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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou compreender as representações sociais de conselho de classe 

compartilhadas por professores da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes. O referencial 

teórico-metodológico adotado na pesquisa foi a Teoria das Representações Sociais proposta 

por Serge Moscovici (1978) e a abordagem culturalista (JODELET, 2001) foi o referencial de 

base para dar conta da empiria. Participaram da investigação, na fase de aplicação do 

questionário, 77 professores lotados em três escolas da Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes (uma Escola Regular Rural, uma Escola de Tempo Integral e uma Escola Regular 

Urbana), dos quais 20 participaram da fase de realização das entrevistas. O estudo se apoiou 

na abordagem da pesquisa qualitativa, tendo como procedimentos e instrumentos de recolha e 

tratamento dos dados: a análise documental tratada pela técnica da análise de conteúdo de 

Bardin (2011), o questionário tratado pelo software EXCEL e análise temática (BARDIN, 

2011), bem como a entrevista semiestruturada também pela análise temática. E, em 

decorrência do processo de inserção no campo, contou ainda com observação de dinâmica de 

conselho de classe, cujos dados foram tratados através da análise de conteúdo. Os resultados 

revelam que as representações sociais de conselho de classe por professores dessa Rede são 

permeadas por sentidos ambíguos, indicando perspectivas quer progressista quer 

tradicional.Elas se constituem da conjunção de distintos elementos que se inter-relacionam, 

agregando sentidos atribuídos à avaliação e à democratização das relações. Tais 

representações sociais podem ser sintetizadas na dualidade dos seguintes estruturantes: uma 

ação avaliativa que tanto considera o ensino e aprendizagem do professor e aluno como se 

conserva restrita ao aprendizado e/ou ao não aprender do aluno; amparam-se na condição de 

democratização das relações, por meio da reflexão dialogada, mas também se utiliza dessa 

condição para a manutenção da figura de poder do professor. Os resultados também revelam 

que independente do tempo de atuação na Rede os professores compartilham sentidos de 

conselho de classe: entre professores com menor tempo de docência na Rede maior 

concentração de uma perspectiva conservadora. Enquanto que entre professores em meados e 

com maior tempo de docência na Rede esse sentido perde força gradualmente. Um ponto a 

destacar é um indício de que a pressão decorrente das avaliações externas, balizada por 

índices de rendimento escolar, tem vindo a contribuir para fragilizar a representação que o 

professor tem do seu poder no conselho de classe. 

 

Palavras-chave: Representações sociais. Conselho de classe. Professores. Avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present study aimed to understand the social representations of teachers meetings, shared 

by teachers of the Municipal Education System of Jaboatão dos Guararapes. The theoretical 

and methodological framework adopted in the research was the Theory of Social 

Representations proposed by Serge Moscovici (1978) and the culturalist approach 

(JODELET,2001) was the referential framework to account for the empiricism. Seventy-

seven teachers from three schools (a Regular Rural School, a Full-Time School and a Regular 

Urban School) of the Municipal Education System of Jaboatão dos Guararapes participated in 

the investigation by answering questionnaires; from the total number of teachers, 20 were 

interviewed. The study was based on the qualitative research approach, having as procedures 

and tools for the data collection and processing: the analysis of documents which was treated 

by the technique of content analysis proposed by Bardin (2011), the questionnaire treated by 

EXCEL software and thematic analysis (BARDIN, 2011), and a semi-structured interview 

also treated by the thematic analysis. And, as a result of the process of fieldwork, the study 

also relied on the observation of the dynamics of teachers‟ meetings, from which data were 

treated through the content analysis. The results reveal that in the teachers‟ meetings, the 

social representations of teachers of the Municipal Education System are permeated by 

ambiguous senses, indicating either progressive or traditional perspectives. They constitute a 

conjunction of interrelated distinct elements, adding senses attributed to the evaluation and to 

the democratization of relations.Such social representations can be summarized in the 

following structural duality: an evaluative action that considers the teaching and learning of 

the teacher and the student while is kept restricted to learning and/or not learning of the 

student; it is sustained in the democratization of relations, seeking to solve pedagogical 

demands through reflective dialogues by different professionals of education, supported by a 

formative perspective, also using this condition to maintain the image of the teacher's power, 

supported by control instruments, considering that the student possesses little knowledge. The 

results also reveal that regardless of how long the teachers have worked in the Municipal 

Education System, they share senses of teacher‟s meetings: among teachers with less teaching 

experience in the Education System, there is a higher concentration of a conservative 

perspective, while among teachers half way through or with more teaching time in the 

System, this sense weakens gradually. A point to note is the existence of an indication that the 

pressure deriving from external evaluations, imposed by school performance rates, has 

contributed to the weakening of the representation that the teacher has of his/her power in the 

teachers‟ meetings. 

 

Key words: Social representations. Teachers‟ meeting. Teachers. Evaluation. 
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1 DO INTERESSE PELA TEMÁTICA À ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

1.1 Origem do interesse pela temática 

 

 O interesse pelo tema provém de reflexões suscitadas nas experiências de conselho de 

classe no âmbito da nossa atuação como docente na Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes.Nesta experiência era recorrente ouvir discursos dos professoresque expunham e 

legitimavam a visão de conselho de classe como um momento de julgamento do desempenho 

do aluno, com destaque para o aspecto quantitativo da avaliação, focando a 

aprovação/reprovação. Principalmente, no que se refere a um enquadramento do aluno 

referenciado no parâmetro de sistema de cálculo aritmético visando a atribuição de notas ao 

término de um período sem considerar o seudesenvolvimento ao longo do percurso 

pedagógico.  

 Víamos que se instalava e era enaltecida uma cultura avaliativa classificatória e 

punitiva que segundo Santos, F. (2006) centra a atenção no produto como indicador do grau 

de aprendizagem dos conteúdos trabalhados, cujo resultado apresentado pelo aluno por si 

justificaria o sucesso ou fracasso escolar. Também foi possível observar, naquela ocasião, 

referências explícitas ao conselho de classe como uma instância de decisão apenas dos 

professores, em termos de reconhecimento da autoridade e da autonomia docente para tomar 

decisões a respeito da vida escolar do aluno. Nesta perspectiva, para além do caráter 

classificatório e punitivo, ainda ficava patente a compreensão de conselho de classe baseada 

na ideia de „delegacia‟ composta pelo professor enquanto delegado e o aluno como acusado.  

Nesse quadro, a compreensão de conselho de classe enquanto uma instância colegiada 

comprometida com a (re)orientação dos processos de ensino e de aprendizagem passa ao 

largo, bem como no âmbito do sentido de gestão democrática defendido por Vargas (2008) e 

Camacho (2010). Isto porque, na perspectiva observada,essa instância se reduz a uma 

correlação de forças desproporcional. Em consonância com esse entendimento, Cabral (2011) 

destaca que, a avaliação se perde quando é deturpada e constituída de impressões pessoais, 

ficando assim estereotipada, visto que um julgamento não é destituído de subjetividade, 

prejudicando a percepção do outro como sujeito de direitos, no caso o aluno é julgado por um 

lado, de forma condenatória, e por outro, fica impossibilitado de discutir sobre seu futuro 

escolar. 

Tal ordem de acontecimentos levou-nos a questionamentos sobre possibilidades de 

concretização do conselho de classe tanto de ter como foco a (re)orientação dos processos de 
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ensino e de aprendizagem como constituir-se, conforme defendem Vargas (2008) e Camacho 

(2010), numa instância representativa, avaliativa, consultiva e deliberativa. 

 Por outro lado, mesmo enfrentando os mesmos desafios no cotidiano escolar, tais 

como, difíceis condições de trabalho, questões disciplinares, falta de apoio das famílias, entre 

tantos outros problemas, tivemos o contato com declarações de professores que apontavam 

outro sentido de conselho de classe: o de reconhecimento como único espaço na escola, na 

maioria das vezes, de reflexão e de diálogo formativo possibilitador da construção de novos 

conhecimentos a respeito dos fazeres e dos saberes pedagógicos. 

 Tal visão aproxima-se da compreensão do conselho de classe como um órgão 

colegiado, de natureza consultiva e deliberativa cuja composição interdisciplinar, conta 

também com outros membros da comunidade escolar e, é essencial para a avaliação e 

reorientação do processo pedagógico (GARCIA et al., 1981; ROCHA, 1984; DALBEN, 1994, 

2004; SANTOS, F., 2006; CABRAL, 2011; SANT‟ANNA, 2014). Esse entendimento acena 

para a pertinência do caráter avaliativo do conselho de classe, para além de tratar 

da aprendizagem dos alunos, ter em conta práticas de ensino dos docentes, os objetivos a 

serem alcançados, os resultados das metodologias empregadas, os critérios e instrumentos 

adotados, a adequação da organização curricular, entre outros aspectos, na direção da 

reorganização das ações educativas (DALBEN, 2004).  

As situações acima referidas sinalizavam que os professores da Rede Municipal do 

Jaboatão dos Guararapes apresentavam distintas compreensões de conselho de classe, e este 

fato nos levou a considerar a pertinência de tratar o entendimento sobre esta instância numa 

perspectiva psicossocial a partir da Teoria das Representações Sociais.  

Nessa perspectiva, considerando conselho de classe como uma instância colegiada de 

reflexão e avaliação a respeito do fazer pedagógico surgiram os questionamentos a seguir 

relacionados, na direção tanto de saber da sua regulamentação/diretriz pelos documentos que 

dispõem sobre sua composição como da sua materialização na escola através de reuniões 

bimestrais.  

. O que propõe o discurso oficial da Proposta Curricular da Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes acerca do conselho de classe? 

. Quais as representações sociais de conselho de classe de professores da Rede Municipal do 

Jaboatão dos Guararapes? 

. O tempo de experiência docente de professores da Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes implica em diferentes representações sociais de conselho de classe? 

Esses questionamentos, referenciados na Teoria das Representações Sociais, têm por 
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base a compreensão de conselho de classe como um momento rico de sentidos e significados 

que abrange concepções, representações, entendimentos e práticas por parte dos sujeitos 

escolares. O conselho de classe desse modo, compreendido em seu caráter avaliativo é um dos 

aspectos mais complexos do processo pedagógico, principalmente, pelo fato da avaliação se 

configurar numa ação coletiva a ser realizada nessa instância.  

 Essa complexidade fica patente quando se considera o processo de institucionalização 

do conselho de classe, que revela aspectos histórico, cultural e social que levam professores a 

significarem essa instância de diferentes formas. No caso, é necessária uma visão mais ampla 

de como o mesmo se estruturou ao longo de sua institucionalização. 

Segundo Dalben (2004), o conselho de classe foi instituído e passou a fazer parte do 

cotidiano de escolas brasileiras a partir da década de 1970, num período caracterizado pelo 

auge da ditadura militar, em que houve a ampliação das escolas da rede pública 

brasileira.Nesse contexto, a LDB Nº 5.692/71 pode ser considerada o marco do nascedouro 

dessa instância de caráter avaliativo com finalidade de definir a (re)aprovação de alunos, 

tendo como base a abordagem psicológica comportamentalista, em termos de objetivos pré-

estabelecidos configurado em comportamentos observáveis. 

Com a abertura política nos anos 1980, o panorama da redemocratização da sociedade 

coincidiu com as contribuições decorrentes das concepções progressistas para repensar a 

prática pedagógica, consequentemente o conselho de classe. Houve também o 

reconhecimento do aluno como sujeito do processo de ensino e aprendizagem no âmbito das 

abordagens psicológicas construtivista e sociointeracionista.  

Acompanhando tal evolução teórica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Nº 9.394/96 propõe a reorganização do sistema educacional numa perspectiva democrática, 

indicando a ruptura da visão tradicional de educação ao estabelecer que os sistemas de ensino 

definam as normas da gestão democrática. 

Nesse contexto, o Regimento Escolar de Jaboatão dos Guararapes incorpora a questão 

da gestão democrática, através da descentralização dos processos decisórios, constituída pelos 

órgãos colegiados, destaca-se entre eles: conselho de professores, conselho escolar, conselho 

de classe e círculo de pais e mestres. 

Ainda no que se refere à LDB Nº 9.394/96, ao fazer referência à avaliação, mesmo sem 

nomeá-la como formativa, propõe que a verificação do rendimento escolar assuma traços 

correspondentes a essa função da avaliação, ao ressaltar que ela deve ser contínua e 

cumulativa acerca do desempenho do aluno, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos assim como dos resultados no decurso do período sobre ocasionais provas finais. 
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Essa Lei, ao tratar especificamente da avaliação, explicita uma concepção de avaliação 

embasada na análise e na reflexão da prática pedagógica considerada como um processo 

amplo. No caso, pressupõe a edificação de outra identidade das instâncias colegiadas em que 

se torna possível pensar na relação entre a avaliação e o conselho de classe, distanciada da 

ideia de instância avaliativa estanque, preocupada com o resultado final, sinalizando 

contributos para desconstruir símbolos historicamente estabelecidos e concretizados sobre o 

conselho de classe. 

 Apesar do debate desencadeado desde a abertura política permitir a revisão de antigas 

crenças acerca do conselho de classe, podemos afirmar que a sua compreensão como 

julgamento, tendo o professor como autoridade inconteste, ainda hoje é marcante. De acordo 

com Perrenoud (1999a), a teoria avaliativa já avançou bastante, contudo, o fazer avaliativo no 

cotidiano da escola apresenta ainda resquícios de uma avaliação coercitiva e mensuradora. 

Neste sentido, ressaltando que tal compreensão aproxima a avaliação ao modo como se 

percebe os sujeitos, recorremos então a Luckesi (2005) ao considerar que esse processo 

avaliativo se constitui dependente da teoria e projeto pedagógico adotado pelo professor.Pois 

quando se assume uma teoria que compreende o ser humano como pronto, apenas almeja-se 

olhar para o produto, atribuindo-se a culpa por não atingir o nível esperado ao aluno. 

Contudo, se o professor toma o aluno como um ser em desenvolvimento, então fica evidente 

que ele ainda não aprendeu o que necessitaria aprender e, consequentemente, seria necessário 

mais investimento nele de modo a contribuir para seu aprendizado.  

Desse modo, estabelece-se um processo contraditório entre o que se afirma no campo 

teórico e o que se estabelece na prática acerca do conselho de classe.Cabe, assim, a indagação 

sobre o motivo do desacerto entre o avanço no domínio epistemológico sobre o conselho de 

classe em relação ao que se pode constatar quanto à lógica avaliativa apresentada pelos 

professores. Entendendo que as pistas que podem contribuir para elucidar tais 

questionamentos foram ou podem ser edificadas no interior do âmbito educacional. 

  Em função do exposto, consideramos ser o conselho de classe objeto de representação 

pela polêmica que se cria em torno dele como explicitado acima, ou seja, reconhecemos que 

ao longo do tempo distintos sentidos e significados foram conferidos a esse objeto social 

devido às mudanças na maneira de se organizar a escola, tendo em vista as demandas 

outorgadas a ela. De início ele teve como fim deliberar sobre a vida estudantil dos alunos, 

para tanto originalmente apresenta-se como instância exclusivamente avaliativa das questões 

relativas à aprendizagem e da não aprendizagem dos alunos, ou seja, o conselho de classe em 

sua origem vai validar a culpa polarizada no aluno pelo fracasso escolar. Esse cenário se 
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consolidou embasado numa concepção pedagógica que valoriza o processo de burocratização 

das escolas, com ênfase excessiva na organização dos meios, com uma visão de avaliação 

presa a supervalorização do acerto e consequente busca da nulidade de erro, devido à 

aproximação com a teoria do reforço que considera a tríade: estímulo-resposta-reforço. Com o 

reconhecimento das abordagens psicológicas construtivista e sociointeracionista e o debate 

sobre a gestão democrática, a proposta é avaliar distintos aspectos pedagógicos, entre eles: a 

aprendizagem dos alunos, as condições institucionais que reverberam no processo de ensino e 

aprendizagem, os professores pelos alunos, a gestão do ensino por todos os sujeitos escolares: 

profissionais da educação, alunos e família.  

 Posto isto, o conselho de classe assumiu diferentes faces ao longo do tempo, bem 

como na época presente permanecem diversos traços de acordo com o sentido e 

direcionamento dado pela gestão escolar ao mesmo, haja vista considerar que o próprio 

contexto supostamente mais democrático em que se apresentam outras instâncias colegiadas 

na atualidade, que no período da institucionalização do conselho de classe não existiam, pode 

colaborar para a construção de diversos desenhos dessa instância avaliativa. 

 Entendemos que com a Lei nº 9.394/96, as escolas passam a ter autonomia para 

propor, criar e definir diferentes formatos de conselho de classe, entrelaçado à ideia de 

avaliação da aprendizagem podendo gerar assim um debate mais formativo e regulador, além 

do que fomentar a avaliação institucional com o fim de visualizar o ensino, as condições de 

trabalho, os tempos institucionais. No entanto, há de se considerar que mesmo com a 

normatização apresentada pelo Município investigado em nossa pesquisa, existem distintas 

práticas acontecendo dependendo do contexto da escola, de como a gestão se concretiza, de 

como o momento do conselho de classe é utilizado na prática pelos sujeitos 

escolares.Destacamos assim, uma preocupação maior por parte do conselho de classe com a 

avaliação da aprendizagem, do que com a avaliação institucional.  

 Recorrer teórica e metodologicamente à Teoria das Representações Sociais acenou 

para a compreensão de que o modo como os professores pensam e se posicionam em relação 

ao conselho de classe advêm do sentido a ele atribuído. Isto porque esta teoria parte da 

compreensão de que é no processo de construção e organização dos sentidos que os sujeitos 

criam suas teorias. Sendo assim, a sua pertinência se justifica por possibilitar compreender e 

explicar a construção do conhecimento do senso comum, produzido através da interação e 

comunicação, que orienta práticas e comunicações (MOSCOVICI, 2003). No caso, esta teoria 

torna familiar o não-familiar, busca explicar e dar sentido ao objeto social assim como orienta 

a forma como os sujeitos vão construir suas relações e organizam o ambiente. A escolha desta 
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teoria se justifica também pelo fato de a representação social constituir-se enquanto fenômeno 

psicossocial, decorrendo de uma conjunção de fatores, entre eles: históricos, cognitivos, 

culturais, intrapsíquicos, antropológicos, que ao inter-relacionar-se colaboram para a 

constituição de conceitos e imagens dos fatos, processos e comportamentos de indivíduos e 

grupos. 

Diante do exposto elegemos como objetivo geral compreender as representações 

sociais de conselho de classe compartilhadas por professores da Rede Municipal do Jaboatão 

dos Guararapes. E como objetivos específicos: apreender o discurso oficial da Proposta 

Curricular divulgada pela Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes acerca do conselho de 

classe; analisar sentidos compartilhados de conselho de classe por professores da Rede 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes, segundo o tempo de experiência docente e 

experiências na participação nos conselhos de classe.  

Visando explicitar a relevância de nosso estudo, apresentaremos a produção científica 

brasileira a respeito do conselho de classe propondo um diálogo entre a produção encontrada 

com o nosso objeto de pesquisa.  

 

1.2 Levantamento de estudos sobre a temática conselho de classe 

 

 Com o propósito de ter uma visão do que vem sendo discutido sobre essa instância 

nas pesquisas acadêmicas, sistematizamos o estado do conhecimento através do levantamento 

de trabalhos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco (PPGE - UFPE)
1
, trabalhos disponibilizados na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
2
 e no Banco de Teses e Dissertações do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
3
. A escolha dessas 

bases de dados deu-se em função da representatividade de cada uma delas em termos da 

pertinência e do acesso ao que se tem produzido a respeito da temática, objeto de interesse do 

presente estudo. A escolha do PPGE-UFPE justifica-se pelo fato de ser o espaço institucional 

onde nosso estudo encontra-se vinculado, e consideramos pertinente situar o debate sobre a 

temática nesse Programa. A escolha da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e do Banco de Teses e Dissertações do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

                                                
1 Para termos acesso aos trabalhos do PPGE, utilizamos o CD “Trinta Anos de Pós-Graduação em Educação” da 

UFPE (1978-2008) e o site da http://www.ufpe.br/ppgedunova/. 

2Disponível em: http://bdtd.ibict.br/. 

3
Disponível em: http://capesdw.capes.gov.br/?login-url-success=/capesdw/. 

 

http://www.ufpe.br/ppgedunova/
http://bdtd.ibict.br/
http://capesdw.capes.gov.br/?login-url-success=/capesdw/
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de Pessoal de Nível Superior - CAPES (BTDC) se deu pela representatividade dessas bases 

no que se refere a congregar trabalhos produzidos nos programas de pós-graduação no âmbito 

nacional, inclusive o BDTD congregar trabalhos desenvolvidos no exterior.  

Instituímos como corte temporal de 2002 a 2012 por ter sido, até 2015, o período em 

que encontramos estudos sobre a temática em tela. Empregamos como procedimento 

metodológico na identificação de estudos relacionados com a temática conselho de classe o 

aplicativo de busca dos sites. Por conta das especificidades de cada base de dados, foi 

necessário estabelecer diferentes procedimentos no levantamento dos estudos.  

No que se refere ao PPGE-UFPE foi feita a leitura do título e resumo dos trabalhos de 

mestrado e doutorado defendidos para identificação daqueles que tinham proximidade com a 

temática. Nos bancos de dados da BDTD e do BTDC o levantamento foi realizado utilizando 

o descritor conselho de classe para acessar todos os trabalhos publicados. A partir dos achados 

nesse levantamento foram realizadas leituras dos resumos, entretanto quando esses não 

elucidavam satisfatoriamente o conteúdo do trabalho foi preciso aprofundar a leitura da 

pesquisa recorrendo ao texto integral. Sendo assim, foi possível perceber que a maioria das 

pesquisas não tinha como objeto de investigação o conselho de classe, ou seja, não se 

problematizava a dinâmica instituída nesse espaço, contemplando temáticas diversas a 

exemplo da indisciplina, da educação inclusiva, formação de professores, cultura escolar, 

entre outras. 

 

1.2.1 Estudos no âmbito do PPGE-UFPE 

 

 Como resultado do levantamento no PPGE-UFPE não foram encontrados trabalhos 

sobre conselho de classe. Esse fato torna relevante esta pesquisa por acenar como um 

contributo para um possível desencadeamento do debate nesse Programa.  

 

1.2.2 Estudos no âmbito da BDTD  

 

Na BDTD foi encontrado um total de 29 (vinte e nove) trabalhos, dentre eles, 8 (oito) 

dissertações traziam o conselho de classe como objeto de investigação, enquanto que nos 

demais trabalhos ele foi tomado como campo. Vale ressaltar que uma das dissertações, Santos 

(2012), que tem como objeto de atenção a Democratização da Gestão Democrática, consta nos 

dois bancos de dados, sendo ela contabilizada nesse levantamento.  

Posteriormente a esta triagem, para a efetivação da análise do material localizado, 
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fizemos uma leitura de cada trabalho na direção de identificar o foco de interesse. Nesse 

quadro, os achados permitiram distribuir os 8 (oito) estudos que tratam do conselho de classe 

de acordo com os seguintes focos de atenção: a) Avaliação (3 trabalhos), b) Democratização 

da Gestão Escolar (4 trabalhos), c) Representação Social (1 trabalho). 

Os trabalhos que têm como objeto de atenção Avaliação tomam como referência a 

compreensão de conselho de classe como instância de avaliação coletiva, no que diz respeito 

ao seu potencial na melhoria do processo educativo. E, reconhecendo o conselho de classe 

como palco de conflitos entre professores e alunos, realça a tendência da avaliação 

configurar-se pelo caráter classificatório, centralizado em debates sobre o comportamento do 

aluno, em detrimento de sua função formativa.  

 O estudo de Guerra (2006) procurou compreender e analisar o conselho de classe 

criticamente sob a ótica da Linguística Aplicada em uma escola pública estadual de São 

Paulo. Dentre os resultados apresentados pela autora, destaca-se a incoerência entre o discurso 

dos sujeitos e o observado no processo avaliativo no âmbito do conselho de classe. 

Principalmente, no que se refere a uma avaliação que ressalta os aspectos negativos da vida 

escolar dos alunos, assim como pela descaracterização da real função dessa instância, devido 

a um formato de conselho burocrático, direcionado à orientação dos professores sobre o 

preenchimento de documentos escolares. 

Santos, A. (2006) propôs um debate sobre o conselho de classe pela perspectiva da 

avaliação educacional buscando verificar sua natureza enquanto instância de debate e decisão 

coletiva na instituição escolar, traçar assim o perfil do conselho de classe real e ideal numa 

escola pública estadual de Goiás. Dentre os resultados apresentados, aponta que os critérios de 

avaliação institucionalizados não são utilizados na prática, em razão de distorções quanto a 

sua função e poderes.  

Santos, F. (2006) investigou o conselho de classe no que concerne a compreender o 

seu funcionamento enquanto instância de avaliação coletiva, praticada em escolas públicas do 

Distrito Federal. Como resultado aponta que se faz necessário que o conselho de classe 

coloque a avaliação a serviço da aprendizagem, ocupando o lugar de instância avaliativa, 

deliberativa, coletiva, informativa da escola com o fim de auxiliar a construção de práticas 

avaliativas mais democráticas, em que tanto o professor quanto o aluno sejam responsáveis 

pela aprendizagem e a avaliação.  

Os trabalhos que focam Democratização da Gestão Escolar sinalizam a importância 

da utilização do conselho de classe como instância em que se torna possível o 

desenvolvimento democrático do trabalho pedagógico. Nomeadamente, a partir do 
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reconhecimento da participação da comunidade escolar como essencial no encaminhamento 

das demandas apresentadas.  

Buchwitz (2007) ratifica o papel do conselho de classe em possibilitar a participação 

dos diversos segmentos da escola, com destaque para o desenvolvimento do senso crítico do 

aluno e a autonomia dos pais ao participar das decisões da escola, constituindo-se como 

essencial para a qualidade da democratização da gestão escolar e do ensino e aprendizagem. 

Nesse estudo, no propósito de verificar como se configurava a participação dos envolvidos e 

as relações entre avaliação e aprendizagem numa escola pública estadual de São Paulo, a 

autora conclui que a participação é mediada por relações de poder, sendo elas determinantes 

para a ampliação da democracia nesse âmbito. 

O estudo de Vargas (2008) tratou do conselho de classe como gestão democrática na 

escola pública. Nesse trabalho a autora buscou demonstrar como se constitui o conselho de 

classe em uma escola pública estadual do Paraná, que apesar dos desafios enfrentados pela 

equipe gestora, conseguiu a participação de toda a comunidade escolar. Os resultados 

encontrados revelam uma gestão plena, em que se evidencia o papel político, entrecruzado ao 

papel pedagógico promove avanços significativos na integração da equipe da escola e dos 

representantes da comunidade.  

Camacho (2010), entendendo que o conselho de classe não deve estar associado 

apenas à avaliação, mas focalizar a efetivação de projetos e parcerias com a comunidade, 

analisa políticas educacionais referentes à democratização da gestão escolar e demais 

processos escolares ligados à avaliação. Nesse quadro, objetivou verificar a participação da 

comunidade na construção da gestão democrática nas práticas do conselho de classe em 

escolas estaduais de São Paulo. Como resultado, salientou o conselho de classe como uma das 

instâncias que favorecem a participação de pais e alunos, essencial para a qualidade da 

democratização da gestão escolar, do ensino e aprendizagem. 

Santos (2012) procurou investigar o conselho de classe enquanto órgão colegiado, de 

caráter pedagógico, que atua como instância democrática de avaliação coletiva. A autora teve 

como intenção saber se a inclusão dos pais na sua composição numa escola pública estadual 

de São Paulo faria dela um espaço democrático de avaliação pela via da participação. Os 

achados da pesquisa indicaram ser essa instância promotora e fortalecedora do trabalho 

coletivo, tendo a gestão o papel de reorganizar o trabalho pedagógico coletivo numa 

perspectiva progressista com o objetivo de descentralizar o poder de decisão. 

No que tange ao objeto de atenção Representação Social,encontramos apenas a 

pesquisa de Galdino (2002) que aborda os sentidos construídos pelos professores acerca do 
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conselho de classe numa escola da rede particular de ensino de São Paulo. Seu trabalho 

propõe discutir as suas atribuições, embasado na fundamentação legal e teórica vigente à 

época do estudo, considerando fundamental a mudança no processo avaliativo na perspectiva 

de uma avaliação formadora. 

 

1.2.3 Estudos no âmbito do BTDC 

 

No BTDC identificamos 39 (trinta e nove) trabalhos, desses, apenas 1 (uma) tese e 2 

(duas) dissertações tiverem o conselho de classe como objeto de estudo, 4 (quatro) trabalhos 

tomaram o conselho de classe como campo e o restante dos trabalhos tratam de conselho não 

referente ao do âmbito escolar. Contudo, contabilizamos apenas duas produções, como já 

destacado, pela dissertação de Santos (2012) já estar inserida no levantamento realizado no 

BDTD. No que diz respeito a essas duas produções, por meio de sua análise, identificamos 

terem como foco de atenção a Avaliação e outra uma Visão Histórica do conselho de classe. 

O trabalho de Cabral (2011), que tem como objeto de atenção a avaliação, buscou 

refletir sobre o conselho de classe com reconhecimento o potencial dessa instância para o 

debate a respeito do processo educativo. A autora teve como embasamento a reflexão sobre 

teóricos da educação brasileira e francesa visando examinar a estreita ligação entre o ensino 

escolar e a exclusão social. Os achados revelam que no conselho de classe em uma escola 

pública municipal de Campinas, em São Paulo, ocorria a avaliação oculta, não formal do 

cotidiano da sala de aula, podendo esse momento concorrer para ocasionar a repetência e 

exclusão escolar dos alunos. 

A tese de Leite (2012) teve o propósito de discutir os significados do conselho de 

classe numa perspectiva histórica considerando seus limites, possibilidades e especificidades 

em escolas estaduais do Paraná. A autora chega à conclusão deque as estratégias empregadas 

para a implantação de reformas educacionais têm o poder de agir sobre o cotidiano dos 

sujeitos escolares, modificando suas rotinas assim como a cultura escolar. Entretanto, os 

sujeitos escolares nessas condições adotam variadas formas de lidar com as mudanças, que 

necessitam serem problematizadas pelos que desejam compreender melhor a escola assim 

como pelos que atuam nos lugares de poder e aspiram modificações qualitativas no âmbito da 

educação. 

Esse levantamento nos permite identificar o debate sobre esta temática no período de 

2002 a 2012, com a concentração dos estudos de 2006 a 2012, revelando que a preocupação 

em desenvolver pesquisas sobre conselho de classe é atual, basta ver que os primeiros achados 
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remetem à década anterior. Tal concentração de estudos pode justificar-se pelo fato de ser o 

início dos anos 2000 o período em que ganha destaque o debate sobre a avaliação formativa 

no campo educacional. Além do que, é nessa época que os sistemas de ensino passam a adotar 

novas formas de organização das escolas fundamentadas numa proposta crítica e formativa de 

educação. Também houve a ampliação do debate e possibilidade da construção de uma nova 

roupagem para essa instância a partir da inclusão do princípio gestão democrática do ensino 

público na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases Nº 9.394/96 assim como 

objetivo no Plano Nacional de Educação 2001-2010. 

Destacamos escassez de estudos na área, haja vista que dos 68 trabalhos encontrados, 

apenas 10 deles abordaram especificamente o conselho de classe como objeto de investigação. 

Com efeito, embora esteja presente o debate ao longo do período e em considerando o avanço 

da legislação e referencial teórico sobre a temática, tal panorama não repercutiu de modo 

contundente no investimento de estudos sobre aspectos da própria constituição dessa 

instância, ou seja, o conselho de classe teve mais o estatuto de campo do que objeto de 

atenção científica. Consideramos que tal fato possa estar relacionado à gênese do conselho de 

classe ter se fundamentado na avaliação tradicional, com características classificatória, 

autoritária e excludente ainda percebida na atualidade. Tal visão é rechaçada dado o debate 

com proposta de rompimento com a antiga concepção de avaliação enraizada no campo 

educacional. É a avaliação formativa um desafio, mas também uma possibilidade para aqueles 

que atuam nessa esfera e buscam por alternativas que permitam o desenvolvimento de uma 

avaliação contínua, processual e sistemática, com vista à melhoria da ação pedagógica. 

 Notamos que tal temática levou as pesquisadoras a lançar o olhar para diferentes 

aspectos acerca do conselho de classe que se entrecruzam e se complementam. Como 

também, observamos que os estudos foram desenvolvidos nas regiões Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul e que dos locais citados, identificamos ser a década de 1970, marco da 

institucionalização oficial dos conselhos de classe nos seguintes locais de pesquisa, a saber, 

Distrito Federal e nos Estados: São Paulo e Paraná, com normatização através das diretrizes 

propostas por regimentos únicos. Assim sendo, podemos inferir que talvez a concentração de 

estudos nessas regiões possa ser justificada devido a terem legislação, com tempo 

considerável, que orientasse essa prática. No que diz respeito ao quantitativo das pesquisas, 

São Paulo apresentou a maior produção, totalizando 6 trabalhos, Paraná teve 2 trabalhos e 

Goiás e Distrito Federal com 1 trabalho cada. 

Os trabalhos desenvolvidos pelas pesquisadoras tiveram como campo de pesquisa 

escolas públicas, exceto a pesquisa de Galdino (2002), realizada em uma escola da rede de 
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ensino particular, o que demonstra considerável interesse científico pelo trabalho produzido 

na escola pública brasileira. 

 É possível visualizar ainda quanto à pesquisa de Galdino (2002) que o interesse pelos 

sentidos e significados atribuídos ao conselho de classe inaugura o debate a respeito dessa 

instância, entretanto ele fica silenciado na produção científica brasileira por mais de uma 

década, com retomada do debate sobre tal objeto à luz das representações sociais apenas com 

nossa pesquisa. Reconhecemos à relevância de buscar entender o conselho de classe a partir 

da Teoria Moscoviciniana, considerando-se que as construções simbólicas produzidas 

possibilitam a comunicação entre os sujeitos assim como a compreensão da realidade. Além 

disso, não há como deixar de considerar as contribuições no avanço do estudo dessa teoria e 

mais especificamente no que refere à compreensão dos fatos da educação, bem como da 

função das significações sociais no âmbito educacional. Para tanto recorremos a Gilly (2001), 

que afirma ser a área educacional um domínio singular para perceber como se dá a gênese, 

evolução e transformação das representações sociais nos grupos sociais e a repercussão dessas 

construções nas relações entre sujeitos.  

 No que diz respeito ao conselho de classe enquanto instância de avaliação, as 

pesquisadoras buscaram refletir sobre a possibilidade de reorganização da prática pedagógica 

enquanto corresponsabilidade dos sujeitos envolvidos nesse processo, visando à promoção do 

desenvolvimento tanto do aluno quanto do professor. Contudo, esses trabalhos ratificam o 

quanto ainda é preciso avançar nesses debates, devido as incongruências apresentadas com 

relação ao que povoa o campo das ideias dos professores acerca dessa instância e de como ela 

se materializa no cotidiano. Em assim sendo, o conjunto desses trabalhos permite corroborar a 

afirmação de Santos, F. (2006) de que ao associar o conselho de classe à avaliação da 

aprendizagem é possível desvendar que a comunidade escolar ainda está em processo de 

descoberta dos benefícios de tê-los como aliados da aprendizagem dos alunos e do ensino 

pelos professores. 

No levantamento realizado, o interesse pelo conselho de classe à luz de estudos sobre 

democratização da gestão, principalmente em torno da reflexão sobre a materialização de 

espaços de participação coletiva plena, ratifica a pertinência do acolhimento da opinião dos 

sujeitos envolvidos. Ainda aponta para a relevância de tratar o conselho de classe numa 

perspectiva crítico-transformadora, conforme bem declara Santos (2012) em termos de 

permitir a construção de uma escola mais solidária, humana e justa devido ao envolvimento 

cada vez maior da comunidade escolar em suas atividades.  
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Também é possível reconhecer o cuidado em analisar as formas de apropriação dos 

preceitos legais sobre conselho de classe no cotidiano escolar numa perspectiva histórica. 

Cabe assim destacar, como bem anuncia Leite (2012), que as reformas educacionais e 

políticas públicas têm o poder de operar sobre o cotidiano dos sujeitos, alterando suas rotinas, 

tendo implicações na cultura escolar.  

 Ainda que as pesquisas verifiquem a relevância do papel do conselho de classe para a 

prática pedagógica, alguns trabalhos reconhecem o descompasso entre as práticas do conselho 

de classe em relação ao que se determina pelos dispositivos legais. Conjuntura essa que 

divulga não apenas as limitações da escola em vivenciar essas novas propostas, mas também 

estimular a reflexão acerca dos distintos sentidos que os professores conferem ao estabelecido 

pelas instâncias normativas.  

  

1.3 Organização do estudo 

 

 No que diz respeito à organização, este estudo congrega cinco capítulos. Neste 

primeiro capítulo, denominado “Do interesse pela temática à organização do estudo”, é 

apresentado a origem do estudo juntamente com as questões de partida, os objetivos e o 

estado do conhecimento sobre a temática. No segundo discutimos a Teoria das 

Representações Sociais, evidenciando seus conceitos fundamentais, bem como seus 

mecanismos de constituição e respectivos desdobramentos, arrolando seu aporte teórico-

metodológico ao objeto de estudo. 

 No terceiro capítulo abordamos o fundamento teórico do conselho de classe, levando 

em conta sua origem e reconhecimento de seu caráter avaliativo assim como a conjuntura de 

institucionalização dessa instância em Pernambuco e no Jaboatão dos Guararapes. No quarto 

apresentamos o esboço investigativo da pesquisa, situando os procedimentos de coleta e 

análise dos dados, valendo-se de distintos instrumentos, considerando o aspecto metodológico 

à luz das representações sociais, como também, a caracterização e aproximação do campo 

empírico e dos sujeitos. E no quinto capítulo tratamos os resultados da pesquisa visando 

responder as questões propostas para o estudo. Por fim, apresentamos as considerações finais, 

expondo nossas impressões a respeito dos achados concernentes às representações sociais de 

conselho de classe compartilhadas por professores da Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes. 
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2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

2.1 Proposições iniciais e origem 

 

 A conexão que buscamos estabelecer entre a Teoria das Representações Sociais e o 

modo como o Conselho de Classe é concebido por professores demanda um detalhamento 

sobre os fundamentos nos quais estaremos desenvolvendo esse estudo, sendo pertinente 

esclarecer inicialmente, que aderimos à perspectiva da representação concebida por 

Moscovici, desenvolvida e divulgada por Jodelet. 

Destacamos inicialmente que Serge Moscovici, psicólogo social romeno naturalizado 

francês, criou a Teoria das Representações Sociais através da tese de doutoramento que teve 

como título La psychanalyse, son image et son public, publicada no ano de 1961 e reeditada 

em 1976.O estudo desenvolvido por esse autor na década de 1950 visou entender como um 

determinado grupo ou sujeitos, em seu próprio contexto, apropriava-se e construía definições 

específicas sobre um conhecimento científico. Nesse processo de apropriação, entendido não 

como uma cópia do real, mas como um retrabalho do sujeito ou dos grupos sobre o objeto 

representado, o conhecimento científico é reelaborado através da filtragem de alguns 

elementos e inserção de outros. 

Seu interesse era saber como um aspecto dessa ciência, a psicologia, repercutiu na 

mudança histórica, no pensamento dos sujeitos e em suas perspectivas sociais (MOSCOVICI, 

2003). Ele procurou investigar como a psicanálise tornava-se senso comum, ou seja, como os 

diferentes grupos sociais em Paris, entre eles a população da classe média, os profissionais 

liberais, os operários, os estudantes, buscavam utilizar e construir um mundo significante 

acerca desse objeto social. 

 Santos (2005) afirma que Moscovici vem romper com a ideia presente nas ciências 

humanas, por muito tempo, de que o senso comum é um saber menor por não se constituir por 

uma lógica formal. Sendo assim, Moscovici (2003), com sua pesquisa, buscou entender e 

recuperar o pensamento e conhecimento comuns, reconhecendo sua gênese parcial nas 

ciências, assim como seu caráter moderno, distanciando-se do entendimento de que suas 

ideias eram erradas, primitivas e tradicionais. 

O senso comum, enquanto saber popular, sob a ótica de Moscovici (2003, p.26), se 

configura como um “[...] terreno privilegiado de estudo das representações”. O conteúdo dos 

saberes comuns se caracteriza como cultural e social devido ao seu caráter de conhecimento 

popular. Ele tem credibilidade por conta de seus princípios e descrições confiáveis, no 
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entanto, não é totalmente aceito por consenso. Tal conhecimento é imprescindível na medida 

em que se procura “[...] compreender o pensamento e a ação humanos” (MOSCOVICI, 2003, 

p.27). 

Como salienta o referido autor, esse conhecimento é regido por uma lógica social e 

cognitiva, construído a partir da articulação dos aspectos mentais, afetivos, sociais, 

cognitivos, de linguagem e, particularmente, de comunicação:  

 

As representações podem ser o produto da comunicação, mas também 

é verdade que, sem a representação, não haveria comunicação. 

Precisamente devido a essa interconexão, as representações podem 

também mudar a estabilidade de sua organização e estrutura, depende 

da consistência e constância de tais padrões de comunicação, que as 

mantêm. A mudança dos interesses humanos pode gerar novas formas 

de comunicação, resultando na inovação e na emergência de novas 

representações. Representações, nesse sentido, são estruturas que 

conseguiram uma estabilidade, através da transformação duma 

estrutura anterior (MOSCOVICI, 2009, p. 22). 

 

Com a elaboração da Teoria das Representações Sociais por Moscovici, a 

subjetividade passa a ser investigada à luz do fenômeno representacional, sendo assim, esse 

estudo se constituiu em um novo paradigma, ou seja, uma forma sociológica da Psicologia 

Social. Ganha relevo nesse paradigma a concepção de sujeito social que vai de encontro à 

noção cartesiana que inspirou o nascimento da Psicologia. A intenção de Moscovici (1978, p. 

14) era “[...] redefinir os problemas e os conceitos da Psicologia Social a partir desse 

fenômeno, insistindo sobre sua função simbólica e seu poder de construção do real”.  

A Teoria das Representações Sociais analisou criticamente a Teoria das 

Representações Coletivas de Émile Durkheim, com destaque para o fato deque as 

representações são produções sociais que impactam as consciências individuais. A teoria 

constituiu-se em um pensamento inovador, no final do século XIX, focalizando uma 

sociedade organizada por práticas reguladas por saberes, normas, crenças e linguagens, 

havendo, nesse caso, a prevalência da cultura em relação à sociedade, que caracterizou o 

entendimento dos fenômenos sociais a partir do enfoque dado ao aspecto cultural e histórico 

(FARR, 1995). Ao fundar uma ciência que visou o estudo da sociedade, Durkheim atacou o 

determinismo biológico e econômico, que levava a mesma a depender dos indivíduos que a 

constituíam (MOSCOVICI, 2003). A ideia de Durkheim foi a primeira a divulgar a 

especificidade das crenças coletivas no tocante ao conhecimento individual, alicerçando as 

bases de uma visão social da vida psicológica.  

Houve inicialmente uma inserção de Moscovici no pensamento de Durkheim, mas ele 
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se distanciou dessas ideias para propor seus construtos. Na verdade, a teoria de Durkheim 

sugeria a irredutibilidade das representações coletivas às consciências individuais, 

considerando que o caráter coercitivo e exterior destas representações possibilitava pensar a 

forte determinação da individualidade pelos imperativos sociais. Moscovici (2009) objetivava 

compreender como se dá a relação do sujeito com a sua realidade, e em que medida o sujeito, 

construtor da realidade, se configura nessa relação. A representação é sempre representação 

de alguma coisa, revela dessa forma, a relação do sujeito com o objeto que compreende uma 

atividade de construção e de simbolização. Logo, os sujeitos não se restringem a obter e 

processar informação, eles produzem sentidos, buscando assim, teorizar a realidade social. 

No que se refere ao caráter de longa duração das representações coletivas, assim como 

o seu compartilhamento por todos os membros de um grupo social pensado a partir de uma 

sociedade tradicional homogênea, ela não é exatamente pertinente para a análise do sentido 

comum desenvolvido na modernidade. Desse modo, a longa duração histórica das 

representações coletivas não possibilita dar conta da brevidade histórica concernente dos 

sentidos dados pelos sujeitos aos fenômenos sociais, visto que a dinâmica circulação de ideias 

e a participação em diversos grupos sociais pelos sujeitos são fonte da diversidade e fluidez da 

representação. 

Conforme Castorina (2013, p.45), as representações sociais “modificam-se pela 

exigência de recuperar o sentido social ante as fissuras que se produzem na cultura pelos 

novos fatos sociais ou pelas mudanças científicas”. Nesse sentido, o foco é dado a como as 

coisas se modificam na sociedade moderna levando à formação, ou mesmo, interferindo na 

transformação e distinção das ideias coletivas, sendo de extrema importância no cotidiano, 

podendo ser apreendidas e compreendidas, através de um trabalho científico-metodológico, 

nos discursos e imagens midiáticas, cristalizadas em comportamentos. 

Por certo, segundo Souza e Novaes (2013) essa teoria ultrapassou a oposição entre o 

psicologismo da Psicologia Social tradicional e sociologismo das ideias de Durkheim, ou seja, 

entre indivíduo e sociedade, devido à construção de uma perspectiva que se afastou do modus 

pensandi próprio da ciência à época. Tais paradigmas propunham visões distintas acerca da 

subjetividade, no que se refere às funções psicológicas, o sujeito era considerado um produtor 

independente, quanto às estruturais explicações sociais, propunha a ideia de sujeito enquanto 

produto das indicações sociais. 

Em nossa compreensão, um dos contributos primordiais dessa teoria para a 

comunicação com nosso objeto de estudo, o conselho de classe, é o pressuposto da 

indivisibilidade entre a divulgação de teorias científicas, relações e práticas, além de 
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considerar as relações figurativas com esse saber científico que culminam por introduzir 

palavras e imagens no conhecimento compartilhado. As construções simbólicas produzidas 

pelos professores permitem a comunicação entre os pares, à solução das vicissitudes 

corriqueiras e a interpretação da realidade.  

 

2.2 Conceitos basilares e funções 

 

A Psicologia Social elaborada por Moscovici adota um novo modo de olhar os sujeitos 

em suas interações, considera a influência mútua entre sujeito e sociedade, com primazia da 

sociedade sobre a cultura. Nesse contexto em que os sujeitos são ativos e afetados pelo objeto 

culturalmente construído, a atividade representativa criada através dessa relação, possibilita 

ao sujeito se constituir como tal ao reconstruir o objeto.Resulta daí a proposição da teoria 

psicossociológica das representações sociais que ao situar o sujeito no universo social e 

material outorga a relação entre sujeito e sociedade como universos indissociáveis, revelando 

a subjetividade alicerçada na mediação com o outro.A adoção dos fundamentos de uma 

abordagem psicossocial pela Teoria das Representações Sociais propicia a construção de uma 

perspectiva integradora que considera a insolubilidade entre o social e o psicológico com o 

objetivo de entender e interpretar a vida social, compreendendo assim, a complexidade do 

fenômeno representado. 

 Por sua vez, Jodelet (2009) amplia o entendimento acerca das representações sociais 

produzidas pelos sujeitos e grupos ao delimitar três esferas de pertença das representações, 

entre elas, a da subjetividade, a da intersubjetividade e a da transubjetividade. 

Fundamentalmente, a esfera da subjetividade permite o entendimento que os processos que 

operam em nível do sujeito podem ser de natureza cognitiva, emocional, sendo pertinente 

levar em conta sua experiência de vida. A esfera intersubjetiva refere-se à construção das 

representações, num certo contexto, tendo em vista as elaborações negociadas pela interação 

entre os sujeitos. E por fim, a esfera transubjetividade se constitui por elementos tanto no 

nível subjetivo quanto no intersubjetivo, ou seja, corresponde aos aspectos ligados ao 

individual e grupal, em seus contextos de interação e comunicação no espaço público.  

Dessa maneira, a caracterização do sujeito das representações sociais se dá 

considerando o lugar ocupado por ele na estrutura social a qual pertence, haja vista sua 

participação nesse contexto de interações, mediada pela comunicação. Esse processo implica 

num trabalho de simbolização que se faz pelo modelo de triangulação sujeito-outro-objeto, 

sendo possível considerar, nesse contexto, o poder de atribuição de sentidos que ocorre a 
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partir dessa inter-relação. Posto isto, essa teoria revela a interdependência triádica para 

esclarecer que a relação do sujeito com o objeto é mediada pela intervenção do outro.  

Com relação ao processo de formação de uma representação social, Villas Bôas e 

Souza (2011) acrescentam que além de psicossocial, ela é psico-histórica, e se organiza sob 

uma fundamentação epistemológica que considera a historicidade. Desse modo, pensar 

historicamente uma representação social, pelo enfoque psicossocial, consiste em entender a 

dinâmica representacional, considerando a oposição entre variação e permanência, assim 

como pela perspectiva histórica, requer levar em conta a mudança dessa área, apreendendo o 

passado por intermédio de suas definições interpretativas e conceituais. É imprescindível 

considerar que os elementos do passado que serão reatualizados, segundo a problemática 

contemporânea, dar-se-á por “um processo dinâmico em que cada geração altera o sentido e a 

compreensão dos conhecimentos preexistentes dependentes da construção que ela fará a partir 

de sua visão do processo histórico” (VILLAS BÔAS; SOUZA, 2011, p. 40). 

 De acordo com Moscovici (1978, p. 26), “[...] a representação social é uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos 

e a comunicação entre indivíduos”. Ela se constitui como “[...] um corpus organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a 

realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam 

os poderes de sua imaginação” (MOSCOVICI, 1978, p. 28). Ele complementa esse conceito 

afirmando que “[...] as representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, 

cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em 

nosso universo cotidiano” (MOSCOVICI, 1978, p.41). 

Da interação entre as pessoas surge uma forma de saber que mobiliza desejos, 

necessidades e frustrações, à influência que o grupo exerce em seus componentes, levam os 

sujeitos a formarem opiniões. Esse consenso gera teorias do senso comum a respeito do 

objeto social em foco, que nem sempre são consensuais no grupo, podendo haver 

convergência promovendo familiaridade ou divergência possibilitando mudanças. 

Dessa forma, o sujeito ou o grupo em contato com dada realidade busca representá-la 

através da reapropriação que, de acordo com Abric (1998, p. 27), ocorre por conta da 

reconstrução em “[...] seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores, dependente 

de sua história e do contexto social e ideológico que o cerca”. Portanto, o sujeito ou grupo que 

tem um posicionamento ativo mediante a realidade consegue “[...] dar um sentido às suas 

condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema de referências; permitindo 

assim ao indivíduo de se adaptar e de encontrar um lugar nesta realidade” (ABRIC, 1998, p. 
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28). 

 Abric (1998) buscou evidenciar as finalidades próprias das representações sociais 

designando-lhe quatro funções fundamentais, entre elas: a função de saber, a função 

identitária, a função de orientação e a função justificadora.  

 No que se refere à função de saber, ela colabora para que os sujeitos possam adquirir 

conhecimento em conformidade com o funcionamento do seu sistema cognitivo e seus 

universos de crenças e valores com a finalidade de compreender e explicar uma dada 

realidade, também facilita a comunicação permitindo trocas sociais, transmissão e difusão do 

senso comum. 

 Quanto à função identitária, ela define a identidade e funciona como uma proteção à 

singularidade dos grupos na medida em que localiza os sujeitos ou grupos no campo social, 

permite também a composição de uma identidade social e pessoal ajustada com sistemas de 

valores e normas sociais. No entanto, a alusão às representações enquanto delimitadora da 

identidade de um grupo desempenha um papel de controle social, em relação a cada membro, 

praticado pela coletividade no processo de socialização. 

  No que diz respeito à função de orientação, ela age como guia de comportamentos e 

práticas. A representação atua na finalidade da situação, como uma antecipação das ações, 

interferindo no tipo de atitude cognitiva a ser tomada pelos sujeitos sociais, divulgando assim 

sua natureza prescritiva. Uma vez criada uma representação sobre um outro, essa 

representação passa a compor esse outro e a nortear a interação, de modo a conferir realidade 

ao que é representado (VALA, 2002). Ela repercute também na maneira como o sujeito 

interpreta o que lhe acontece, o que acontece em seu em torno ou ao que julga ter acontecido. 

Moscovici (1978) postula que a representação social contribui para a formação de condutas, 

ou seja, é uma preparação para a ação, tanto por conduzir o comportamento, como por 

modificar e reconstruir os elementos do meio em que o comportamento teve lugar. 

 Conforme a função justificadora, ela atua no sentido de justificar os comportamentos e 

posições dos grupos e sujeitos numa ação ou em relação aos seus parceiros em função da 

natureza dessas relações. Nesse sentido, a representação tanto pode avaliar ações que permite 

aos sujeitos preservar e reforçar a diferenciação social quanto pode contribuir para a 

construção de estereótipos acerca das relações entre grupos, explicando e justificando as ações  

que levam ao mesmo tempo a discriminar ou preservar o afastamento social entre eles. 
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2.3 Mecanismos de construção 

 

Uma representação se configura como social por ser elaborada no coletivo e partilhada 

por um grupo de sujeitos, sendo um produto das interações e dos fenômenos de comunicação 

(VALA, 2002). Nessa teoria, o termo social é compreendido como uma propriedade 

relacional que caracteriza a relação entre o sujeito e o fenômeno que se institui em seu mundo 

grupal, em detrimento do entendimento desse termo enquanto adjetivo que qualifica a 

propriedade de um objeto. 

Assim, torna-se relevante lançar um olhar para as representações sociais, buscando 

reconhecer seu conteúdo e entender o procedimento utilizado na sua produção, ou seja, é 

necessário estar atento ao contexto histórico e sociocultural no qual elas são elaboradas, pois 

ele fundamenta tanto o pensamento quanto a ação dos grupos que constrói novos sentidos a 

respeito dos objetos sociais. 

 A gênese de uma representação social demanda uma atividade de transformação do 

não-familiar em familiar, a partir de dois processos dialeticamente relacionados, entre eles: a 

objetivação e a ancoragem. Qualificados através de uma organização estrutural, o autor 

considera que a objetivação tem a função de converter em objeto o que é representado, 

tornando físico e visível o impalpável enquanto que a ancoragem tem como função fornecer 

um contexto inteligível ao objeto. Jovchelovitch (1995) declara que tais processos são 

formatos peculiares em que as representações sociais fundam mediações e trazem para o nível 

quase material a produção simbólica de um grupo conseguindo dar concretude às 

representações sociais na vida social. 

 A ancoragem se refere ao enraizamento social da representação, que se constitui ao 

incluir um objeto num sistema de pensamento já existente, possibilitando que as novas ideias 

a respeito do objeto social possam ser relacionadas aos significados dos conhecimentos 

construídos culturalmente, isto é, essa integração cognitiva causa transformação em ambos. 

Não se refere como na objetivação em considerar a construção formal de um conhecimento, 

porém, de apreciar a inserção orgânica em um pensamento instituído. (MOSCOVICI, 1978).  

Nessa linha, Campos (2003) considera que a ancoragem é um dos processos essenciais 

na gênese, mudança e estabilidade das representações sociais. Para esse autor, a ancoragem é 

processo constante nas representações sociais através do qual a representação constrói e 

conserva seus princípios nos sistemas sócio-cognitivos. Complementa esse entendimento 

Jodelet (2001), ao observar que a ancoragem se constitui num trabalho que corresponde a uma 

função cognitiva fundamental das representações sociais capaz de se referir a todo elemento 
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não conhecido, ou seja, é um processo que permite que um objeto desconhecido ancore-se em 

conhecimentos e práticas familiares. 

 Ainda na concepção de Moscovici (2009), a ancoragem é um “processo que 

transforma algo estranho e perturbador [...] em nosso sistema particular de categorias”, quer 

dizer, ancorar é “classificar e dar nome a alguma coisa”. Essencialmente, a ancoragem é um 

sistema de classificação, de expressão, de designação de categorias e nomes, não havendo 

espaço nesse processo para neutralidade, tendo em vista cada objeto e ser possuir um valor e 

se posicionar em uma escala hierárquica. Assim, ao classificar algo ou alguém se efetiva o 

confinamento do mesmo a um grupo de comportamentos e regras estipulados fundamentado 

em paradigmas estocados em nossa memória. 

Isso confere uma atualização para o novo conceito que ganha características do 

conhecimento preexistente e contribui para proporcionar a requalificação do conhecimento 

anterior. Por conseguinte, a representação fundamenta-se numa rede de significados 

culturalmente criados para comparar, classificar e categorizar “em função dos laços que esse 

objeto mantém com sua inserção social” de modo a compreender o mundo social e dar sentido 

ao novo, sendo assim, os novos objetos são alinhados e classificados a conhecimentos 

preexistentes tornando o desconhecido familiar (TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2011, 

p. 110). 

 Em seus construtos, Jodelet (1993) procura divulgar como o diálogo entre ancoragem 

e objetivação se vincula às três funções básicas da representação: a integração da novidade, a 

interpretação da realidade e a orientação de condutas e de relações sociais. De tal modo, esse 

processo comporta a compreensão de: a) como a significação é atribuída ao objeto 

representado; b) como a representação é empregada enquanto sistema de interpretação do 

mundo social e instrumentaliza a conduta; c) como ocorre sua conexão em um sistema de 

recepção, influencia e é influenciada pelos dados elementos. 

 O outro processo utilizado na elaboração das representações sociais é denominado de 

objetivação, que em conformidade com Moscovici (1978, p. 111) constitui-se num 

mecanismo que visa tornar real um esquema conceitual, atribuindo à imagem uma 

contrapartida material, ou seja, objetivar é dar concretude a um dado conceito. Nesse 

processo, ocorre a reabsorção de uma demanda de significações que resulta na sua 

concretização, além de “transplantar para o nível de observação o que era apenas inferência 

ou símbolo”. 

 Segundo Moscovici (1978), ao objetivar o conteúdo científico de um objeto social o 

grupo se situa tendo em consideração uma série de fenômenos que ele trata como bem 



 32 

entende. Dessa forma, a coisificação - substituição de ideias em coisas - é a descrição mais 

precisa acerca da ideia cultural em termos de suas formas de agir. Nessa perspectiva, Vala 

(2002) afirma que o objeto percebido e o concebido estão em constante relação, uma vez que 

a objetivação continuamente materializa ideias e significações, fundando correlação entre 

palavras e coisas, ou seja, levando a que os elementos constitutivos da representação 

adquiram materialidade. 

 Ainda na visão de Moscovici, no processo de objetivação duas operações são 

essenciais: a naturalização e a classificação. A primeira “torna o símbolo real” enriquecendo 

uma quantidade de seres conferidos ao sujeito, nesse contexto as imagens participam em 

nosso desenvolvimento, a segunda “dá à realidade um ar simbólico” separando determinados 

seres de suas características para mantê-los num quadro geral conforme o sistema de 

referência que a sociedade estabelece (MOSCOVICI, 1978, p. 113).  

 Para Moscovici (2009, p. 71), “a materialização de uma abstração é uma das 

características mais misteriosas do pensamento e da fala”. Uma infinidade de palavras está em 

circulação na sociedade as quais procuramos dar sentido concreto, no entanto, nem todas as 

palavras podem ser vinculadas a imagens tanto pela falta de imagens acessíveis como por 

algumas imagens lembradas serem tabus, permanecendo abstratas. Sendo assim, é preciso 

escolher imagens que possam ser representadas e agregadas ao núcleo figurativo - que se 

constitui num complexo de imagens que reproduzem um complexo de ideias - tendo em conta 

nessa escolha as crenças e o estoque preexistente de imagens por parte do grupo. A aceitação 

pelo grupo de um núcleo figurativo permite que ele possa discorrer sobre qualquer coisa que 

se relacione com esse paradigma e componha assim as fórmulas que o sintetizam.  

 A objetivação é evidenciada por Jodelet (2001) como decomposta em três fases, a 

saber: a construção seletiva, a esquematização e a naturalização. As duas primeiras revelam 

“o efeito da comunicação e das pressões, ligadas a pertença social dos sujeitos, sobre a 

escolha e a organização dos elementos constitutivos da representação”. De acordo Vala 

(2002), a construção seletiva leva em consideração apenas alguns dados do objeto 

representado devido aos significados já efetivos referentes às crenças, valores, tradições, ou 

seja, nesse momento forma-se um todo respectivamente coerente. A esquematização é a 

construção de uma estrutura conceitual que propicia uma imagem coerente dos elementos 

constitutivos do objeto da representação, denominada de núcleo figurativo. A figuração dos 

esquemas ou dimensão icônica possibilita a compreensão da naturalização. E por fim, a 

naturalização confere atualização à teorização moscoviciniana, concebendo que os dados 
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construídos socialmente passam a ser considerados como constitutivos da realidade do objeto 

adquirindo materialidade. 

Visando dar sentido à representação enquanto dimensão dos grupos sociais, Moscovici 

(1978) propôs que três dimensões se referem à constituição do conteúdo da representação e 

que reporta ao quadro social em que se incorpora o sujeito. Entre elas, a atitude, a informação 

e o campo de representação. A atitude se refere à orientação desfavorável ou favorável com 

relação ao objeto da representação. Constitui-se numa tomada de posição acerca de tal objeto 

que agrega níveis afetivos e emocionais do sujeito. A informação se refere à organização do 

conteúdo sobre o objeto social, levando em conta a quantidade e qualidade do conhecimento 

possuído pelos sujeitos acerca do objeto. Ela varia de acordo com os grupos e pelos meios de 

acesso. O campo de representação corresponde à organização hierarquizada dos elementos 

referentes à representação social. Nessa dimensão, incorporam-se todos os elementos, ou seja, 

o espaço, o tempo, as coordenadas sociais, para contextualizar o objeto representado. Para 

esse autor, a análise dessas dimensões possibilita especificar a distinção entre os grupos 

estudados permitindo ter uma visão do conteúdo e do sentido da representação social de um 

dado objeto. 

 Cabe salientar que para Jodelet (2001), as representações sociais referem-se tanto a 

teoria, que explica a construção do conhecimento leigo a respeito do objeto social, para a 

melhor compreensão desse fenômeno, quanto ao objeto, que diz respeito ao conhecimento 

compartilhado, senso comum, configurado como polimorfo, que assume distintas formas em 

cada realidade social. Seus conteúdos revelam a operação de processos generativos e 

funcionais socialmente marcados. 

A teoria em tela dedica-se ao campo das construções simbólicas, elaborado a partir de 

um universo consensual. Conforme Arruda (2002), nesse universo, caracterizado pela 

conversação informal, os sujeitos têm a possibilidade de expor suas opiniões livremente, 

devido ao fato de que nele não existem possivelmente fronteiras. As convenções estabelecidas 

através das conversações “[...] capacitam as pessoas a compartilharem um estoque implícito 

de imagens e de ideias que são consideradas certas e mutuamente aceitas” (MOSCOVICI, 

2009, p. 51).O universo reificado se constitui no âmbito científico, sendo nele produzidas as 

ciências em geral. Moscovici (2009, p. 51) afirma que nesse universo“[...] a sociedade é 

transformada em um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são indiferentes à 

individualidade e não possuem identidade”.  

Segundo Ben Alaya (2011, p. 264), 

Na teoria das representações, a definição de conhecimento não está 
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condicionada pela verdade das coisas. Primeiramente, a teoria 

considera a relação de crença com o conhecimento, não pelo ponto de 

vista da teoria do conhecimento, mas posicionando-se a partir do 

ponto de vista do próprio sujeito. Desse ponto de vista, a questão de 

verdade é apenas uma das questões. Crença (verdadeira ou falsa) e 

conhecimento são equivalentes no sujeito. 

 

Vale ressaltar, então, que para essa teoria não cabe falar em erro, em razão de que essa 

é a configuração mesma do pensamento social, sendo suas características decorrentes das 

circunstâncias em que esse pensamento se gera e das normas sociais que o modelam.  

Na concepção de Moscovici (1978), construímos representações sociais tendo como 

referência três determinantes, entre eles podemos destacar: a pressão à inferência, a 

focalização e a dispersão de informação. A pressão à inferência materializa-se pela 

necessidade de tomada de posição, mediante as exigências da situação, que influenciam o 

julgamento feito pelos sujeitos na busca de consenso com o seu grupo. A focalização nos 

remete à forma de apreensão das informações que depende da implicação dos sujeitos em 

relação ao objeto e considera, além disso, sua formação, os interesses profissionais e 

ideológicos. A dispersão de informação diz respeito à disponibilidade de dados, mas também 

se refere à possibilidade de acesso a ela visando o entendimento do objeto representado. 

 

2.4 A grande teoria e seus desdobramentos 

 

A fecundidade da obra de Moscovici é ressaltada por Jodelet (2011) em consequência 

do expressivo potencial de proposições empíricas e teóricas desenvolvidas ao longo dos anos 

por esse autor e por diversos autores que se inspiraram em suas ideias. As contribuições dessa 

teoria podem ser percebidas no campo da psicologia social, com o foco em objetos que 

articulam processos psicológicos e sociais; no âmbito das teorias do conhecimento é possível 

fundar aproximações entre a psicologia social, a antropologia, a filosofia, a história e a 

sociologia; e na aplicação da teoria no estudo de problemas sociais concretos busca entender 

como a evolução histórica afetava os grupos.  

Da grande teoria foram geradas abordagens, a saber: culturalista, societal, estrutural e 

sócio-gênese. A abordagem culturalista enfatiza o olhar antropológico sobre os objetos que 

investiga, valorizando a articulação entre as dimensões culturais e sociais, tendo em vista a 

compreensão dos processos e produtos simbólicos. A abordagem societal vincula as 

representações sociais a uma perspectiva mais sociológica, ressaltando a inclusão social dos 

sujeitos como fonte de transformação dessas representações. Já a abordagem estrutural tem 
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por base a compreensão de que a representação social se organiza em torno de um núcleo 

central e de elementos periféricos. E, de acordo com Sá (1998a), uma quarta abordagem vem 

se estabelecendo ao evidenciar a sócio-gênese nos estudos das representações sociais. Tais 

abordagens que propõe formas de enfocar e investigar as representações trazendo 

contribuições particulares para o desenvolvimento da teoria. Para Sá (1998b), essas 

abordagens são compatíveis entre si, uma vez que todas elas resultam de uma mesma matriz 

basilar e de modo algum a desautorizam.  

Nesse estudo tomamos como referência a abordagem culturalista de Denise Jodelet, 

em razão de compreendermos as representações sociais no âmbito da articulação entre as 

dimensões culturais e sociais. Para Jodelet, a representação social é um sistema de 

interpretação que contribui para a construção de uma realidade comum a um grupo e rege a 

relação dos sujeitos com o mundo devendo ser entendida em seu contexto de produção, 

mediante as funções simbólicas e ideológicas que desempenham. Para tanto, ela parte da 

noção fundamental que uma representação social é um saber prático que liga um sujeito a um 

objeto, sendo as significações elaboradas, resultantes de um trabalho que faz da representação 

um construto do sujeito. 

Com efeito, Jodelet (2001) considera as representações sociais como fenômenos 

complexos em ação na vida social, compreendendo vários elementos, tais como, cognitivos, 

ideológicos, informativos, normativos, valores, crenças, opiniões, atitudes e imagens. Elas se 

estabelecem na qualidade de totalidade significante servindo de guia para as ações, permitem 

a leitura da realidade, propiciam os códigos de comunicação e admitem uma visão de 

concordância dos grupos. De acordo com essa autora, produzimos representações por 

necessitar saber como nos comportar, dominar intelectual e fisicamente, reconhecer e 

solucionar os problemas que se manifestam. Isso porque, as representações sociais para essa 

autora, apresentam enorme potencial de dotar os sujeitos e grupos de uma visão plena do que 

é o homem em seu mundo de objetos (ALMEIDA, 2005). Nesse sentido, tal abordagem 

possibilita que os sujeitos e grupos compreendem o mundo, sua existência e sua história.  

Uma peculiaridade do estudo das representações sociais é a possibilidade de 

associação do sentido de pertença e a participação cultural ou social do sujeito (JODELET, 

2001). Essa proposição se justifica pela compreensão de que os sujeitos pertencem a 

diferentes grupos sociais concretos e neles compartilham, constroem e reafirmam 

representações sociais. Posto isso, as representações são vistas como instrumentos que 

permitem a análise das articulações entre as ideias coletivas nos diversos domínios, sejam 

eles, históricos, regionais ou institucionais. 
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Uma das mais relevantes contribuições de Jodelet para essa teoria diz respeito aos 

suportes pelos quais as representações são veiculadas na vida cotidiana, entre eles, os 

discursos dos sujeitos e grupos a respeito dos objetos, suas práticas e comportamentos sociais 

nas quais esses discursos se expressam.Também os registros documentais que servem de base 

para institucionalizar discursos, comportamentos e práticas, além do papel desempenhado 

pelos meios de comunicação de massa no controle e influência das representações sociais 

(SÁ, 1998b). 

Cabe destacar que a referida autora tem sido responsável por manter atualizada a 

teoria moscoviciniana buscando elucidar melhor o conceito e os processos constitutivos de 

representações sociais, além de divulgar seus aspectos teórico-metodológicos. 

A decisão metodológica por parte do pesquisador não é neutra, isso porque, tal escolha 

é uma opção ontológica, tendo em vista que o método determina que aspecto do fenômeno 

pode sobressair como real. Neste sentido, um conceito que também tomamos como referência 

é o de themata.  

 

2.5 Themata: um conceito em expansão 

  

 Conforme Moscovici e Vignaux (2009), os estudos a respeito da Teoria das 

Representações Sociais aprofundaram a análise referente à sua conexão com estruturas 

cognitivas, havendo duas hipóteses que possibilitam essa relação. A primeira hipótese do 

núcleo central (Abric, Flament, Guimelli), segundo a qual cada representação social é 

constituída de elementos cognitivos, ou esquemas estáveis. São esses mais resistentes às 

alterações a partir das imposições culturais e sociais, localizando-se ao redor deles, outros 

elementos cognitivos, os periféricos, que são mais suscetíveis às mudanças próprias da cultura 

e sociedade. A segunda hipótese apresenta a noção de “princípio organizador” que “reduz a 

ambiguidade ou polissemia inerente às ideias ou imagens e as torna relevantes em qualquer 

contexto social determinado”. A interação entre as duas hipóteses traz à tona questões que 

interessam ao mesmo fenômeno no que se refere à generatividade e a evolução das 

representações, oportunizada pela relação entre a cognição e a comunicação, entre operações 

mentais e linguísticas, entre informação e significação, tornando-se assim possível entender o 

processo de uma representação social (p. 220).  

 Em consonância com essa perspectiva o conceito de themata, por Moscovici e 

Vignaux (2009) apontado como de autoria de Moscovici em 1993, enquanto pensamento 

preexistente refere-se a temas gerais, ideias centrais, a partir dos quais são cunhadas as 
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representações sociais, quer dizer que, “toda representação social é constituída como um 

processo em que se pode localizar uma origem” (MOSCOVICI; VIGNAUX, 2009, p. 218). 

Tal origem ou pensamento preexistente tem de alguma forma status de axioma adotado em 

momento histórico específico para determinado objeto ou situação. Entretanto, os autores 

compreendem a incompletude dessa origem, haja vista que outros fatos e discursos a nutrem, 

corrompem e transformam.  

 Na intenção de esclarecer como esses pensamentos preexistentes são formados, 

Moscovici e Vignaux declaram que a cognição humana prevê processos de aprendizado e de 

memória desenvolvidos através de modos permanentes de adaptação dos seres, elaborando 

assim, conhecimentos a serem reconhecidos enquanto ideias primárias. Em relação à themata 

Moscovici e Vignaux (2009, p. 242) escrevem que: 

 
Todos os nossos discursos, nossas crenças, nossas representações provêm de 
muitos outros discursos e muitas outras representações elaboradas antes de 

nós e derivadas delas. É uma questão de palavras, mas também de imagens 

mentais, crenças, ou “pré-concepções”. Faltando-nos a capacidade de 
dominar completamente a origem das concepções no longo espaço de tempo 

(longue durée), a análise das representações sociais não pode fazer mais que 

tentar, por um lado, identificar o que, em determinado nível “axiomático” 
em textos e opiniões, chega a operar como “primeiros princípios”, “ideias 

propulsoras” ou “imagens” e, por outro lado, esforça-se para mostrar a 

“consistência” empírica e metodológica desses “conceitos”, ou “noções 

primárias”, na sua aplicação regular ao nível de argumentação cotidiana ou 
acadêmica (grifo dos autores). 

 

 Os autores referenciados também observam que na representação de um conceito os 

contornos entre o discurso acadêmico e o comum não são precisos, havendo uma passagem 

ininterrupta entre eles. Nesse sentido, as representações sociais são resultantes de elementos 

nucleares, exemplos de pré-concepções instituídos no decorrer do tempo, dependente de 

histórias retóricas e crenças sociais. É no senso comum em que elas acham a fonte de 

desenvolvimentos e as formas de se legitimar, visto que esses locais estão ancorados no 

perceptível e na experiência ritualizada, que assume o desenho de noções ancoradas em 

sistemas de oposições. 

 Marková (2006) ressalta que o conceito de themata focaliza as antinomias dialógicas, 

evidenciando o compromisso dessa teoria com a linguagem e a comunicação, igualmente com 

as particularidades históricas do alter-ego-objeto e suas dinâmicas. De acordo com essa 

autora, “themata são conceitos dialógicos que contribuem significativamente com o 

desenvolvimento teórico da teoria das representações sociais, como uma teoria do 

conhecimento social” (p. 248). Entretanto, Marková esclarece que um pensamento antinômico 
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nem sempre se torna uma themata, visto que ao estar arraigado no pensamento de senso 

comum, ele é propagado de geração a geração, enquanto elemento da comunicação cultural 

sem reflexão alguma. Para o pensamento antinômico se constituir em themata, é preciso que 

ele seja colocado em debate na cena pública, passando assim a ser foco da atenção social e 

fonte de tensão e enfrentamento entre os sujeitos, determinado por condições sociais e 

históricas específicas em cada cultura e sociedade, regras institucionais, posição social dos 

interlocutores, normas de grupos e tradições culturais, nesse cenário, ele é problematizado 

gerando representações sociais. 

 

2.6 Representações Sociais: compreendendo os fenômenos educativos 

 

Gilly (2001, p. 322) afirma a relevância da utilização da noção de representação social 

para a compreensão dos fatos da educação, destacando entre eles os “fenômenos 

macroscópicos: as relações entre a pertença a um determinado grupo social e as atitudes e 

comportamentos diante da escola, o modo como o professor concebe seu papel etc.”, além de 

considerar também “níveis de análise mais finos, relativos à comunicação pedagógica na 

turma e à construção de saberes”. Para o referido autor o campo educacional se constitui 

como um espaço privilegiado para a observação de como se dá a construção, evolução e 

modificação das representações sociais nos grupos sociais, bem como permite esclarecer a 

função dessas representações nas relações desses grupos com o fenômeno de sua 

representação. Alguns trabalhos compilados por esse autor, nesse texto, revelam que as 

representações sociais, “são o produto de compromissos contraditórios sob a dupla pressão de 

fatores ideológicos e de impressões relacionadas ao funcionamento efetivo do sistema 

escolar”. Vale destacar que as pesquisas tratadas por fim colaboram “para a compreensão do 

que ocorre na sala de aula, ao longo da interação educativa [...] tanto do ponto de vista dos 

objetos de saber ensinados, quanto dos mecanismos psicossociais” (GILLY, 2001, p.337). 

 Conforme evidencia Franco (2004), a escolha da representação social como categoria 

analítica no âmbito da educação e da psicologia da educação fundamenta-se no entendimento 

que essa escolha representa um progresso, no sentido de realizar uma ruptura epistemológica 

com paradigmas racionalistas. Na prática, tanto para a educação como para a sociedade do 

conhecimento, as pesquisas com objetos de representações sociais podem contribuir para a 

melhor compreensão dessa sociedade. 

 Machado (2008) também ressalta que a Teoria das Representações Sociais vem se 

consolidando como um relevante suporte teórico para estudos no âmbito educacional, por 
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delinear novas formas de lidar com a complexidade e variedade tanto da educação quanto do 

contexto educacional, colaborando, sobretudo, para o entendimento da constituição e 

materialização de conceitos edificados e difundidos por parte dos sujeitos. Dois fatores são 

percebidos por esta autora como significativo para a ampliação das pesquisas em educação 

alicerçadas pela Teoria das Representações Sociais, um diz respeito ao desenvolvimento e 

consolidação da teoria enquanto aporte teórico-metodológico e o outro se refere ao conflito de 

paradigmas científicos que levou ao debate a visão cartesiana considerada até o momento 

como método seguro e eficaz utilizado para entender a realidade. Esse referencial ganha 

destaque no Brasil devido ao estudo das obras de Moscovici, Jodelet, Abric, Doise, Wagner, 

entre outros, além da criação de grupos de pesquisas e de estudos, sobretudo, nos programas 

de pós-graduação, como também a criação de debates sobre representações sociais nas 

Jornadas Internacionais de Representações Sociais (JIRS) e nos encontros regionais. 

O estudo das representações sociais, de acordo com Almeida (2009), se encontra em 

desenvolvimento no Brasil, tendo em vista o crescente número de áreas que estão aderindo a 

esse referencial, entre elas, Educação, História, Antropologia, Meio Ambiente e Saúde. Essas 

são áreas de conhecimento em que a subjetividade se faz profundamente presente na 

determinação das práticas diárias. 

 Em assim sendo, a escolha desta teoria visa entender os fenômenos educativos, 

particularmente, neste estudo, os que estão implicados no conselho de classe, tendo em conta 

os contextos e circunstâncias em que eles são produzidos, para tanto é preciso atentar para os 

aspectos de caráter psicossocial que engendram e repercutem nesta complexa trama de 

relações. Nesse cenário, há de se considerar as convergências e os enfrentamentos nas 

relações estabelecidas entre sujeitos que compõem a comunidade escolar, entre eles, os 

professores, os alunos, a equipe técnico-pedagógica e os pais no que se refere ao processo 

pedagógico. Também ressaltar a relação entre os sujeitos e a instituição educacional em tela, a 

legislação sobre essa instância e as orientações procedentes da Secretaria Executiva de 

Educação do Jaboatão dos Guararapes. Enfim, ao fazer um recorte num grupo dessa Rede de 

Ensino, utilizando os recursos validados tradicionalmente por esta teoria, é possível ter 

acesso, compreender e desvelar o repertório de sentidos dados ao conselho de classe. Isso 

porque, esta teoria possibilita conhecer o sentido das práticas do cotidiano por meio de um 

olhar sobre a dimensão simbólica e organizacional da vida social, permitindo a compreensão 

da maneira como os sujeitos criam e significam o conhecimento e se relacionam com ele. 

 A seguir trataremos da gênese do conselho de classe no sistema educacional francês 

identificando como se configurou sua chegada em nosso país.  
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3 SOBRE CONSELHO DE CLASSE 

 

 O conselho de classe tem sua origem na França, no ano de 1945, em classes 

experimentais do 2º ciclo
4
 visando à promoção de um trabalho interdisciplinar. Em 1959, a 

reforma educacional francesa teve como objetivo democratizar o ensino e instituir um sistema 

escolar através da observação sistemática e regular dos alunos, no sentido de proporcionar 

uma instrução que satisfizesse os anseios e predisposições de cada aluno. E em 1964 os 

conselhos de classe passaram a ser realizados também no 1º ciclo. 

 De acordo com Rocha (1984) e Dalben (1994, 2004), o conselho de classe foi 

instituído como uma das categorias de conselhos de observação, com esfera de atuação ao 

nível da turma, contando com a participação dos professores, do diretor do estabelecimento, 

do diretor adjunto, do inspetor geral, assim como de outros inspetores, do médico, do 

assistente social ou enfermeiro, dos representantes de pais e dos representantes de alunos. Tal 

conselho mantinha relação com o conselho de orientação, constituído por membros nomeados 

pelo diretor da academia (os professores representantes de turma, um representante da 

orientação escolar e profissional e o médico do setor de saúde escolar) e com o conselho 

departamental de orientação, no âmbito mais extenso.  

 A orientação pedagógica desses conselhos focava a avaliação classificatória, com o 

fim de definir a vida futura dos alunos, tendo como premissa os objetivos do sistema de 

ensino francês à época. Os pareceres elaborados nos conselhos de classe contribuíam para 

nortear o ingresso dos alunos nas distantes modalidades de ensino clássico ou ensino moderno 

e técnico francês, de acordo com os talentos observados. Esses documentos eram levados aos 

conselhos de orientação, no âmbito do estabelecimento, com a função de repassá-los às 

famílias (ROCHA, 1984; DALBEN, 1994, 2004). 

 Segundo Rocha (1984) e Dalben (1994, 2004), a introdução da ideia de conselho de 

classe no Brasil ocorreu em 1959, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - CAp - UFRJ. Tal fato se justifica devido à viagem de estudos, no ano anterior, 

realizada por um grupo profissionais dessa instituição ao Instituto de Pesquisas Educacionais, 

em Sèvres, na França. Essa viagem, entre outros, objetivava conhecer novidades pedagógicas, 

entre elas, o conselho de classe, implantado no sistema educacional francês. 

O conselho de classe, até o momento desconhecido no Brasil, foi introduzido por esse 

grupo de profissionais em classes experimentais do referido colégio, estendendo-se em 

                                                
4 O 2º ciclo equivale aos anos finais do Ensino Fundamental.  
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seguida para todas as turmas. Destacam-se como outras experiências precursoras de 

implantação do conselho de classe simultânea a do CAp - UFRJ, as desenvolvidas nas 

instituições no Rio de Janeiro, dentre elas podemos citar o Centro Educacional de Niterói e o 

Colégio Brasileiro de Almeida; em São Paulo destacamos o Colégio Santa Cruz e em Minas 

Gerais mencionamos o Colégio São João del-Rei. 

 O conselho de classe pode ser melhor compreendido através de uma contextualização 

histórica da avaliação, bem como do seu processo de institucionalização, no sentido de trazer 

elementos que nos possibilite estabelecer inter-relações com transformações pedagógicas 

sucedidas ao longo do tempo.  

 

3.1 Breve contextualização da avaliação 

 

 Ao observarmos o caminho percorrido pela avaliação em nosso país reconhecemos 

que o desenvolvimento de suas funções traz subjacente uma concepção de processo avaliativo 

configurado a partir de modelos delimitados por perspectivas pedagógicas, sociais, históricas, 

políticas e econômicas. Tal cenário demonstra que a avaliação escolar está a serviço de um 

projeto político-pedagógico, congregando uma concepção de sociedade, de homem, de 

educação, de ensino e aprendizagem. 

 A avaliação, enquanto prática efetivamente estabelecida e sistematizada na esfera 

educacional se constitui a partir de objetivos escolares tácitos ou categóricos que, por sua vez 

reverberam normas e valores sociais, nesse sentido, as práticas avaliativas tanto podem 

contribuir para conservação quanto para modificação social. Com efeito, a avaliação 

desempenha distintos papéis no panorama educacional, apresentando variados sentidos e 

funções, que são conferidas a ela, em conformidade as demandas apresentadas pela 

conjuntura na qual está inscrita. 

 Tendo em conta que o professor confere distinto sentido ao ato de avaliar, torna-se 

pertinente lançar o olhar para o significado atribuído à avaliação ao longo do tempo. Nessa 

direção, vale ressaltar que encontramos basicamente a presença de duas correntes de 

pensamento científico que têm norteado a prática avaliativa no decorrer da história, entre elas, 

uma fundamentada em base conservadora e numa visão dialético-mediadora. 

 No que diz respeito à corrente alicerçada numa base conservadora, segundo Luckesi 

(2003), a partir do século XVI as práticas avaliativas desenvolvidas pelos métodos propostos 

pelos padres jesuítas assim como pelo bispo protestante Comênio remetem a exames e provas, 

sendo elas associadas ao poder, ao medo e à conservação do status quo. Além disso, tinham 
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como objetivo constatar a aprendizagem dos alunos, entendendo-a como sinônimo de 

repetição e memorização daquilo que foi apresentado verbalmente. Mesmo com a ascensão da 

burguesia ao poder, no século XVIII, suas ideias se constituíram como conservadoras, 

levando a escola a se adaptar às necessidades apresentadas por esse grupo. Nesse contexto, a 

escola e mais especificamente suas práticas avaliativas, através da realização de exames, 

reforçaram a manutenção no poder dessa classe que recorreu ao trabalho e estudo como um 

meio de ascensão social, o que refletiu na exclusão de pessoas que não faziam parte dela. 

 Em meados do século XX, com a incorporação do modelo fabril na educação, a 

avaliação passa a ser concebida como uma maneira de mensurar variáveis, tendo o sentido de 

conferir a reprodução de conteúdos por parte do aluno. Destacamos, pois, uma avaliação 

limitada à concepção de registro e de reprodução, como objetivo apenas de medir 

conhecimentos, capacidades e habilidades (CRUZ; CAVALCANTE, 2008). 

 Temos, assim, a objetividade enquanto aspecto relevante, no que se refere ao processo 

avaliativo, destacando-se uma lógica mecanicista, que visa à verificação e experimentação, 

devido ao entendimento de que tudo pode ser observado, medido e tocado. Ganha relevo 

nesse processo a função classificatória e autoritária, fundamentada nos resultados a partir da 

consideração dos acertos e erros. Por conseguinte, pode-se afirmar assim que a avaliação 

desenvolveu-se de acordo com um modelo positivista, centrado nas delimitações das 

diferenças individuais. 

 Sob essa perspectiva, a avaliação tem caráter técnico e instrumental, visando coletar 

dados quantitativos a respeito do grau de domínio do conteúdo transmitido ao aluno, com 

foco nos aspectos tanto cognitivistas como conteudistas desse processo. Tal procedimento não 

diferencia a avaliação da medição que assume um contorno fortemente sentenciador, tendo o 

professor total autoridade em decidir sobre a vida escolar do aluno, ou seja, nesse contexto o 

professor assume um papel ativo, enquanto que ao aluno cabe a passividade. 

Tecendo considerações sobre essa perspectiva, Perrenoud (1999a), Bonniol e Vial 

(2001) e Esteban (2008) destacam que a avaliação da aprendizagem, nessa conjuntura, 

constitui-se como uma ação independente, com fim em si mesma, de forma unidirecional e 

disciplinar. Esses autores ainda evidenciam que se trata de uma ênfase ao resultado em 

detrimento do processo, através de uma classificação numérica, sem levar em conta os 

aspectos qualitativos do processo pedagógico. 

 A respeito dessa configuração da avaliação, Garcia et al. (1981) apontam que se trata 

de um aparato de controle social, ao reproduzir relações de poder que possibilita a exclusão 

do processo pedagógico de uma significativa quantidade de sujeitos, ou seja, selecionam-se 
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sujeitos conforme os fins a que se presta. 

 Macedo e Lima (2013) apontam que a partir dos anos de 1960 a avaliação assume uma 

demarcação mais complexa, de fornecer elementos para o aprimoramento do currículo, 

deslocando assim, o eixo da avaliação dos objetivos educacionais para a tomada de decisão. 

Nessa lógica, a avaliação teria como característica ser uma atividade diversificada que 

necessitaria de uma atenção no que se refere aos instrumentos a serem utilizados para tal fim, 

visto que os mesmos deveriam cumprir todos os pré-requisitos psicométricos desejáveis, 

especificamente em avaliações individuais.  

 Esses autores ainda tratam de contribuições relevantes acerca da distinção entre os 

papéis somativo e formativo da avaliação.No que diz respeito à função somativa, esta visa 

classificar o resultado apresentado pelo aluno em conformidade com os níveis de 

aproveitamento antecipadamente instituídos, sendo esse aspecto tomado como base nas 

tomadas de decisão. Esse tipo de avaliação cuja função principal é a verificação, medição e 

classificação dos alunos de acordo com o desempenho nos instrumentos avaliativos, não 

apresenta proposta de ação em benefício da aprendizagem, visto que finaliza o processo de 

ensino (HAYDT, 2008).Quanto à avaliação formativa, do mesmo modo, tem função de 

controle, entretanto apresenta caráter processual. Ela visa constatar se os objetivos propostos 

foram alcançados e com a identificação dos erros e acertos torna-se possível propor estudos 

sistematizados (MACEDO; LIMA, 2013). 

 A partir da década de 1970 o debate sobre a avaliação qualitativa, que é 

epistemologicamente antagônica à perspectiva mais tradicional, ganha evidência no meio 

educacional, com a proposição de colaborar para alterações expressivas nas concepções que 

envolvem a prática avaliativa, também redefinir na legislação educacional as práticas 

avaliativas. 

 Os estudos das teorias reprodutivistas, na década de 1980, tiveram como expoentes 

Althusser discutindo a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado; Baudelot e Establet 

versando sobre a escola dualista; e Bourdieu e Passeron debatendo a reprodução, propiciaram 

recortes epistemológicos em diferentes áreas do conhecimento, principalmente, na avaliação 

educacional. A avaliação, enquanto reprodutora das estruturas de classe valoriza as práticas 

meritocráticas como requisito fundamental para a exclusão social e institui brechas frente às 

análises das questões concernentes às diversidades sociais (MACEDO; LIMA, 2013). 

Em contrapartida, a crítica feita à avaliação reprodutora ao chamar a responsabilidade 

da escola e do docente diante dos limites dos alunos, notadamente no processo de superar a 

ideia de aluno carente no âmbito da lógica da denominada educação compensatória, atribuiu 
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ao professor a responsabilidade de solucionar problemas de aprendizagem apresentados pelos 

alunos.  

 A respeito da referida lógica, Saviani (1985, p. 36-37) aponta educação compensatória 

como “[...] estratégia acionada para superar o problema da marginalidade na medida em que 

se propõe nivelar as pré-condições de aprendizagem pela via da compensação das 

desvantagens das crianças carentes”. No caso, o nivelamento tem por base um modelo ideal 

de aluno e à escola e aos professores são atribuídos papéis que transcendem a 

responsabilidade escolar. 

Nesse sentido, a responsabilidade docente de condutor dos processos 

institucionalizados de educação implicou na atribuição da autoridade de solucionar problemas 

apresentados pelo aluno. Principalmente no âmbito do que Gimeno Sacristán (1995, p. 64) 

denomina de “uma hiper-responsabilização dos professores em relação [...] à qualidade do 

ensino, situação que reflete a realidade de um sistema escolar centrado na figura do professor 

como condutor visível dos processos institucionalizados de educação”. E, no âmbito da 

avaliação, resvala no que Afonso (2000) denomina de modelos de responsabilização 

profissional do professor, em termos da compreensão do alcance e das possibilidades do 

docente tomar decisões pedagógicas acerca do processo de ensino e de aprendizagem bem 

como de atender questões de complexidade cognitiva, cultural e social. 

 Sob a ótica da avaliação qualitativa, ganham ênfase os processos em detrimento dos 

produtos, nesse sentido, o foco dado ao processo permite considerar seus próprios avanços em 

decorrência das descobertas contínuas, bem como das mudanças ocorridas no contexto 

(SAUL, 2010). Em consequência, é ressaltada a avaliação não com fim em si mesma, 

contudo, como componente do processo de ensino e de aprendizagem experimentado pelo 

professor e pelo aluno. 

Por certo, na visão de Demo (1994, 2005), no âmbito educacional a qualidade se 

configura pelo envolvimento e participação dos sujeitos no fenômeno educativo e faz da 

realidade possibilidade de desenvolvimento individual e coletivo. A boa educação abrange a 

ética humana, solidariedade, participação e cidadania, afastando-se de toda forma de 

subalternidade, principalmente daquela cultivada com base na ignorância. No que se refere à 

avaliação qualitativa, o referido autor considera que não há possibilidade de que os sujeitos se 

portem como meros observadores, tendo em vista que a qualidade é apreendida através da 

vivência. Nela interligam-se duas faces: a qualidade formal e a política. A primeira remete a 

versatilidade dos instrumentos com base no manejo e construção do conhecimento. O 

conhecimento se torna o alicerce do processo inovador e a estratégia basilar de intervenção na 
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realidade, esse entendimento supera a ideia de simples absorção de conhecimento que se 

limita a reprodução da submissão por parte do aluno. Enquanto que a segunda reporta-se 

essencialmente a conteúdos da vida humana. A qualidade política envolve a amplitude ética e 

democrática mediante ao desafio dos fins e valores sociais, atingindo, por conseguinte, o 

horizonte da cidadania. Cabe, assim, o debate acerca da função política e social do 

conhecimento, sobretudo, a sociedade e a economia almejada, visto que o conhecimento pode 

vir a ter diferentes usos, ou seja, para o bem ou para o mal quando não há qualidade política. 

 A partir da década de 1990 até a atualidade, a avaliação de caráter formativo delineia 

novos contornos a esse processo, passando a ser pensada de forma mais ampla permite 

redimensionar a conjuntura conservadora devido às diversas funções outorgadas à avaliação 

educacional, dentre elas: a diagnóstica, a de controle e a de classificação. No que tange a 

função diagnóstica, anteriormente desempenhada no início do fazer avaliativo, ao configurar-

se como processo passa a acontecer em diversos períodos do processo educacional. Expande o 

foco, antes direcionado apenas para o aluno, ao considerar os múltiplos aspectos que 

interpenetram o processo pedagógico e influenciam a aprendizagem. No tocante a função de 

controle, outrora restrita ao domínio da sala de aula, amplia a elaboração de novas hipóteses, 

ao reconhecer os aspectos relacionais, afetivos, psicológicos, além dos cognitivos, como 

novos espaços epistemológicos para entender como se dá a construção do conhecimento pelo 

aluno. E por fim a função somativa, antecedentemente de cunho classificatório e 

certificatório, reconhece que os resultados do rendimento escolar servem de norte na 

constituição de novas possibilidades no processo de ensino e de aprendizagem (MACEDO; 

LIMA, 2013). 

 Na concepção de Silva (2008), a opção política e pedagógica feita pelo professor vai 

requerer tipos de configuração do sistema educativo. A reflexão e redefinição da função do 

sistema de ensino direcionam a um debate sobre os projetos societários e dos elementos que 

constituem o trabalho pedagógico. Tal posicionamento se justifica pelo fato da educação 

refletir a teia social tanto validando quanto a questionando. Para além do paradigma 

educacional centralizado no ensino, em que a escola ensina de forma padronizada e 

excludente colaborando para a marginalização socioeconômica e cultural da população 

brasileira mais carente, ganha relevo o paradigma das aprendizagens significativas. Tal 

paradigma reconhece que o aluno tem potencial para aprender, porém considera as distinções 

nos percursos de aprendizagens devido às histórias de vida desses sujeitos e heterogeneidade 

sociocultural das escolas. O referido autor afirma que esse último paradigma requer uma nova 
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compreensão da avaliação e se aproxima da avaliação formativa reguladora, a qual se insere 

numa prática pedagógica intelectual reflexiva transformadora.  

 Ainda segundo Silva (2008), a avaliação formativa reguladora é percebida enquanto 

processo e instrumento de recolha e interpretação de informações, que possibilita qualificar o 

objeto avaliado embasado nas informações adquiridas, visando a tomada de decisão. Essa 

avaliação esboça um significativo espaço de mediação e diálogo entre maneiras de ensino do 

professor e trajetos de aprendizagens do aluno, ou seja, o sentido da avaliação é entender a 

dinâmica da interação entre o que e como se ensina e se aprende, favorecendo um pensar 

reflexivo por parte de ambos. Nesse processo objetiva-se uma intervenção consciente e 

aprimorada tanto do professor quanto do aluno, o que permite ao primeiro refazer seu 

planejamento e seu ensino, enquanto que o segundo fique ciente do curso de sua 

aprendizagem de maneira que possa cunhar suas próprias estratégias de aprendizagem.  

 Vale lembrar que sob a ótica de Perrenoud (1999a), a avaliação formativa reguladora 

propicia ao professor observar mais sistematicamente o aluno, compreendendo melhor seu 

funcionamento para que possa propor intervenções pedagógicas que otimizem as 

aprendizagens. Essa concepção se localiza na perspectiva de uma regulação intencional, tendo 

em conta determinar o percurso realizado por cada um e reconhecer o que ainda falta ser 

atingido, com vistas a intervir para potencializar os processos de aprendizagem em curso. Em 

assim sendo, caracteriza-se como formativa toda avaliação que auxilia o aluno no seu 

processo de aprendizagem, ao considerar a diversidade das necessidades apresentada pelo 

mesmo, além de colocar à disposição do professor informações mais precisas e qualitativas 

sobre o processo de aprendizagem, a atitude e as aquisições do aluno. 

 Por sua vez Hadji (2001), corrobora o entendimento sobre esse tipo de avaliação 

quando afirma que ela se estabelece no centro da ação de formação, permitindo o 

levantamento de subsídios favoráveis à regulação do processo pedagógico, colaborando assim 

para a concretização da atividade de ensino. 

 A interação professor-aluno, nessa perspectiva avaliativa, se configura a partir do 

entendimento de que ambos se situam enquanto sujeitos da aprendizagem. A mediação 

embasa a interação e envolvimento do professor com o aluno, sendo essa particularidade 

imprescindível, pois o aluno torna-se participante e não apenas receptor de conteúdos. 

 Tal concepção compreende assim que as atividades realizadas pelo professor e aluno 

viabilizam informações que podem servir para reestruturar o trabalho pedagógico. Em 

consonância com esse pensamento, Villas Boas (2006) ao discutir a respeito da avaliação 

formativa demonstra a relevância das ideias de Sadler (1989) acerca do feedback, tendo em 
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vista que ao ser utilizado pelo professor, consente a tomada de decisões programáticas acerca 

da prontidão, diagnose e recuperação, enquanto que ao aluno permite acompanhar e rever as 

dificuldades apresentadas, também consente verificar e reconhecer suas potencialidades assim 

como possibilita o desenvolvimento de sua autonomia intelectual. 

 Nessa direção, acrescentando a dimensão da negociação e da atribuição de sentidos, 

Guba e Lincoln (1989) caracterizam a Quarta Geração da Avaliação. Essa concepção de 

avaliação tem características do paradigma construtivista, através de uma perspectiva 

emancipatória, formativa, reguladora e inclusiva, o que possibilita a ação avaliativa ser 

partilhada entre professor e aluno com constante feedback. No caso, reflete diretamente no 

processo de ensino e de aprendizagem pelo fato desta avaliação considerar o contexto, a 

construção do conhecimento e os processos cognitivos, sociais e culturais no âmbito escolar 

fundamentado no trabalho coletivo.  

 Pelo exposto acerca de como a avaliação tem se configurado ao longo do tempo, 

possibilita-nos considerar que ela oportuniza debates polêmicos entre os profissionais da área 

devido à amplitude de suas significações, por abarcar distintos aspectos envolvidos no 

processo pedagógico, com destaque para o ensino, a aprendizagem, o currículo, entre vários.  

 Quanto à atividade avaliativa, há de se ponderar que ela não se constitui como uma 

ação imparcial, remetendo à compreensão de que sua intencionalidade se fundamenta por um 

código epistemológico e político que alicerça o processo pedagógico na qual a avaliação se 

insere. Diante dessa questão, Álvarez Méndez (2002) afirma que discutir acerca do objetivo 

da avaliação, remete pensar fundamentalmente, no sentido que tem ou se atribui a natureza do 

conhecimento, constituído como referente teórico que dá significado global ao processo 

avaliativo. 

  Sob influência dessa ideia o professor se configura como o sujeito que interpreta e 

confere significados e sentidos à avaliação escolar, construindo conhecimentos e 

representações acerca da avaliação, bem como sobre sua função de avaliador, embasado em 

suas experiências, concepções e conhecimentos. Portanto, uma avaliação reflete um juízo de 

valor, uma percepção de mundo e educação, tal entendimento repercute no modo do sujeito se 

posicionar no processo avaliativo, haja vista que tal postura traduz uma intencionalidade que 

evidencia quem é esse professor que interpreta os acontecimentos da cena pedagógica 

(SORDI, 2001).  

 Com efeito, o ato de avaliar, exercido e concebido pelo professor, abrange os valores 

referentes ao processo educacional, à concepção de sociedade e do ser humano, ficando 

explícito que quem avalia o faz considerando seu ponto de vista, estando nela enraizadas as 
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experiências vividas no decorrer de sua história de vida. Portanto, torna-se complexo romper 

com as antigas práticas avaliativas, visto que os professores que as praticam, tendem muitas 

vezes a considerá-la a melhor maneira de avaliar o aluno. 

 Nesse sentido, é possível reconhecer que o professor ao se prender à prática dos 

exames escolares fortalece o vínculo que a escola conserva com a sociedade, visto que pela 

via do exame a escola reproduz a exclusão social exercida por uma sociedade seletiva, 

autoritária e excludente. Por conseguinte, o professor pratica o poder, a autoridade e o 

controle sobre o aluno, repete assim a mesma configuração de avaliação vivida tanto como 

aluno quanto em diferentes momentos de sua vida, conquistando pelo receio das provas a 

dependência do educando, ao contrário da consideração de um trabalho com qualidade 

pedagógica. 

 Luckesi (2001) confirma essa ideia, quando ressalta que o ato de avaliar dos exames 

leva à classificação e consequentemente a exclusão, em detrimento do diagnóstico. 

Entretanto, de acordo com o autor, para além dessa função, o ato de avaliar é amoroso ou 

inclusivo e em sendo o ato de avaliar diagnóstico, tem por fim auxiliar a constante inclusão do 

aluno no processo educativo, o que colabora para que ele possa alcançar aprendizagens 

sólidas. A avaliação realizada pelo professor, nesse cenário, não elimina através de um padrão 

pré-definido, pelo contrário, inclui pelo diagnóstico, tendo em conta um resultado satisfatório 

e qualitativamente mais saudável.  

 Por fim, as perspectivas atuais assumem que os sujeitos implicados no processo 

avaliativo compartilham compreensões amplamente arraigadas a respeito de avaliação, quanto 

a suas funções e instrumentos, devido a esse fato consideramos que seja qual for a 

possibilidade de modificação do processo avaliativo, requererá o rompimento com a lógica 

estabelecida, objetivando a edificação de paradigmas atuais que orientem o pensar e o fazer 

pedagógico. 

Diante do exposto podemos afirmar que o debate sobre avaliação escolar avançou, 

principalmente em termos de considerar o processo avaliativo em suas diversas dimensões. 

Tal constatação, na sua relação com as inquietações que se encontram na base deste estudo, 

leva-nos a reconhecer a pertinência de tratar da institucionalização do conselho de classe, 

enquanto instância avaliativa. 

 

3.2 Processo de institucionalização do conselho de classe 

 

 Até o início da década de 1970 o conselho de classe no Brasil não estava regulado por 
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nenhuma legislação específica, ocorrendo sua implantação nas escolas de maneira espontânea 

poucos anos antes de ser publicada a primeira Lei de Diretrizes e Bases Nº 4.024/61. Neste 

quadro, o conselho de classe não se caracterizava como instância comum às escolas e sua 

proposta de envolver o coletivo destoava da prática avaliativa de responsabilidade única do 

professor. 

Nesse período inicial já havia o reconhecimento da necessidade de institucionalização 

da referida instância nas escolas, através de uma legislação que pudesse estabelecer preceitos 

de flexibilidade e abrangência sobre o processo pedagógico, com a finalidade de adaptação às 

condições específicas de cada realidade e circunstância. 

Nesse contexto, a implantação do conselho de classe foi considerada um avanço no 

que se refere à instauração do trabalho escolar, visando à avaliação do rendimento do aluno 

assim como a valorização de uma organização pedagógica de caráter coletivo por possibilitar 

à integração dos componentes desse processo. 

Conforme Dalben (1994, 2004), no Brasil uma nova concepção de educação surge à 

época em que o conselho de classe foi implantado, conforme já discutido no início deste 

capítulo, em ocasião da iniciativa de um grupo de profissionais do CAp - UFRJ. Essa 

concepção difundida pelos pioneiros da educação nova propunha ideias e práticas 

pedagógicas originais fundadas no ideário escolanovista.  

Para Libâneo (1990, p. 26), esse ideário considera que “a avaliação é fluída e tenta ser 

eficaz à medida que os esforços e os êxitos são pronta e explicitamente reconhecidos pelo 

professor”. Sendo assim, as práticas pedagógicas oriundas desse ideário indicavam o começo 

da apreciação acerca das concepções de atendimento individual, de estudos em grupo, bem 

como de reunião dos profissionais para debate de uma deliberada forma de atendimento ao 

aluno. Desse modo, a nova visão de escola recomendava uma disposição que apreciava a 

procura e a invenção de novos métodos, o debate e o trabalho coletivo.  

 De acordo com Saviani (2014), nesse período coexiste no campo educacional tanto a 

pedagogia tradicional, que traz em seus fundamentos a ideia de ensino humanístico, com foco 

no desenvolvimento intelectual como a pedagogia nova. Nesse cenário é gestada a primeira 

Lei que regeu a educação brasileira, a Constituição de 1946. E a partir da promulgação dessa 

Carta Magna, surge a necessidade de elaborar leis e diretrizes para o ensino, iniciando-se 

dessa maneira o longo período de gestação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

que é sancionada em 1961. 

  Segundo Romanelli (2000), o extenso debate acerca dessa legislação deu-se pela 

disputa de duas propostas de LDB que traziam interesses subjacentes contraditórios. Por um 
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lado, um grupo apoiava o nacionalismo desenvolvimentista com prevalência do Estado na 

idealização dos aspectos econômico e educacional nacionais. E, por outro lado, o outro grupo 

que defendia a proposta da iniciativa privada como estrutura para reger a economia e a 

educação institucionalizada, sendo contrária à ingerência do Estado na fiscalização e 

normatização na esfera econômica e educacional.  

 Mediante essa disputa, no ano de 1959 educadores e intelectuais apresentaram o 

manifesto dos educadores tornando notória a sua posição contrária quanto à segunda proposta, 

mostrando-se a favor do ensino público e gratuito brasileiro. No entanto, o Congresso 

Nacional aprovou com poucas alterações a segunda proposta, o que revelou certa vitória do 

setor privado. Importante ressaltar que nesse momento o panorama político era outro, ou seja, 

o país passou a ser dominado pelos militares (SANFELICE, 2007). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 4.024/61 não delineia nenhuma 

proposta de trabalho pedagógico por parte dos professores a nível coletivo. Todavia em seu 

Art. 20 faz referência a que seja considerada na organização do ensino primário e médio, a 

utilização da diversidade de métodos de ensino e distintas atividades escolares, considerando-

se as particularidades da região e de grupos sociais. Inclusive, tal referência sinaliza uma 

visão avançada tanto quanto à utilização de novos métodos pedagógicos pelos professores 

como ao considerar as peculiaridades das unidades escolares e de seus respectivos 

componentes, no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  

 No que se refere ao processo de apuração do rendimento, essa Lei propõe no Art. 39, § 

1º que se deve preponderar na avaliação do aproveitamento do aluno os resultados atingidos 

ao longo do ano letivo nas atividades escolares, assegurando ao professor a liberdade de 

elaboração dos instrumentos avaliativos e autoridade de julgamento. No § 2º destaca que os 

exames serão prestados em presença de comissão examinadora, constituída de professores do 

próprio estabelecimento, e em sendo esse particular, sob inspeção da autoridade competente. 

Nesse quadro, apesar da sinalização de avanços, tal legislação reforça uma visão de 

avaliação tradicional que se limita a considerar o protagonismo do professor, em julgar o 

rendimento do aluno num determinado período.  

Decorridos mais de dez anos da promulgação da primeira LDB, passa a vigorar a Lei 

de Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus Nº 5.692/71, num contexto político e 

social conturbado, tendo o governo adotado uma política econômica subordinada ao capital 

internacional, apresentando uma ideologia desenvolvimentista com ênfase na educação de 

cunho tecnicista.  

A Lei Nº 5.692/71, no âmbito de uma reforma da Educação Básica, apresentou como 



 51 

proposta uma expansão do acesso à escola pública e a profissionalização do aluno do nível 

médio, no sentido de instrumentalizá-lo nos valores do capital, tendo em vista as necessidades 

econômicas e as exigências do mercado de trabalho (DALBEN, 2004).Inclusive, tendo como 

pretensão a contenção da crescente demanda por vagas no ensino superior. 

Em estreita relação com a demanda econômica, apresentada à época, essa Lei teve 

como fundamento os princípios da produtividade, racionalidade e eficácia. Notadamente ao 

adotar uma visão tecnicista de educação expressou como “um de seus propósitos 

fundamentais a transformação do estudante em um indivíduo treinável, instrumentalizado nos 

valores do capital, na competição e na racionalidade” (DALBEN, 2004, p. 24). 

Apesar das alterações ocorridas na Lei de Diretrizes e Bases, no período de 1961 a 

1971, o conselho de classe no Brasil continuou a ser implantado de forma espontânea. 

Inclusive a Lei Nº 5.692/71 não contemplou ao longo de seu texto nenhum parágrafo que 

remetesse a regulamentação dessa instância. A este respeito Dalben (2004) aponta que foram 

os Conselhos Estaduais de Educação que visando o esclarecimento dessa Lei, elaborou 

resoluções e pareceres orientadores que colaboraram para debates sobre a formalização do 

conselho de classe. Esses Conselhos, tendo por base o Art. 2º da referida Lei, propuseram 

diretrizes de operacionalização dos conselhos de classe, a partir da organização 

administrativa, didática e disciplinar das escolas devidamente regulamentadas no regimento.  

Todavia essa Lei, embora tenha por base um modelo organizacional que respalda a 

divisão do trabalho, no Art. 14, na orientação relativa à avaliação, apresenta uma ideia 

avançada sobre esse processo ao indicar que preponderará a dimensão qualitativa do processo 

de aprendizagem.  

Nos anos 1970 o conselho de classe se concretiza como órgão instituído, a partir da 

elaboração dos regimentos escolares que orientaram seu funcionamento. Nesse período ele 

começa a fazer parte do cotidiano educacional de forma ordinária, evidenciando como 

característica a avaliação do desempenho dos alunos, contando com a participação coletiva e 

direta dos professores. 

Nesse quadro, a inserção da prática do conselho de classe entre os fazeres ordinários 

da escola configurou-se num paradoxo, visto que ele propunha a constituição de um espaço de 

decisão coletiva num momento de forçado silêncio diante dos princípios ditatoriais. 

Segundo Dalben (2004), apesar da formalização dessa instância e da orientação 

relativa à dimensão qualitativa da avaliação, o conselho de classe reforçou os resultados 

obtidos pelos alunos, sem propostas de buscar soluções para as dificuldades encontradas no 

processo pelos professores. Essa autora ainda aponta para o reforço da ideia que o fracasso 
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escolar é apenas de responsabilidade do aluno, no âmbito da valorização da aquisição de 

conteúdos instrucionais, mensuráveis e observáveis. 

Nesse caso, comungando com uma visão conservadora, a função do conselho de classe 

visou legitimar o resultado do rendimento do aluno, com grande relevância para o 

comportamento apresentado pelo mesmo num período específico. Nesse contexto, a avaliação 

focalizou o aluno pelo prisma classificatório, em detrimento da visão diagnóstica e formativa, 

sendo o conselho de classe uma instância burocrática que finalizaria o processo avaliativo, a 

partir da exposição de notas dadas pelo professor, momento em que se sentenciaria o percurso 

escolar do aluno.  

 A partir da abertura política no Brasil, que se configurou pelo processo de liberação do 

regime militar em nosso país, iniciada em meados da década de 1970 e findada em 1988, o 

país principia a sua organização, utilizando-se de mecanismos democráticos já 

experimentados em períodos precedentes e de novos mecanismos estabelecidos nesse 

momento de reconquista. As mudanças sociais almejadas pela sociedade requereram do país 

uma nova constituição que assegurasse os direitos sociais com o objetivo de promover a 

construção da cidadania, da justiça social e da liberdade partilhada, contribuindo para que o 

respeito à existência humana pudesse ser consolidado.  

 No contexto de redemocratização do país, materializado através da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, vivenciamos a possibilidade do exercício da democracia 

contando com a participação popular na tomada de decisões. Esse movimento leva a exigir 

também a democratização da educação, através da garantia de acesso e permanência do aluno 

na escola assim como a delimitação de espaços, nesse campo, para o exercício democrático. 

Também em decorrência desse panorama, passa a existir a necessidade da elaboração de uma 

nova legislação educacional visando adequar a educação brasileira ao novo processo 

produtivo que principiava no Brasil, denominado de globalização mundial, tendo em seu 

discurso a ideia da qualidade total e da competência. Além disso, ele se caracterizou pelo 

crescente esvaziamento do Estado, a redução dos direitos sociais e a maior responsabilização 

atribuída à sociedade civil. 

O esforço pela mudança na forma de gerir a educação pública e pela autonomia 

escolar da sociedade originou-se, em parte, a partir dos movimentos sociais e dos embates 

políticos ocorridos ao final dos anos de 1970 e ao longo da década de 1980. Sobretudo, era 

uma maneira de experimentar a democracia participativa podendo colaborar para a própria 

democratização da sociedade. Tal esforço encontrou respaldo na Constituição Federal de 

1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96 e no Plano Nacional de 
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Educação Lei Nº 10.172/01.  

 Nesse sentido, a Constituição de 1988 pode ser considerada o marco tanto da 

redemocratização brasileira quanto do estabelecimento dos fundamentos de um regime 

político no qual a população é convocada a participar e a ter papel ativo na gestão pública. Na 

concepção de Vieira (2007, p. 304) “outras constituições haviam estabelecido deveres do 

Estado para com a educação, mas nenhuma avançaria tanto quanto a „Constituição Cidadã‟” 

(grifo da autora).  

Cabe frisar que, legalmente, a democratização da gestão vai estar amparada pela 

Constituição Federal de 1988, no Art. 206, inciso VI, que trata dos princípios que embasam 

como o ensino deve ser ministrado, destacando-se entre eles a gestão democrática do ensino 

público. Ao analisarmos o texto da Carta Magna observamos que a gestão democrática está 

garantida como princípio da educação pública, todavia essa base é insuficiente. A 

Constituição determina o princípio orientador, contudo abdica da regulamentação 

normatizadora ao pontuar no Art. 22, inciso XXIV que compete privativamente a União 

legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 repete o texto constitucional no Art. 3º, inciso VIII. Nesse contexto, o ensino será 

ministrado com base em alguns princípios, dentre eles a gestão democrática do ensino 

público, na forma dessa Lei e da legislação dos sistemas de ensino. Especificamente no Art. 

14, inciso II, está explicitado que compete aos sistemas de ensino determinar as normas da 

gestão democrática do ensino público na Educação Básica, considerando as suas 

especificidades, tendo em vista a participação dos profissionais da educação na construção do 

projeto pedagógico da escola assim como a participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. No Art. 15 é ressaltado como condição para a 

constituição da gestão democrática ser imprescindível que os sistemas de ensino garantam às 

unidades escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira, com a observância das normas gerais de 

direito financeiro público.  

Na LDB Nº 9.394/96, a avaliação adquire um relevo bem mais acentuado do que nas 

legislações antecessoras, basta ver que ela afirma no Art. 24, que a Educação Básica será 

organizada de acordo com algumas regras comuns.Destaca-se no inciso V, que a avaliação do 

rendimento escolar observará, dentre alguns critérios, na alínea a, que ela seja contínua e 

cumulativa, acerca do desempenho do aluno, prevalecendo os aspectos qualitativos, bem 

como sobressaindo os resultados apresentados pelos mesmos no decorrer do período sobre os 
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de eventuais provas finais. Também considera na alínea b ser possível a aceleração de estudos 

para alunos com atraso escolar e traz ainda na alínea c, a possibilidade de progresso nos 

cursos e nas séries por meio da verificação do aprendizado. Além disso, reconhece na alínea 

d, o aproveitamento de estudos concluídos com êxito e por fim na alínea e, no que se refere 

aos estudos de recuperação, que sejam preferencialmente paralelos ao período letivo, sendo 

para tanto disciplinados nos regimentos das instituições de ensino. É possível inferir que a 

avaliação à luz dessa legislação passa a ser considerada ao longo de todo o processo 

pedagógico, visando à verificação do rendimento escolar, nomeadamente, além de buscar o 

aprimoramento do desempenho do aluno, e não exclusivamente a análise de quanto o aluno 

sabe em função da produção de um resultado ou conclusão de um período de trabalho. 

 De acordo com essa Lei o processo avaliativo deve ter como objetivo identificar 

problemas, contribuindo para o reconhecimento da realidade, também possibilitar ajustes 

contínuos em relação ao trabalho educativo, tendo como fim a qualidade do processo em 

detrimento do produto. Tal direcionamento colabora para subsidiar a ação docente com 

elementos para a reflexão a respeito de sua prática, com o objetivo também de tomada de 

consciência por parte do aluno de possibilidades e dificuldades no que se refere a sua 

aprendizagem. Nesse sentido, Dalben (2004) ressalta que o vasto processo de 

reflexão/avaliação sobre a prática pedagógica permite o questionamento acerca das condições 

de trabalho dos professores e da própria instância avaliativa, das concepções de avaliação, 

ensino e aprendizagem, além dos sentidos e significados das avaliações para os sujeitos 

escolares, produzindo assim conhecimento acerca da aprendizagem, do ensino e a respeito de 

toda a escola. É assim o processo educacional problematizado, tendo a avaliação o papel de 

mediar a investigação da prática pedagógica e de orientar novas relações próximas e 

vindouras.  

 Essa legislação contempla o princípio da autonomia, da participação coletiva e da 

gestão democrática, indicando que a construção do projeto político-pedagógico se dá pela 

autonomia da escola, momento em que se delineia a própria identidade escolar no que se 

refere à sua organização para o trabalho pedagógico. Notadamente explicitar o necessário 

resgate da escola como espaço público, lugar de diálogo, fundado na reflexão coletiva.  

  O Plano Nacional de Educação 2001-2010, Lei Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, 

teve como um de seus objetivos e prioridades a 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, ratificando o posto no Art. 14, da 
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LDB Nº 9.394/96.  

A ênfase dada por essas legislações à democratização da gestão propicia a construção 

e/ou consolidação de espaços participativos na escola. A criação de instâncias colegiadas 

colabora para garantir a legitimidade e a continuidade das ações educativas elencadas no 

projeto político-pedagógico das escolas. Esse novo cenário realça a autonomia da escola, 

através de seus órgãos colegiados. 

Tal realce reverbera uma mudança essencial no campo educacional, no sentido de que 

os sujeitos escolares passam do polo de simples cumpridores de normas pensadas 

externamente por pessoas que nem sempre eram conhecedoras da real problemática da área, 

para o polo daqueles que vivenciam, pensam, propõem e respondem pela diversidade das 

necessidades apresentadas pela comunidade escolar. 

 Complementando o entendimento acerca das instâncias colegiadas à luz da LDB Nº 

9.394/96, Dalben (2004) ressalta o protagonismo do conselho de classe nessa conjuntura por 

conta de seu papel dinamizador do projeto pedagógico da escola, constituindo-se dessa forma, 

enquanto produtora de conhecimento. A reflexão/avaliação sobre a prática pedagógica criada 

a partir de um processo interativo e dialógico oportuniza uma visão mais ampla do 

desempenho do aluno, haja vista a consideração de diversos referenciais, significados e 

sentidos pedagógicos, comparando-se parâmetros reais e ideais, além de contar com o 

compartilhamento da subjetividade que oferece uma dimensão qualitativa ao desempenho do 

aluno, do professor e da escola. 

Nessa perspectiva, de acordo com Dalben (2004), o conselho de classe é um órgão 

colegiado em que um grupo de profissionais da escola ao reunir-se para tratar do desempenho 

dos alunos, consequentemente coloca a sua própria prática docente na condição de objeto de 

reflexão. 

Por sua vez, Garcia et al. (1981) ampliam essa ideia sobre conselho de classe ao 

reconhecer essa instância como responsável por aprimorar e dinamizar a ação educativa 

possibilitando subsidiar o replanejamento curricular, bem como favorecendo a criação de 

oportunidade de aperfeiçoamento profissional da equipe. Sendo assim, o conselho de classe 

configura-se como expressão de uma nova atitude em oposição à maneira tradicional de 

avaliar o aluno, que valorizava a aprovação ou não do aluno, não havendo dessa forma, a 

preocupação com a elaboração de critérios que contribuíssem para a reflexão crítica do 

processo educativo. 

 Diante do exposto, vale ressaltar o lembrete de Dalben (1994) em termos de que essas 

concepções apresentam o saber como uma construção com base na prática social, assim 
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sendo, para a análise da realidade, torna-se essencial o desenvolvimento da consciência crítica 

por parte tanto do professor quanto do aluno. Nesse contexto, a relação estabelecida entre o 

professor e o aluno é concebida em bases democráticas, sendo ambos os sujeitos ativos e 

autônomos.  

No caso, é possível reconhecer que mesmo com esses avanços no nível das ideias 

educacionais, fundamentalmente influenciadas por mudanças sociais, econômicas, políticas e 

culturais vividas no país, cabem-nos o questionamento quanto ao que permanece ainda hoje 

do conselho de classe fundamentado em sua gênese pela abordagem tecnicista da educação. 

Com efeito, essa abordagem que traz subjacente um modo específico de pensar o ensino, a 

aprendizagem, a avaliação, o aluno, o currículo, cunhada noutro período histórico buscando 

atender as demandas específicas à época, pode estar sendo utilizada ainda para tratar os atuais 

desafios educacionais. 

Além do que, cabe a indagação sobre a evolução do conselho de classe ao longo do 

tempo possibilitar a construção de uma nova roupagem para essa instância valendo destacar 

que a orientação que advém da Lei Nº 9.394/96 ao dispor a respeito da gestão democrática e 

da avaliação na perspectiva de ser processual, contínua e sistemática, além do referencial do 

campo educacional, passarem a indicar uma nova maneira de organizar a escola. Tais 

mudanças nos permitem pensar acerca do que mudou no conselho de classe enquanto 

instância avaliativa pedagógica, que para além da preocupação com o processo de 

aprendizagem/não aprendizagem tenha ampliado esse olhar para o aspecto institucional.  

Diante do exposto, reafirmamos a pertinência de recorrer a Teoria das Representações 

Sociais para realizar o estudo sobre conselho de classe, por reconhecer que no contexto das 

mudanças ocorridas desde sua implantação, diversos sentidos foram sendo construídos. Tal 

fato se justifica por ser a representação dinâmica e a cada novo evento, ou informação 

importante elas sofrem transformações, assim, os sujeitos que compõem dado contexto 

constroem coletivamente suas teorias acerca dessa instância. 

Por tal razão, com o propósito de levantar elementos acerca da estrutura e proposição 

de dinâmica dessa instância, consideramos imprescindível ter uma visão histórica da 

institucionalização do conselho de classe nas escolas do Estado de Pernambuco, 

particularmente do Município do Jaboatão dos Guararapes. 
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3.3 Conselho de classe no Estado de Pernambuco e no Município do Jaboatão dos 

Guararapes 

 

 A partir da compreensão de Dalben (2004) de que o conselho de classe reedita a 

avaliação adotada no cotidiano escolar, este tópico trata do processo de criação do conselho 

de classe no Município do Jaboatão dos Guararapes, a partir de documentos oficiais. 

Nomeadamente no sentido de congregar elementos que possibilitem entender sentidos 

conferidos a essa instância em seu processo de institucionalização.  

Iniciamos por explicitar que a escassez de documentos oficiais relativos ao conselho 

de classe, na esfera da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e da Secretaria 

Executiva de Educação do Jaboatão dos Guararapes, principalmente arquivo digital, implicou 

numa busca árdua por requerer um garimpo no acervo, bem como um insistente 

questionamento a profissionais do setor para localização de material pertinente.  

Nesse quadro, o documento mais antigo encontrado que faz menção ao conselho de 

classe foi o Regimento Unificado das Escolas Estaduais de Pernambuco, aprovado pelo 

Decreto Nº 18.310, de 30 de dezembro de 1994, que em sua apresentação faz referência ao 

fato de que veio preencher uma lacuna, visto que o Regimento até então em vigor, completara 

sua maior idade de existência. 

Esse documento, de caráter normativo, teve por objetivo organizar o sistema 

educacional do referido Estado, assegurando a unidade filosófica, político-pedagógica, 

estrutural e funcional dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Estadual de Educação. Cuja 

elaboração, segundo nela consta explicitado, foi conduzida pela Diretoria de Normatização e 

Serviços Educacionais, através de um trabalho participativo resultante do esforço coletivo 

decorrente das Escolas, dos Departamentos Regionais de Educação e de outros órgãos da 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, juntamente com o Conselho Estadual de 

Educação. 

As concepções e pressupostos que alicerçam esse documento apresentam uma estreita 

relação com os princípios de gerência democrática e ação colegiada presentes no debate nos 

anos 1990. No que se refere ao conselho de classe este é apresentado como órgão colegiado 

de natureza consultiva, avaliativa e deliberativa, sendo composto por professores regentes, 

representantes de alunos, representantes de pais, professores em função técnica pedagógica, 

estagiários e diretor. Especialmente como um espaço de debate e reflexão do processo 

educativo que visa repensar no coletivo o projeto pedagógico da escola. 

No referido documento, o conselho de classe tem como objetivo viabilizar a conexão 



 58 

entre os segmentos que compunham o âmbito escolar visando promover a avaliação do 

projeto desenvolvido nas unidades educacionais numa dimensão contextualizada e 

interdisciplinar. Para tanto, os parâmetros utilizados referem-se aos resultados obtidos pelo 

aluno no processo de modo a repensar a prática avaliativa, tendo em vista a melhoria da 

prática educativa. Dentre as competências atribuídas a essa instância podemos citar a emissão 

de parecer sobre o processo de ensino e aprendizagem com o fim de redimensionar a prática 

pedagógica, a análise dos encaminhamentos metodológicos dos conteúdos curriculares, assim 

como a proposição e colaboração com medidas de adaptação dos alunos de modo a 

possibilitar um melhor aproveitamento escolar. As reuniões dessa instância a serem realizadas 

mensalmente, previstas em calendário escolar, deveriam ser lavradas em ata pelo secretário. 

Conforme já mencionado, esse Regimento reflete o debate instalado na década dos 

anos 1990 acerca da participação do coletivo escolar, através da institucionalização de 

instâncias colegiadas. No que diz respeito ao conselho de classe, este outorgava a todos os 

envolvidos a responsabilidade pelo processo de ensino e aprendizagem, bem como pela 

proposição de providências necessárias à melhoria do aproveitamento escolar.  

 Um segundo documento que faz referência ao conselho de classe é o Cadernos de 

gestão Nº 2 - Viver a escola - elaborado pela Diretoria de Coordenação e Organização 

Escolar, da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, publicado no ano de 1997. 

Esse documento teve como intenção colaborar para o aprofundamento do debate acerca da 

vivência na escola dos projetos pedagógicos. A organização da ação pedagógica escolar 

enquanto possibilitadora do direito básico social à educação aponta para a implicação cada 

vez mais efetiva dos segmentos sociais nas demandas escolares. No caso, é enfatizado que a 

participação de formas colegiadas de gestão através da união de diferentes segmentos 

organizados em torno de interesses específicos, norteados por diretrizes e princípios comuns, 

possibilita o compartilhamento de problemas com a socialização de decisões. 

Nesse quadro, o Colegiado Pedagógico de Escola e de Núcleo, uma organização 

formada por professores e corpo técnico-administrativo teve como tarefa coordenar, articular 

e acompanhar as ações pedagógicas da escola e/ou núcleo de escolas, promovendo a 

qualidade do ensino e assegurando os direitos do aluno. Dentre as competências desse 

colegiado podemos ressaltar o apoio aos conselhos de classe na resolução e 

encaminhamentos, frente a problemas de reprovação, evasão e repetência dos alunos. 

Ao lançar o olhar para o mencionado Caderno, reconhecemos a preocupação da 

Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco em atender as reivindicações propostas 

pela sociedade à época de um novo modelo de escola aberta à participação da comunidade na 
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gestão escolar e a elaboração de seu projeto pedagógico. Essa solicitação foi respaldada pela 

entrada em vigor da nova LDB Nº 9.394/96 que abriu espaço para a participação da 

comunidade escolar no ambiente educacional. 

No que se refere ao aspecto avaliativo, a Instrução Normativa Nº 01/98 fixa diretrizes 

e orienta procedimentos para implantação do processo de avaliação do desempenho escolar 

dos alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio dos estabelecimentos de ensino do 

Sistema Estadual de Ensino. Esse documento elaborado em conjunto pelas Diretorias de 

Educação Escolar - DEE, de Normatização do Sistema Educacional - DNE e de Coordenação 

e Organização Escolar - DCE ratifica em suas diretrizes gerais que a avaliação do 

desempenho escolar é parte integrante da prática pedagógica, devendo entre outros preceitos 

envolver alunos, professores, pais e colegiados da escola nos processos de ensino e de 

aprendizagens assim como de seus resultados. Segundo esse documento, cabe ao conselho de 

classe homologar os resultados dos desempenhos obtidos pelos alunos, conforme registrado 

no diário de classe, bem como monitorar turmas nas quais não houve cumprimento da 

prescrição curricular da série, no ano anterior. 

Em tal Instrução a incumbência do conselho de classe é limitada, em termos da 

atribuição de ratificar os registros apresentados no diário de classe, deixando de considerar o 

seu caráter de instância de decisão coletiva a respeito do processo pedagógico. Essa atribuição 

reforça uma ação solitária do professor, ao mesmo tempo de poder unilateral, no momento de 

avaliar a evolução do aluno. De certo modo, retrocede no avanço das reflexões travadas ao 

longo do processo a respeito dessa instância, também minimiza a sua atuação, ao conferir ao 

conselho de classe apenas o papel de orientar determinadas turmas que não acompanham as 

determinações curriculares, ignorando desse modo os aspectos integrantes da prática 

pedagógica relativos ao ensino, à aprendizagem e à avaliação. 

Especificamente no que diz respeito ao aluno, a Instrução Normativa Nº 03/98 trata de 

divulgar os direitos do aluno do Ensino Fundamental e Médio das escolas do Sistema 

Estadual de Ensino de Pernambuco, orientando os procedimentos para atendimento a esses 

direitos. Eis que o referido documento elaborado pela Diretoria de Normatização do Sistema 

Educacional afirma, a respeito do direito à participação, que o aluno tem garantia à liberdade 

de expressão e participação nos conselhos de classe e demais instâncias colegiadas 

desenvolvidas na escola. 

Interessa-nos prioritariamente nesse documento a referência aludida ao engajamento 

do aluno no conselho de classe, em razão de que nele é firmada a garantia da participação e da 

manifestação de suas ideias nessa instância. Tais condições tornam-se fundamentais, visto que 
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a sua participação necessita ser uma prática constante e refletida através de uma atuação ativa. 

O engajamento do aluno nessa instância demanda por parte da escola um novo modo de 

enxergá-lo, tendo em conta novas reivindicações e demandas do próprio contexto social, em 

contínua mudança. 

Tratando da normatização do conselho de classe em Jaboatão dos Guararapes a 

procura, de igual modo árdua, revelou que até o ano de 2003 a educação do município 

Jaboatão dos Guararapes era jurisdicionada pelo Sistema de Educação do Estado de 

Pernambuco. Esse cenário se justifica por ter sido apenas com a Constituição Federal de 1988, 

complementada pela LDB Nº 9.394/96, que se definiram as competências e atribuições dos 

entes federados União, Estados e Municípios, ficando estabelecida com clareza a autonomia 

dos municípios em criar o seu próprio sistema de ensino. A legislação previu, ainda, como 

alternativa a essa opção, o Município compor com o Estado um sistema único ou manter-se 

agregado ao sistema estadual.  

É através da Lei Municipal Nº 267 de 14 de setembro de 2004 que foi criado o Sistema 

Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes - SMEJG. Esse órgão de natureza 

consultiva, deliberativa, fiscalizadora e normativa, em cooperação com os sistemas federal e 

estadual de ensino, tem o papel de planejar, organizar implantar e executar políticas e planos 

educacionais, em conformidade com as diretrizes e planos nacionais e estaduais de educação. 

A referida Lei passa então a disciplinar a educação escolar desenvolvida nas unidades 

educacionais constitutivas desse sistema, tendo como fundamento que o ensino contará com 

os princípios previstos no Art. 206 da Constituição Federal de 1988, no Art. 3º da Lei de 

Diretrizes e Bases Nº 9.394/96 e no Art. 147 da Lei Orgânica Municipal. Vale ressaltar que as 

políticas de descentralização implantadas no Brasil através dos sistemas educacionais: federal, 

estadual e municipal, vão requerer especificamente da esfera municipal a responsabilidade 

pela articulação das ações e projetos educacionais que abrangesse parte da Educação Básica, 

compreendendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. O destaque na municipalização 

sinaliza um período em que os municípios ampliam sua autonomia, com ênfase para a 

descentralização das áreas política e fiscal, além de abranger as demais esferas: educação, 

assistência social, saúde, entre outras. 

No ano de 2001 foi elaborado o Regimento Substitutivo das Escolas Municipais do 

Jaboatão dos Guararapes que contou com a participação do colegiado composto pela equipe 

técnica da Secretaria de Educação e dirigentes das escolas visando à coleta de subsídios 

norteadores e facilitadores com a finalidade de tornar esse documento aberto às inovações 

pedagógicas. Tal documento destaca que as escolas desenvolverão as diretrizes pedagógicas 
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inspiradas na Lei Federal Nº 9.394/96 para garantir a qualidade do ensino contando com a 

participação da comunidade escolar através de suas representações no conselho de classe. De 

acordo com esse regimento, a avaliação da aprendizagem se constitui como um processo 

contínuo de acompanhamento da prática pedagógica possibilitando reconhecer o 

desenvolvimento do aluno, a ser expresso em notas assim como formular mecanismos que 

permitam o mesmo avançar, ao considerar a reorganização de conteúdos, metodologias de 

ensino e dos procedimentos avaliativos.  

No dito Regimento o conselho de classe é apresentado como órgão colegiado que 

congrega em sua composição professores, equipe técnico-pedagógica e supervisor 

pedagógico, sendo atribuído a este último profissional a função de coordená-lo. Tal instância 

tem como objetivo diagnosticar os problemas apresentados pelo aluno, individualmente, a 

partir da troca de informações, orientar o aluno com aproveitamento insuficiente a ultrapassar 

as dificuldades apresentadas, por meio de sugestões do grupo e por fim estudar a possibilidade 

de novas oportunidades de ensino para o aluno que não obteve média suficiente para avançar 

no estudo ao finalizar o ano letivo.  

Quanto à avaliação da aprendizagem verificamos que esse documento apresenta uma 

ideia limitada quanto ao modo de expressar o aproveitamento apresentado pelo aluno com a 

utilização apenas de notas. Entretanto, reconhecemos avanços no discurso acerca do processo 

avaliativo quando explicita a relevância em contribuir para o desenvolvimento do processo 

pedagógico, subsidiando o professor no cotidiano escolar quanto ao reconhecimento do 

desenvolvimento do aluno. Nesse sentido, reconhecemos a importância desse documento por 

ser através dele que em Jaboatão dos Guararapes se regulamenta oficialmente o conselho de 

classe.  

Embora seja feita tal explicitação, fica evidente uma inconsistência nas orientações 

que normatizam o conselho de classe ao relacionar seu sentido, fundamentalmente, à função 

de „sanar‟ as dificuldades apresentadas pelo aluno. Não é feito referência ao debate sobre o 

processo pedagógico de modo amplo, visando dar ênfase tanto ao processo de ensino quanto 

de aprendizagem.  

O município do Jaboatão dos Guararapes não tem uma instrução normativa que trata 

especificamente a respeito do conselho de classe, tal instância encontra-se regulamentada em 

quatro instruções normativas, a saber:  

 A Instrução Normativa Nº 01/2009 estabelece critérios para a matrícula, formação de 

turmas, organização, funcionamento e desenvolvimento das atividades pedagógicas no âmbito 

das escolas municipais do Jaboatão dos Guararapes. Esse documento, com proposta 
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formulada pelas Gerências de Ensino e Gestão Educacional da Secretaria de Educação e 

mediante deliberação do Conselho Municipal de Educação - PMJG, no que diz respeito ao 

conselho de classe, orienta que todas as unidades de ensino municipais devem realizá-lo uma 

vez a cada unidade letiva, visando à promoção do acompanhamento sistemático das atividades 

pedagógicas desenvolvidas, sendo preservado o direito dos alunos. 

 Apesar dessa normativa dispor, entre outras questões, a respeito da promoção das 

atividades pedagógicas, ela pouco esclarece a respeito da dinâmica do conselho de classe, 

tanto em relação aos seus participantes quanto no que diz respeito às orientações mais 

específicas sobre o seu funcionamento. Outro ponto que não fica elucidado no documento 

refere-se a que sejam resguardados os direitos dos alunos, não sendo especificado o tipo de 

direito considerado, permitindo assim distintas possibilidades de interpretação, entretanto 

percebemos notadamente a preocupação em que ele aconteça nas unidades escolares do 

município.  

 Embora ainda em processo de revisão, a Instrução Normativa Nº 04/2010 é 

responsável por orientar procedimentos necessários à elaboração de regimentos escolares no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes. A Secretaria de 

Educação do Jaboatão dos Guararapes, no uso de suas atribuições legais, mediante 

deliberação do Conselho Municipal de Educação - PMJG, com essa instrução, concebe o 

regimento escolar como um documento de caráter legal que expressa a natureza e os fins aos 

quais se dispõe a escola, servindo para garantir a unidade dos princípios filosóficos e polít ico-

pedagógicos que constituem e organizam a prática educativa escolar. Essa instrução afirma 

que as escolas integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes 

deverão, fundamentalmente, considerar em seus regimentos escolares, entre outras questões, 

os elementos que compõem a organização escolar, sobretudo dentre os órgãos colegiados, o 

conselho de classe. 

 Tendo em consideração os registros realizados pelo professor, a Instrução Normativa 

Nº 01/2011 versa sobre normas e procedimentos para o preenchimento dos diários de classe. 

Essa instrução, com proposta formulada pela Gerência de Ensino e pelo Núcleo de 

Normatização da Secretaria de Educação e por meio da deliberação do Conselho Municipal de 

Educação - PMJG considera o diário de classe um instrumento legal de registro das situações 

didáticas da vida escolar dos alunos e do desenvolvimento das atividades pedagógicas do 

professor. Vale ressaltar que nessa Instrução está pontuado que os encaminhamentos 

propostos a partir da participação do professor no conselho de classe devem ser registrados no 

diário de classe. A citada Instrução também dispõe a respeito de sua composição, bem como 



 63 

das respectivas atribuições de cada componente, considerando que o supervisor escolar tem 

como função ser responsável por organizar e coordenar o conselho de classe, que o secretário 

tem o papel de participar e elaborar a ata dessa reunião e quanto ao gestor cabe participar 

dessa instância.  

Fica evidente, nas orientações dessa instrução, que houve a preocupação com o 

estabelecimento de uma integração entre o preenchimento do diário de classe com a 

realização do conselho de classe. Destacamos que à primeira vista poderia parecer que o 

preenchimento do diário de classe seria uma ação isolada do professor em relação ao seu 

trabalho, no entanto, essa interdependência se justifica, pois o referido documento objetiva o 

detalhamento da vida escolar do aluno que ao ser refletida, não só a nível individual, mas no 

coletivo, culmina no registro das ponderações produzidas. Podemos perceber que na citada 

instrução houve um maior esclarecimento a respeito dos sujeitos que compõem essa instância 

e de suas respectivas funções e a continuidade da exclusão do aluno como participante nesse 

processo.  

 Quanto ao processo avaliativo, a Instrução Normativa Nº 01/2013 dispõe sobre as 

diretrizes, procedimentos e critérios para o sistema de avaliação das aprendizagens e registro 

de seus resultados nos diários de classe. A Secretaria Executiva de Educação do Jaboatão dos 

Guararapes - SEE, no uso de suas atribuições e mediante deliberação do Conselho Municipal 

de Educação - PMJG considera nesse documento que a avaliação efetuada pelos professores, 

bem como pela escola, como parte integrante da proposta curricular da unidade de ensino, 

servirá para redimensionar a ação pedagógica, garantindo tempos e espaços múltiplos de 

aprendizagem pelos alunos. E reconhece também que o registro da avaliação, enquanto 

memória da vida escolar do aluno traduz a dinâmica da aprendizagem, para além da nota e do 

conceito, visando nortear a organização do ensino e o acompanhamento do processo 

pedagógico. Essa instrução apresenta o mesmo texto contido na Instrução Normativa Nº 

01/2009 acerca do conselho de classe quando indica que ele deve ocorrer uma vez por 

unidade letiva, independente das etapas e modalidades oferecidas. Entretanto, traz de novo 

que os plantões pedagógicos só deverão ser realizados após os conselhos de classe, sem 

prejuízo dos dias letivos. 

Como se pode observar com essa instrução, a avaliação está atrelada ao processo 

pedagógico, desse modo tal visão expande a ato de avaliar realizado pelo professor a nível 

individual e no coletivo no âmbito do conselho de classe. Ela ultrapassa a ideia de avaliação 

do rendimento escolar em que a mesma se torna um fim em si mesmo, o que limita muito a 

ação avaliativa, objetivando ser um meio de redimensionar o ato pedagógico, tendo como 
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premissa a promoção da aprendizagem. Nesse documento é reafirmada a atenção dada em 

instrução anterior à realização do conselho de classe a cada unidade letiva, ou seja, existe na 

legislação um empenho evidente para que ele aconteça.  

Um fato significativo que necessita ser ressaltado foi que a partir do ano letivo de 2013 

os conselhos de classe passaram a ter um espaço específico no calendário escolar, não 

implicando em redução dos dias letivos para os alunos, atendendo a Secretaria Executiva de 

Educação, a reivindicação dos professores em dispor de um maior tempo e espaço para 

reflexão das questões de cunho formativo-pedagógico nessa instância. Vale ressaltar que até o 

ano que antecedeu essa mudança os conselhos de classe eram realizados em meio turno, ou 

seja, em parte do horário havia aula e na outra parte havia a reunião dos professores com a 

liberação dos alunos das atividades escolares no espaço escolar. Tal momento se dava de 

modo aligeirado causando descontentamento por parte de todos os envolvidos, visto que o 

tempo era insuficiente para o debate de questões tão complexas e diversas. 

Diante do exposto, podemos afirmar que o processo de institucionalização do conselho 

de classe revela um maior respaldo legal a partir dos anos 1990. Apesar da explicitação de 

princípios presentes na LDB Nº 9.394/96, no que se refere à gestão democrática e à avaliação 

como mediação, que considera a relevância dos órgãos colegiados e da visão das dimensões 

do processo de ensino e de aprendizagem, ideia essa corroborada por Vargas (2008) e 

Camacho (2010), os documentos elaborados por Jaboatão dos Guararapes centram a atenção 

na função de „sanar‟ as dificuldades apresentadas pelo aluno. 

Nesse contexto, podemos afirmar que a Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes, 

do ponto de vista da legislação, apresenta uma proximidade com o debate sobre conselho de 

classe tanto no que se refere aos avanços como em termos de indicativo de inconsistência em 

sua normatização. Tal inconsistência vista à luz da Teoria das Representações Sociais ratifica 

a compreensão da complexidade de manutenção ou penetração de uma ideia. Nomeadamente 

por considerar que a cultura, a história e as conjunturas sociais colaboram para a 

permanência/mudança da dinâmica do conselho de classe na referida Rede. 

Nessa perspectiva, o conselho de classe revela-se um objeto de representações sociais 

tanto por ter a ver com contextos e circunstâncias em que representações são produzidas, 

como por permitir uma compreensão da maneira como os sujeitos significam e se relacionam 

com esta instância. A partir desse entendimento delineamos o percurso metodológico, objeto 

de atenção do capítulo a seguir. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Pesquisar determinados fenômenos de natureza polêmica e polissêmica, como é o caso 

do conselho de classe, demanda lançar mão de um arcabouço teórico e metodológico, entre 

outros aspectos, que considere o universo dos significados, das crenças, dos valores, das 

atitudes, dos motivos e das aspirações, qual seja, a pesquisa qualitativa (MINAYO, 2010).  

 Nessa significação, a preferência pela abordagem qualitativa relaciona-se com a 

natureza do objeto de estudo, tendo em conta que no âmbito educacional, o processo das 

relações humanas é interpretativo, dinâmico e interativo, permitindo a aproximação da 

realidade pesquisada, disponibilizando elementos para análise e compreensão dos dados 

levantados. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa foi sendo edificada e 

consolidada, resultando em cinco pontos que a caracterizam, a saber: o primeiro deles faz 

referência ao ambiente em que se constrói a pesquisa qualitativa, sendo ele a principal fonte 

de informação para o pesquisador fornecendo dados para a compreensão do objeto de 

investigação; o segundo ponto relaciona-se à descrição meticulosa dos dados que possibilita a 

composição dos subsídios para fundamentar as análises cumpridas no campo de pesquisa; o 

terceiro está conexo ao interesse dos investigadores pelo processo mais que o produto final de 

suas análises acerca do processo investigativo; a quarta característica se refere ao olhar 

indutivo do pesquisador na recolha e análise dos dados, posto que as concepções do 

investigador e sujeitos investigados guardam uma bagagem social e cultural que necessitam 

ser consideradas; por fim, o quinto ponto relaciona-se ao fato dos sujeitos participantes da 

investigação darem sentido às suas realidades, expressando assim uma diversidade de 

perspectivas, isso posto, é preciso ressaltar a importância do rigor por parte do pesquisador, 

tendo em vista não existir neutralidade na investigação qualitativa. 

 Para Minayo (2007), na investigação social não há como deixar de levar em conta que 

a visão de mundo do pesquisador está implicada integralmente no processo de conhecimento, 

a começar pela concepção do objeto até a conclusão do trabalho, em razão de configurar uma 

atividade humana, complexa, aproximativa e inconclusa.  

 Com efeito, esse estudo de caráter qualitativo tem como fundamento a Teoria das 

Representações Sociais. A pertinência da correlação entre as Representações Sociais e a 

pesquisa qualitativa se dá por elas serem permeadas pela subjetividade, permitindo a 

apreensão mais profundamente do objeto de estudo (MINAYO, 2007).  
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 A abordagem qualitativa também se adéqua ao nosso estudo por conta da Teoria das 

Representações Sociais reconhecer o valor do conhecimento do senso comum, devido a esse 

pressuposto sugerir o rompimento com as abordagens clássicas das teorias do conhecimento 

divulgando significativas transformações no posicionamento em relação ao estatuto da 

objetividade e da procura da verdade (SPINK, 1995).  

Tendo por base tal compreensão definimos os procedimentos, os instrumentos para 

recolha e análise dos dados, bem como o campo e os participantes da pesquisa. 

 

4.1 Procedimentos e instrumentos de coleta e análise dos dados 

 

No que diz respeito à escolha da metodologia de coleta e análise dos dados, Abric 

(1994) considera que o método empregado deve estar em conformidade com a natureza do 

objeto em estudo, isto é, com as considerações empíricas que envolvem o tipo de grupo, a 

natureza do objeto, entre outros aspectos, ademais, com o suporte teórico que embasa a 

pesquisa.  

 Uma questão bastante discutida no âmbito da pesquisa em representações sociais diz 

respeito ao seu caráter plurimetodológico (SÁ, 1998b; ABRIC, 2001; JODELET, 2001; 

ALMEIDA, 2005). Isso porque, tais estudos tendo em conta seu aspecto cognitivo-social, 

demandam a conexão de uma gama de métodos que permitam a proximidade dos conteúdos, 

estrutura, representações associadas e práticas sociais guiadas por representações visando 

apreender os distintos momentos e movimentos de sua construção. Vale assim frisar a 

diversidade de métodos e técnicas para o estudo do fenômeno social em suas múltiplas faces, 

entre alguns deles, entrevistas, questionários, observações, pesquisa documental e tratamento 

de textos escritos ou imagéticos, dos quais, matérias de revistas e jornais, documentos e livros 

(SPINK; FREZZA, 1999; ARRUDA, 2002).  

 O emprego de múltiplos métodos e fontes (triangulação) se configura numa 

possibilidade de ampliar a riqueza, complexidade e rigor da apreensão do objeto de pesquisa, 

possibilitando o aumento da sua legitimidade. Sendo assim, com a finalidade de compreender 

as representações sociais de conselho de classe compartilhadas pelos professores da Rede 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes foram utilizados os seguintes 

procedimentos/instrumentos para construir os dados, quais sejam, a análise documental, o 

questionário e a entrevista.  

Conforme Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a análise documental visa à produção 

e reelaboração de conhecimentos possibilitando também a inovação no modo de compreender 
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os fenômenos. Complementa esse entendimento Lüdke e André (2013), ao ressaltar que a 

análise documental apesar de pouco usada na área educacional, permite identificar 

informações factuais nos documentos alicerçadas em questões ou hipóteses de interesse. O 

seu uso é indicado quando o pesquisador se depara com três situações básicas, entre elas, 

acesso problemático aos dados, espera comprovar e legitimar informações conseguidas por 

outras técnicas de coletas, bem como interessa estudar o problema através do que diz os 

sujeitos. 

 A análise documental enquanto procedimento de investigação científica requer uma 

sequência de procedimento, entre os quais, a localização do material documental, a seleção 

dos elementos significativos para a pesquisa, a organização das informações e por fim, a 

análise interpretativa e produção de inferência (SOUZA; MENANDRO, 2007). 

 Ao abordar a análise documental ainda Souza e Menandro (2007) afirmam que, ao 

objeto de investigação da pesquisa social são incorporadas concepções ou expressões 

humanas a partir da ótica relacional e multidimensional por parte do pesquisador que se 

distancia do modelo tradicional que considera tal objeto enquanto substância verificável. 

Sendo assim, os documentos podem ser considerados fontes válidas de informações para a 

pesquisa social, entendidos como representações, ou seja, são elas percepções e descrições 

feitas por pessoas. A riqueza de informações a serem extraídas justifica a sua utilização em 

diferentes áreas das Ciências Humanas e Sociais visto que permite ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão necessita de contextualização sociocultural e histórica. 

Com a inserção no campo de pesquisa, devidamente congregando um Termo de 

Consentimento (Apêndice A), o primeiro instrumento utilizado com os professores foi um 

questionário que congregou um conjunto de questões sobre o perfil dos participantes e uma 

questão indutora (Apêndice B). Tais itens tiveram como objetivo possibilitar caracterizar o 

perfil dos participantes assim como analisar os sentidos compartilhados de conselho de classe 

por esses professores segundo o tempo de experiência docente e experiências na participação 

nos conselhos de classe. Pontuamos ainda que os dados de identificação dos sujeitos 

solicitados no questionário subsidiaram a seleção dos participantes que demonstraram 

interesse em participar da entrevista. 

 Para a obtenção das informações acerca do perfil dos participantes três conjuntos de 

informação foram solicitados nesse instrumento: Dados pessoais: sexo e idade; Formação 

acadêmica: curso(s) de graduação e pós-graduação, ano de conclusão; Experiência 

profissional: tempo de atuação na docência em geral e na Rede, vínculo na Rede e nível 

(níveis) ou modalidade em que atua na rede. Para apreender os sentidos partilhados de 



 68 

conselho de classe o enunciado do termo indutor foi: “Para você conselho de classe é...” Esses 

dados foram, posteriormente, ampliados e enriquecidos pelo material coletado através da 

entrevista semiestruturada. 

 O questionário segundo Hartmut (2003), com base em Fink e Kosecoff (1985), é um 

instrumento de levantamento de dados que visa coletar informações a respeito de pessoas no 

que diz respeito a suas ideias, planos, sentimento, crenças, além de sua origem educacional, 

social e financeira. Além disso, Almeida (2005) complementa esse raciocínio ao destacar que 

o questionário oportuniza ratificar os aspectos explicativos ou discriminantes de uma dada 

população, situando as posições dos grupos estudados. 

 Para Oliveira (2003) o questionário pode ser considerado um importante instrumento 

de pesquisa, haja vista propiciar elementos reais do universo ou amostra pesquisada. 

O segundo instrumento utilizado, a entrevista semiestruturada, foi escolhida por 

permitir aprofundar os sentidos compartilhados de conselho de classe pelos professores bem 

como agregar outros questionamentos não previstos no roteiro, mas pertinentes ao objeto de 

estudo. A entrevista foi realizada junto a um subgrupo do conjunto de participantes da 

pesquisa, formado segundo o tempo de experiência docente e experiências na participação nos 

conselhos de classe. 

 O roteiro da entrevista (Apêndice C) foi elaborado com base nas demarcações do 

objeto de pesquisa, a partir das reflexões suscitadas com a análise documental da Proposta 

Curricular da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes assim como fundamentado em três 

perguntas proposta por Jodelet (2001) no texto Representações Sociais: um domínio em 

expansão tendo em vista a apreensão da representação social dos sujeitos, além de servir de 

referência para a análise dos dados, quais sejam, Quem sabe e de onde sabe? O que e como 

sabe? Sobre o que sabe e com que efeito? 

Para essa autora, Quem sabe e de onde sabe?se refere às condições de produção e de 

circulação das representações sociais, entre as quais, na cultura (coletiva e de grupo), na 

linguagem e comunicação (interpessoal e institucional) e na sociedade (na partilha social e 

vínculo social, contexto ideológico e histórico, inscrição e organização social); O que e como 

sabe? diz respeito aos processos e estados das representações sociais que se relacionam aos 

suportes, conteúdos, estrutura, processos e lógicas das representações sociais assim como com 

as formas de saber, a função das representações, as construções, expressões, simbolizações e 

interpretação que servem de subsídio para que os sujeitos e grupos elaborem teorias do senso 

comum que esteiem explicações de sua realidade objetiva;Sobre o que sabe e com que 

efeitos? corresponde ao estatuto epistemológico das representações, ou seja, a relação entre o 
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pensamento natural e científico, a difusão do conhecimento, a transformação de um saber em 

outro, a epistemologia do senso comum, a relação da representação e o real, tendo relação 

com o processo de elaboração das representações sociais. Portanto, ao prepararmos o roteiro 

de entrevista objetivamos dar sentido à noção de processo na constituição das representações 

sociais.  

 Para Szymanski (2004), a entrevista permite aprofundar pontos levantados por 

diferentes instrumentos, sendo uma situação de interação em que está em jogo às percepções 

do outro e de si. 

 Na concepção de Minayo (2007) a entrevista é um instrumento privilegiado, tendo em 

conta a fala do pesquisado transmitir representações de determinados grupos bem como 

divulgar condições estruturais. Conforme Duarte (2004), a entrevista possibilita o 

mapeamento de práticas, valores, crenças de contextos sociais peculiares com certa 

delimitação, em que as contradições e conflitos não sejam explicitados claramente. Esse 

instrumento contribui para a coleta de indicativos de como os sujeitos percebem e significam 

a sua realidade, isto porque, tal material é carregado de subjetividade, ou seja, da visão 

construída pelo sujeito a partir do observado, vivenciado e analisado em seu tempo histórico e 

meio social, além de colaborar para o levantamento dessas informações, também permite a 

descrição e compreensão da lógica das relações estabelecidas no interior de determinado 

grupo pesquisado em tempo e espaço específicos.  

 Ainda para Duarte (2004), a realização de uma entrevista requer do pesquisador: a 

definição dos objetivos de sua pesquisa, conhecer com certa profundidade o contexto 

pesquisado, segurança e autoconfiança, certa informalidade assim como a introjeção do 

roteiro de entrevista. No que se refere especificamente ao roteiro de entrevista, Minayo (2007) 

destaca que as questões devem ter como pressuposto a fundamentação teórica delineada para 

a construção do objeto, posto que a intenção é apreender o que pensam os participantes da 

pesquisa. Em assim sendo, o roteiro de entrevista, enquanto orientador de uma conversa com 

finalidade, precisa colaborar com a abertura, ampliação e aprofundamento da comunicação. 

Os dados coletados foram sistematizados e analisados fundamentados em Bardin 

(2011), através da análise temática, em termos da análise dos sentidos contidos nos discursos 

dos sujeitos, iniciada com a descrição analítica, entendida enquanto procedimento sistemático 

e objetivo, do conteúdo da mensagem.  

Nesse quadro, a descrição analítica considera as regras de homogeneidade, 

exaustividade, exclusividade e pertinência.A homogeneidade consiste na procura da coerência 

no conteúdo da mensagem. A exaustividade diz respeito a considerar o texto em sua 
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totalidade ao debruçar-se sobre ele. A exclusividade se refere à pertença do elemento do texto 

apenas a determinada categoria. A pertinência versa acerca da adequação ao conteúdo e 

objetivo da pesquisa. A exemplo de tais regras, definem-se as unidades de codificação, isto é, 

um aspecto preciso e delimitado dos elementos do texto enquanto que as unidades de contexto 

objetivam dar maior sentido e melhor compreensão à significação das unidades de 

codificação, reinserindo-as em seu contexto.  

 Para Bardin (2011) uma questão essencial na análise temática é a atenção para o que a 

descrição dos elementos categorizados pode nos ensinar, isto é, a inferência ou processo 

dedutivo decorrentes da relação entre estruturas semânticas ou linguísticas e estruturas 

sociais, psicológicas, históricas ou econômicas, ou seja, são as condições de produção que 

permitem revelar os sentidos e significados próprios do conteúdo do quadro comunicacional. 

Ou seja, tal análise de conteúdo se constitui como:  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2011, p. 48). 

 
 

 Para tanto, referenciando-nos nessa autora, organizamos a análise de conteúdo 

seguindo as fases: a pré-análise, a de exploração do material e a do tratamento dos 

resultados obtidos e a interpretação. Correspondeu a pré-análise a organização propriamente 

dita do material que incidiu na seleção dos documentos submetidos à análise. Na fase de 

exploração procedemos à análise do material escolhido, convertendo-o em núcleos de 

sentidos através da codificação, decomposição ou enumeração. E na do tratamento dos 

resultados obtidos e a interpretação buscamos tornar os dados significativos no âmbito dos 

objetivos propostos. 

Para realizar a análise tanto da Proposta Curricular como do material coletado no 

questionário e entrevista fizemos uma leitura flutuante, vertical e horizontal como indicado 

por Bardin (2011) levando em conta a conjuntura investigada.  

 Para a análise documental da Proposta Curricular da Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes, realizamos o levantamento das diretrizes que orientam o processo pedagógico 

fazendo uma análise relacionando-as ao arcabouço legal já informado. Cabe frisar que tal 

análise auxiliou nosso diálogo com os achados advindos dos demais instrumentos.  
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 No que se refere aos dados das respostas dadas para o termo indutor “Para você 

conselho de classe é...” objeto do questionário, utilizamos a análise temática. Nessa direção, 

as respostas foram nomeadas por núcleos de sentidos, tais núcleos foram agrupados e 

constituíram temas de significação que ao passarem por novo agrupamento formou as 

categorias e subcategorias.  

 Com o auxílio do Microsoft Office Excel 2007, que entre outros aspectos possibilita 

agrupar bem como relacionar dados diversos, criamos uma planilha relativa ao perfil dos 

participantes que foi alimentada com o material coletado através do questionário. Após o 

preenchimento da planilha foi possível realizar comparações e entrecruzar variáveis.  

 Para a análise dos depoimentos das entrevistas, devidamente transcrito do material 

gravado em áudio, também utilizamos a análise temática. Esse estágio da pesquisa requereu 

muito tempo e atenção por conta da qualidade do áudio, do volume e da extensão do material 

coletado. Isto em razão de algumas entrevistas terem sido longas, pelo fato de alguns locais 

disponíveis para a entrevista não serem apropriados para a atividade, o que repercutiu em 

áudios com vários ruídos. Para analisar esse material tomamos por base as categorias e 

subcategorias constituídas pelas respostas ao termo indutor contido no questionário. 

Embora o percurso metodológico traçado congregasse apenas os procedimentos e 

instrumentos anteriormente elencados, a inserção no campo mostrou-se uma oportunidade de 

observar dinâmicas de conselho de classe nas escolas contempladas. Neste caso, 

reconhecendo a observação como um procedimento que permitiria uma aproximação com os 

participantes em situação real (TURA, 2003; MOREIRA, 2007), realizamos duas observações 

em cada escola. O registro do observado foi feito num caderno congregando: a pauta e 

dinâmica do conselho, falas de professores (assuntos abordados, pontos realçados, etc.) e 

encaminhamentos dados. E, devidamente relacionado com os objetivos do estudo, os dados 

advindos da observação foram tratados tendo por referência a análise de conteúdo. 

 

4.2 O campo e os participantes da pesquisa 

 

Elegemos como campo de pesquisa a Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes, 

conforme já mencionado, por ter sido o lócus que despertou o interesse pelo estudo, devido à 

observância nas experiências do conselho de classe, de sentidos e significados diversos 

atribuídos a essa instância pelos professores. Ademais, destacamos o significativo papel desse 

município quanto à oferta da educação pública na região metropolitana.  

O município do Jaboatão dos Guararapes localiza-se no litoral do Estado de 
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Pernambuco e compõe a Região Metropolitana do Recife bem como está dividido em 7 (sete) 

regionais administrativas
5
.Pelos dados divulgados no Censo do IBGE 2010, esse município 

apresenta extensão territorial de 258.694 quilômetros quadrados, teve a época uma população 

644.620 e em 2015 contou com uma população estimada de 686.122
6
 habitantes.  

 De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Executiva de Educação do 

Jaboatão dos Guararapes, tal instituição conta em sua estrutura com a Secretaria Executiva de 

Educação, estando ligadas diretamente a ele três Superintendências, entre elas: de 

Desenvolvimento do Ensino; de Gestão Educacional e de Planejamento, Administração e 

Finanças, que conduzem questões de grande porte administrativo e pedagógico de toda a Rede 

de Ensino. Também compõe esta estrutura e colaboram para o desenvolvimento dessas 

funções as gerências, núcleos e coordenações. 

 A Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes, no ano letivo 2015, de acordo com 

relato verbal
7
 da Superintendência de Desenvolvimento do Ensino, através do Núcleo de 

Ensino Fundamental, apresentou um universo de 128 escolas, dessas, localizadas na zona 

urbana, totalizando 112 escolas, das quais sendo, 95 regulares, 7 integrais, 4 creches, 6 

CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) e 16 escolas situadas na zona rural, dentre 

elas, 14 regulares e 2 integrais. 

 A oferta da educação escolar por níveis e modalidades nas escolas dessa Rede contou 

com 88 atendendo a Educação Infantil, 112 o Ensino Fundamental (anos iniciais), 50 

abrangendo o Ensino Fundamental (anos finais) e 43 dispondo da Educação de Jovens e 

Adultos.  

 Conforme informações
8
 da Superintendência de Planejamento, Administração e 

Finanças, por meio da Coordenação de Gestão de Pessoas, no que diz respeito ao quadro 

                                                
5Em Jaboatão dos Guararapes o processo de regionalização fundado em 2009 ocorreu por meio da criação de 6 

(seis) regionais administrativas, objetivando com a descentralização uma estratégia para construção do 

planejamento e da ação governamental tendo em vista a operacionalização da gestão municipal. Em 2011houve 

a reorganização das regionais administrativas sendo criada a regional 7 (Guararapes). Atualmente Jaboatão dos 

Guararapes está distribuído em 7 (sete) regionais, respectivamente a saber: Jaboatão Centro, Cavaleiro, 

Curado, Muribeca, Prazeres, Praias e Guararapes, cada qual conta com um chefe de núcleo que resolve 

questões ordinárias objetivando agilizar a execução das ações demandadas apresentando à Secretaria Executiva 
de Educação os encaminhamentos educacionais realizados tendo em vista a administração da educação estar 

centralizada na referida Secretaria. 

6 Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho de 2015, publicada no Diário Oficial da 

União em 28/08/2015. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=260790&search=||infogr%E1ficos:-dados-

gerais-do-munic%EDpio> e acessado em 22 jan. 2016. 

7 Informações obtidas no decurso da pesquisa por meio de entrevistas a técnicos da Secretaria Executiva de 

Educação - SEE, em 16/07/2015.  

8  Informação coletada com técnico da Secretaria Executiva de Educação - SEE, em 14/03/2015. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=260790&search=||infogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=260790&search=||infogr%E1ficos:-dados-gerais-do-munic%EDpio
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funcional docente em 2015, esse município totalizou 3.112 professores, desse número 1.851 

professores efetivos e 1.261 professores contratados, o que nos revela um número 

significativo de professores contratados. Vejamos a seguir a distribuição desses professores de 

acordo com o nível, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Número de professores por nível e modo de contratação na Rede Municipal 

do Jaboatão dos Guararapes em 2015 

Nível de ensino Modo de contratação Total 

Concursado Contratado 

Educação Infantil 313 138 451 

Ensino Fundamental (anos iniciais) 1.067 753 1.820 

Ensino Fundamental (anos finais) 471 370 841 

Total 1.851 1.261 3.112 
 Fonte: Secretaria Executiva de Educação do Jaboatão dos Guararapes, 2015. 

 

 Dados oficiais disponibilizados no site
9
 dessa instituição revelam que no ano de 2015 

esse município atendeu ao quantitativo de 57.298 alunos, dos quais, 6.222 alunos na 

Educação Infantil, 25.653 alunos no Ensino Fundamental (anos iniciais), 18.316 Ensino 

Fundamental (anos finais) e 7.107 alunos na Educação de Jovens e Adultos.  

 Mediante a ciência do universo de escolas do Município e tendo em conta os objetivos 

de nosso estudo estabelecemos critérios para a seleção do nosso campo de pesquisa, a seguir 

explicitados. 

1. Oferecer o Ensino Fundamental, tendo em vista ser nosso maior foco de interesse. 

Dentre outras questões, tanto por uma maior permanência dos alunos na escola o que 

permitiria ao professor ter uma visão mais aprofundada de seu aprendizado como 

também pelo debate acerca da aprovação/reprovação. Considerando a concepção de 

ensino, aprendizagem e avaliação adotada, verificar como esta reflexão poderia 

reverberar nos sentidos e significados compartilhados pelos professores a respeito 

dessa instância. Entretanto, não deixando de contemplar a Educação Infantil e a 

Educação de Jovens e Adultos, permitir visualizar a experiência dessa instância nos 

diferentes níveis e modalidades, haja vista que a cada unidade, em dias especificados 

                                                
9 Em levantamento no site <http://see.jaboatao.pe.gov.br/dados.html>, acessado em 22/01/2016, localizamos as 

informações divulgadas pela Secretaria Executiva de Educação - SEE, Assessoria de Tecnologia da 

Informação, intitulada: Quantitativo de alunos por regional, modalidade, etapa, localização, horário e ano de 

escolarização - Data base: 13/10/2015, disponibilizado para acesso público a partir de 23/10/2015. 

http://see.jaboatao.pe.gov.br/dados.html
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no calendário escolar, todas as escolas de Jaboatão dos Guararapes param para realizar 

o conselho de classe;  

2. Ser escola de médio ou grande porte
10

, visou localizar o maior número de professores 

lecionando numa mesma escola, no caso dos professores das licenciaturas, o que 

poderia levá-los a ter maior experiência na participação dos conselhos de classe nas 

escolas em tela. Tal escolha também levou em conta a seleção de escolas que 

compusesse uma amostra a mais fidedigna possível da realidade dessa Rede de 

Ensino, contemplando desse modo, escolas regulares da zona rural e urbana e escola 

de tempo integral e estarem situadas em regionais distintas.  

 Estabelecidos esses critérios buscamos junto à Superintendência de Desenvolvimento 

do Ensino, através da Coordenação de Ensino Fundamental, escolas que se enquadrassem em 

tal perfil estipulado para o desenvolvimento de nossa pesquisa, sendo apresentadas as 

seguintes escolas, conforme podemos observar no quadro a seguir. 

 

Quadro 2 - Escolas da Rede Municipal que se enquadram nos critérios da pesquisa 

Regional Quantidade Escola Tipo Porte Níveis/Modalidade 

1 2 E1 Regular 

Rural  

Médio Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) 

e Educação de Jovens e Adultos  

E2 Tempo 

Integral e 

Regular 

Urbana 

Médio Ensino Fundamental (anos iniciais 

e finais) e Educação de Jovens e 

Adultos 

2 1 E3 Regular 

Urbana 

Médio Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) 

3 1 E4 Regular 

Urbana 

Grande Ensino Fundamental (anos iniciais 

e finais) 

4 1 E5 Regular 

Urbana 

Médio Ensino Fundamental (anos iniciais) 

e Educação de Jovens e Adultos 

5 1 E6 Regular 

Urbana 

Grande Ensino Fundamental (anos iniciais 

e finais) e Educação de Jovens e 

Adultos 

6 3 E7 Tempo 

Integral 

Grande Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) 

                                                
10 Nesse município não há uma orientação em relação à classificação das escolas quanto ao seu porte (pequeno, 

médio, grande), utilizamos para tanto a Lei Nº 938/2013, publicada no DOM Nº 219, de 19/11/2013, 

disponível em <http://legis.jaboatao.pe.gov.br/lei-ordinaria/2013/00938/>, acessada em 13 mai. 2015, que 

também dispõe sobre a gratificação de função para gestores de acordo com o quantitativo de alunos 

matriculados. Sendo assim, fizemos a seguinte correlação: escola de pequeno porte equiparada as unidades 

escolares de até 300 (trezentos) alunos; escola de médio porte nivelada as unidades escolares de 301 (trezentos 

e um) até 600 (seiscentos) alunos e escola de grande porte igualada as unidades escolares de 601 (seiscentos e 

um) alunos ou mais.
 

http://legis.jaboatao.pe.gov.br/lei-ordinaria/2013/00938/
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E8 Regular 

Urbana 

Grande Ensino Fundamental (anos finais) e 

Educação de Jovens e Adultos 

E9 Regular 

Urbana 

Grande Ensino Fundamental (anos finais) e 

Educação de Jovens e Adultos 

7 2 E10 Regular 

Urbana 

Grande Ensino Fundamental (anos iniciais 

e finais) e Educação de Jovens e 

Adultos 

E11 Tempo 

Integral 

Médio Ensino Fundamental (anos finais) 

 Fonte: Secretaria Executiva de Educação do Jaboatão dos Guararapes, 2015. 

 

 No rol dessas 11 (onze) escolas selecionamos 3 (três), que a seguir passamos a 

caracterizar. 

 

4.2.1 Caracterização das escolas campo de pesquisa 

 

De posse das informações advindas da Superintendência de Desenvolvimento do 

Ensino, anteriormente explicitadas, selecionamos as escolas campo de pesquisa, 

nomeadamente, as escolas identificadas no Quadro 1 como E1, E7 e E10, que 

respectivamente passamos a denominar Escola Regular Rural (ERR), Escola de Tempo 

Integral (ETI) e Escola Regular Urbana (ERU). A partir dessa escolha fizemos nova 

solicitação protocolada à Superintendência de Desenvolvimento do Ensino para a inserção nas 

escolas campo de pesquisa, para coleta de dados junto aos professores, dirigentes e 

supervisoras, através da responsável pelo setor. E para dar a conhecer cada escola a seguir 

passamos a caracterizá-las. No que diz respeito à Escola Regular Rural, identificada de médio 

porte, abrange a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos 

(1º e 2º segmentos
11

), está localizada na regional 1 (Jaboatão Centro). A estrutura física é 

composta por salas de aula pequenas, medianas e apenas uma grande, minibiblioteca, espaço 

cimentado usado como quadra esportiva, direção, secretaria, sala dos professores, cozinha. 

Seu funcionamento se dá em 3 (três) turnos, contando com 9 (nove) salas de aulas, que são 

usadas em sua totalidade nos dois primeiros turnos, ou seja, no turno da manhã há 1 (uma) 

turma da Educação Infantil, 3 (três) turmas do Ensino Fundamental (anos inicias) e 5 (cinco) 

turmas do Ensino Fundamental (anos finais). No turno da tarde há 4 (quatro) turmas do 

Ensino Fundamental (anos inicias) e 5 (cinco) turmas do Ensino Fundamental (anos finais). 

                                                
11 O 1º segmento corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental e o 2º segmento equivale aos anos finais 

Ensino Fundamental. 



 76 

No turno da noite há 1 (uma) turma da Educação de Jovens e Adultos (1º segmento), módulo 

multisseriado e 2 (duas) turmas da Educação de Jovens e Adultos (2º segmento). 

 Atendendo uma comunidade tanto dos engenhos como de bairros que se localizam no 

entorno da escola, totaliza aproximadamente 400 (quatrocentos) alunos. Conta em seu quadro 

funcional com 2 (duas) gestoras, 1 (uma) secretária, 2 (duas) supervisoras, 1 (uma) professora 

atuando na Educação Infantil, 8 (oito) professoras no Ensino Fundamental (anos iniciais) e 

Educação de Jovens e Adultos (1º segmento), 15 (quinze) professores no Ensino Fundamental 

(anos finais), 2 (dois) técnicos administrativos, 4 (quatro) serviços gerais, 2 (duas) 

merendeiras e 2 (dois) guardas municipais por dia, lotados na guarda municipal. Cabe 

destacar que há professores que lecionam em mais de um turno, ou nível e modalidade nesta 

escola. 

A Escola de Tempo Integral situada na regional 6 (Praias), identificada de grande 

porte, contempla a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, encontra-se num bairro 

próximo a orla do município. Apresenta estrutura física que inclui salas de aula medianas e 

grandes, minibiblioteca, pátio, quadra coberta em construção, direção e supervisão ocupando 

o mesmo espaço, secretaria, sala dos professores, rádio escolar e cozinha. Funciona em 

horário integral, ou seja, manhã e tarde, atendendo aos alunos que passam o dia na escola. 

Possui 19 (dezenove) salas de aula, utilizadas em sua integralidade, isto é, 3 (três) turmas da 

Educação Infantil, 10 (dez) turmas do Ensino Fundamental (anos inicias) e 6 (seis) turmas do 

Ensino Fundamental (anos finais). 

 Quanto à comunidade escolar, os alunos residem no bairro em que se situa a escola, 

contabilizando aproximadamente 610 alunos. Seu quadro funcional é composto por 1 (uma) 

gestora, 1 (uma) secretária, 1 (uma) supervisora, 3 (três) professoras atuando na Educação 

Infantil, 10 (dez) professoras no Ensino Fundamental (anos inicias) e 12 (doze) professores no 

Ensino Fundamental (anos finais), 1 (um) técnico administrativo, 4 (quatro) serviços gerais, 4 

(quatro) merendeiras. 

 A Escola Regular Urbana está localizada na regional 7 (Guararapes), identificada 

como de grande porte, oferta o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º 

segmentos), e conta com uma sede e um anexo. A sede situa-se numa rua de grande 

circulação de transporte, enquanto que o anexo fica em rua paralela por trás da sede. Cabe 

destacar que o anexo é utilizado pela escola apenas no turno da tarde, com o prédio alugado 

por esta prefeitura a uma escola particular que funciona apenas no turno da manhã.  

 Quanto ao espaço físico, a sede é composta por salas de aula medianas, minibiblioteca, 

quadra coberta, direção, secretaria, sala dos professores, sala de atendimento educacional 
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especializado, sala da supervisão e cozinha. Enquanto que no anexo há salas medianas, uma 

sala da supervisão, sala dos professores e pequena cozinha.O funcionamento na sede se dá em 

3 (três) turnos, computando 9 (nove) salas de aulas utilizadas em sua integralidade nos dois 

primeiros turnos, ou seja, no turno da manhã há 9 (nove) turmas do Ensino Fundamental 

(anos inicias) e no turno da tarde há 9 (nove) turmas do Ensino Fundamental (anos finais). No 

turno da noite há 2 (duas) turmas da Educação de Jovens e Adultos (1º segmento) e 4 (quatro) 

turmas da Educação de Jovens e Adultos (2º segmento). No que se refere ao funcionamento 

do anexo, no turno da tarde, há 10 (dez) turmas do Ensino Fundamental (anos finais).  

 A comunidade escolar é composta por alunos que residem no bairro em que está 

estabelecida a escola assim como em bairros que estão em seu entorno perfazendo cerca de 

1.100 (um mil e cem) alunos. Seu quadro funcional é constituído por 2 (dois) gestores, 1 

(uma) secretária, 4 (quatro) supervisoras, 11 (onze) professores atuando no Ensino 

Fundamental (anos iniciais) e Educação de Jovens e Adultos (1º segmento), 30 (trinta) 

professores no Ensino Fundamental (anos finais) e Educação de Jovens e Adultos (2º 

segmento), 4 (quatro) técnicos administrativos, 4 (quatro) serviços gerais, 2 (duas) 

merendeira. Vale enfatizar que há professores que lecionam em mais de um turno em nível e 

modalidade nesta escola. 

Apesar da familiaridade por ser professora da Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes, a inserção no campo de pesquisa ocorreu de modo cauteloso por haver a clareza 

que naquele momento estava no papel de pesquisadora precisando adotar procedimentos 

adequados para acessar informações necessárias à pesquisa em tela. Por meio de solicitação 

protocolada para realização da pesquisa, mediante consentimento da Superintendência de 

Desenvolvimento do Ensino, através da responsável pelo setor, pudemos consultar os vários 

setores dessa Secretaria visando coletar dados que contribuiriam para caracterizar essa Rede 

de Ensino, entender melhor nosso objeto de pesquisa bem como definir quais escolas fariam 

parte de nosso estudo e ter acesso a tais escolas.  

Esta pesquisa teve como participantes na aplicação do questionário77 professores, dos 

quais: 22 da Escola Regular Rural (ERR) de um total de 24 professores, 17 da Escola de 

Tempo Integral (ETI) de um quantitativo de 25 professores e 38 professores da Escola 

Regular Urbana (ERU) de um conjunto de 41 professores. 
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Contamos com 20 professores que participaram da entrevista, sendo 2 da Escola 

Regular Rural, 5 da Escola de Tempo Integral e 13 da Escola Regular Urbana. A escolha 

desses participantes
12

 obedeceu aos seguintes critérios:  

1. concordar em participar da pesquisa; 

2. contemplar participantes inseridos em três tempos distintos de atuação docente nessa 

Rede de Ensino, por considerarmos pertinente constituir uma amostra que nos 

permitisse identificar sentidos compartilhados ou não por professores com tempo de 

socialização distintos em relação a códigos e condutas na Rede; 

3. atuar no Ensino Fundamental, por considerar que seria uma possibilidade de 

aproximar-se do olhar deles acerca da aprendizagem do aluno ao longo de todo o 

processo assim como por poder participar de debates a respeito da 

aprovação/reprovação dos alunos, mas contemplar também professores da Educação 

Infantil e da Educação de Jovens e Adultos, de modo a constituir uma amostra 

relevante do corpo docente atuante nos diferentes níveis e modalidade configurados 

por distintas especificidades; 

4. atuar numa das três escolas campo de pesquisa. 

 Quanto à deliberação do número de participantes consideramos os objetivos elencados 

para esta fase da pesquisa assim como o que bem evidencia Duarte (2002) ao destacar que na 

pesquisa qualitativa o número de sujeitos é definido tendo em conta a qualidade, 

profundidade, grau de recorrência e divergência das informações obtidas nos depoimentos 

permitindo que o material de análise seja consistente e denso. Com a identificação da 

saturação do material coletado por parte do pesquisador entende-se a finalização do trabalho 

de campo. A autora também destaca que na prática é adequado um mínimo de 20 

entrevistados, podendo haver variação devido ao objeto e universo de pesquisa. 

 No que se refere ao tempo de experiência docente e experiência nessa instância 

propomos o seguinte agrupamento: professores com até 5
13

 anos de experiência docente na 

Rede, denominados professores iniciantes na Rede; professores com experiência docente de 6 

a 19 anos na Rede, denominados professores em meados de atuação na Rede, e professores 

com experiência docente acima de 20 anos na Rede, denominados professores em fim de 

carreira profissional. Este agrupamento teve em conta as ideias de Huberman (2007) ao 

                                                
12Ao final do questionário o professor era solicitado a informar se haveria interesse em participar de nossa 

entrevista, indicando um meio de contato.  

13 Intervalo de tempo para as três fases estabelecidas, iniciante, mediano, fim de docência estabelecido pela 

pesquisadora. 
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caracterizar ciclos de vida profissional para situar diferentes momentos de atuação 

profissional. Apesar deste autor fazer referência ao percurso de atuação desde a inserção 

profissional propriamente dita, aqui está sendo considerado o tempo de atuação na Rede por 

compreendermos que a inserção na Rede configura-se como possibilidade de uma nova 

socialização em relação a códigos e condutas. 

Por tal razão, embora os professores aqui considerados estejam relacionados a um dos 

períodos de atuação acima mencionados, cabe ressaltar que os professores participantes não se 

enquadram em tempos fechados, em razão de considerarmos a pertinência do que o autor 

afirma quanto aos ciclos de vida profissional não serem uma construção linear e sim uma 

possibilidade de avanços e retrocessos, primordial ao desenvolvimento profissional. Nesse 

sentido, sugerimos considerar que os primeiros 5 anos de experiência docente correspondem 

ao que Huberman (2007) estabelece como entrada na carreira e estabilização, dos 6 aos 19 

anos seria a diversificação e questionamento e a partir dos 20 anos a serenidade ou 

conservantismo e desinvestimento. 

 Destacamos que no decorrer desse trabalho os participantes foram identificados pelo 

seguinte código: a letra P indica a palavra professor(a) e como já detalhado ao apresentar as 

três escolas: Escola Regular Rural (ERR), Escola de Tempo Integral (ETI), Escola Regular 

Urbana (ERU), seguido do número de ordem dos questionários, exemplificando: PERR1, 

PETI1 e PERU1 e assim sucessivamente. Trataremos a seguir da caracterização dos 

participantes de cada escola.  

 

4.2.2 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

No que se refere aos professores da Escola Regular Rural,
14

 a maior parte dos 

participantes é do sexo feminino, apresentando idade que varia dos 28 aos 63 anos, com maior 

concentração de professores na faixa etária dos 46 aos 54 anos. 

 Quanto ao tempo de atuação docente,de modo geral, a maioria dos participantes possui 

experiência entre 5 a 20 anos, contudo outros intervalos de tempo foram contemplados, 

enquanto que no que diz respeito à docência na Rede um pouco mais da metade dos 

participantes possui menos de 5 anos de experiência profissional, apresentando os demais 

professores experiência acima de 10 anos nessa Rede de Ensino. Também cabe frisar que 

somente um participante tem menos de 5 anos de docência de modo geral e nessa Rede de 

                                                
14 O perfil dos professores participantes da Escola Regular Rural encontra-se no Apêndice D. 



 80 

Ensino, sendo possível perceber que os professores já participam de conselhos de classe por 

um tempo razoável e distinto.  

 No que diz respeito aos níveis e modalidade de ensino, majoritariamente os 

professores atuam em apenas um nível, ou seja, Educação Infantil ou Ensino Fundamental 

(apenas anos iniciais ou finais), enquanto que poucos professores lecionam no Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (2º 

segmento). 

 Quanto à formação acadêmica, é um grupo predominantemente de pós-graduados lato 

sensu, que concluiu a especialização entre os anos de 1993 a 2015, havendo no grupo que se 

dispôs a participar da pesquisa a prevalência de professores com formação em Letras, 

Ciências Biológicas, História e Matemática, sem deixar de contar com outras licenciaturas. 

Tal composição nos possibilita ter uma visão do fenômeno estudado pelo olhar dos 

participantes com formação em diversas áreas do conhecimento, em três décadas distintas. E 

no que concerne ao vínculo dos participantes com a referida Rede de Ensino, há paridade no 

quantitativo de participantes que são concursados e contratados. 

No que diz respeito aos professores da Escola de Tempo Integral
15

, a composição do 

grupo é de participantes preponderantemente do sexo feminino, com faixa etária dos 32 aos 

57 anos, com maior centralização de professores com idade entre 46 aos 54 anos.  

 Quanto ao tempo de atuação docente no geral, é um grupo com considerável 

experiência profissional com maior concentração de professores com tempo de docência dos 

11 aos 30 anos, e apenas um com menos de 5 anos. Quanto ao tempo de docência na Rede, há 

maior aglutinação de professores entre 21 a 30 anos de experiência, estando o restante dos 

professores distribuídos nos demais tempos, ou seja, dos 3 aos 20 anos de docência, isto 

porque todos os professores com menos de 5 anos de experiência já concluíram o estágio 

probatório.  

 Os dados também indicam em relação ao nível em que atuam que há equiparação do 

quantitativo de professores que estão exclusivamente no Ensino Fundamental, ou seja, apenas 

nos anos iniciais ou nos anos finais, permanecendo um número aproximado de professores 

que atuam na Educação Infantil e em mais de um nível de ensino. 

 Os participantes da pesquisa têm, majoritariamente, formação acadêmica em pós-

graduação lato sensu, tendo concluído a especialização entre os anos de 1989 a 2013.Apenas 

uma professora tem o Normal Médio, porém ela está cursando a graduação em Pedagogia. E 

                                                
15O perfil dos professores participantes da Escola de Tempo Integral encontra-se no Apêndice E. 
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uma professora com graduação na área de Administração, mas cursou o Normal Médio e fez 

uma especialização em Educação. Destacamos que há nesse grupo o predomínio de 

professores com formação em Letras e Pedagogia, no entanto, temos representantes de outras 

licenciaturas. Desse modo, tal constituição nos permite acessar o fenômeno a partir de uma 

visão interdisciplinar e de conjunto, com formação em quatro décadas distintas, haja vista a 

própria diversidade de profissionais que constituem essa Rede de Ensino.  

 No que tange ao vínculo dos participantes com essa Rede de Ensino, lotados nas 

Escolas de Tempo Integral, todos os professores são concursados. Tal composição segue 

orientação da Lei Ordinária Nº 849/2013
16

, que estabelece, além desse critério, que esses 

professores apresentem disponibilidade de horário para cumprir a carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais distribuídas em 5 (cinco) dias. 

O grupo de professores participantes da pesquisa da Escola Regular Urbana
17

 é 

constituído em sua maioria do sexo feminino e no que se refere aos que atuam 

especificamente no Ensino Fundamental (anos iniciais) há de se ressaltar dois professores do 

sexo masculino. Tal fato, tendo por base estudos que tratam da questão do magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental como um universo considerado 

feminino (LIMA, 2013), nos remete a considerar a possibilidade da presença de professores 

do sexo masculino configurar um novo desenho nesta escola e implicar na construção de 

representações. Esse grupo apresenta faixa etária dos 28 aos 62 anos, sendo possível 

reconhecer a proporcionalidade dos professores com idade entre 28 a 36 anos, 37 a 45 anos e 

46 a 54 anos. 

 Quanto ao tempo de atuação docente no geral, um número mínimo de participantes 

possui experiência profissional menor que 5 anos e a partir de 31 anos, e que há maior 

concentração de professores com tempo de docência dos 11 a 20 anos. No que se refere à 

docência na Rede quase metade dos participantes tem menos de 5 anos de experiência 

profissional enquanto um número significativo de 11 a 20 anos. Apenas um participante tem 

menos de 5 anos de docência e nessa Rede de Ensino, havendo assim o reconhecimento de 

que os professores participam de conselhos de classe por tempo diverso e considerável. 

 Quanto aos níveis e modalidade de ensino, um pouco mais da metade dos participantes 

da pesquisa atua em apenas um nível, isto é, no Ensino Fundamental (anos iniciais ou finais) 

ou na Educação de Jovens e Adultos (1º segmento), enquanto que os demais participantes 

                                                
16 Maiores detalhes acerca das Escolas de Tempo Integral no âmbito do Município do Jaboatão dos Guararapes 

estão disponíveis no site <http://legis.jaboatao.pe.gov.br/lei-ordinaria/2013/00849/>. 

17O perfil dos professores participantes da Escola Regular Urbana encontra-se no Apêndice F. 

http://legis.jaboatao.pe.gov.br/lei-ordinaria/2013/00849/
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tanto atuam no Ensino Fundamental (anos iniciais ou finais) quanto na Educação de Jovens e 

Adultos (1º e 2º segmentos). 

 No rol dos professores participantes da Escola Regular Urbana quatro têm apenas 

graduação, enquanto trinta e quatro apresentam formação acadêmica ao nível da pós-

graduação lato sensu, com conclusão da especialização entre os anos de 1994 a 2014. Vale 

enfatizar também o grande quantitativo de participantes da pesquisa com formação em Letras, 

e em menor proporção, Geografia, História e Pedagogia, além de representantes de outras 

licenciaturas. Os dados revelam também quanto ao vínculo dos participantes com essa Rede 

de Ensino, que há maior quantidade de professores concursados. 

 Considerando as informações acima mencionadas supomos que os professores 

participantes, tanto em cada escola como coletivamente, congregam condições de 

compartilharem representações socais de conselho de classe, tendo em vista apresentarem 

distintos tempos de atuação profissional no geral e na Rede podendo ter experiência na 

participação em conselhos de classe, sendo essencial ainda levar em conta a própria 

organização escolar dada a essa instância para debate sobre demandas pedagógicas entre pares 

e equipe pedagógica. Tais características podem ser observadas na Tabela 1, a seguir 

apresentada. 

 

 Tabela 1 - Caracterização geral dos participantes da pesquisa 

Sexo                                                                                      f                                   % 

Feminino 

Masculino 

  54 

  23 

70% 

30% 

Faixa etária                   f                 % 

28 a 36 anos  

37 a 45 anos  

46 a 54 anos  

55 a 63 anos  

Não informou 

16 

19 

29 

08 

05 

21% 

25% 

38% 

10% 

      6% 

Tempo de atuação docente em geral                   f                  % 

Menos de 5 anos 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos  

  02 

  19 

  30 

  22 

  04 

3% 

25% 

39% 

28% 

5% 

Tempo de docência na Rede                   f                  %        

Menos de 5 anos 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos 

 33 

 07 

 20 

 16 

 01 

43% 

9% 

26% 

21% 

      1% 
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Nível (níveis) / modalidade de ensino                   f                  %         

Educação Infantil 

Ens. Fundamental (anos iniciais)  

Ens. Fundamental (anos finais) 

EJA (1º segmento) 

No mesmo nível, em mais de um nível ou 

em nível e modalidade 

04 

19 

27 

02 

25 

5 % 

25% 

35% 

3% 

32% 

Formação acadêmica                  f                  % 

Normal médio 

Graduação 

Pós-graduação lato sensu 

Pós-graduação stricto sensu 

01 

08 

66 

02 

1% 

10% 

86% 

3% 

Graduação                  f                  % 

Administração 

Ciências Biológicas 

Educação Física 

Geografia 

História  

Letras 

Matemática 

Música 

Pedagogia 

01 

10 

03 

09 

10 

22 

09 

01 

11 

1 

13%  

4% 

12% 

13% 

29% 

12% 

1% 

15% 

Vínculo na Rede                   f                  % 

Concursado 

Contratado 

55 

22 

71% 

29% 
Fonte: Dados da pesquisadora, 2015.  

 

 Os participantes da pesquisa são em sua maioria do sexo feminino, tendo sido o 

próprio campo de pesquisa que esboçou esse recorte. No que concerne à faixa etária, os 

participantes apresentam idade que varia dos 28 aos 63 anos, o que demonstra que distintas 

décadas de vivência foram contempladas, entretanto, verificamos dentre os participantes que 

alguns não quiseram informar sua idade ao responder o questionário (Apêndice B). 

 Em relação ao tempo de atuação em geral, no rol dos participantes a maioria apresenta 

experiência na docência de 11 a 20 anos e uma minoria menos de 5 anos. Quanto ao tempo de 

docência na Rede o grupo apresentou um grande uma concentração tanto de professores 

iniciando carreira como de professores com um tempo de experiência de 11 a 20 anos.  

 Os participantes desta pesquisa atuam nos níveis de ensino Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (anos iniciais e finais) e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º 

segmentos). Percebemos um grande quantitativo de professores atuando no Ensino 

Fundamental (anos iniciais), entretanto, o Ensino Fundamental (anos finais) destas escolas 

supera a oferta inicial desse nível para as comunidades onde se situam as escolas. 

 Ainda no que diz respeito ao tempo de docência na Rede articulado ao nível ou 
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modalidade em que os participantes da pesquisa atuam, considerando os três intervalos que 

apresentaram maior número de participantes, observamos que dos professores que têm menos 

de 5 anos de experiência nessa Rede 30% está no Ensino Fundamental (anos iniciais), 58% 

está no Ensino Fundamental (anos finais) e 12% no Ensino Fundamental (anos inicias e 

finais). Enquanto os professores que têm de 11 a 20 anos de experiência na Rede 10% está na 

Educação Infantil, 20% está no Ensino Fundamental (anos iniciais), 25% está no Ensino 

Fundamental (anos finais) e 45% está em mais de um nível ou modalidade ofertados por essa 

Rede de Ensino. Dentre os professores que têm de 21 a 30 anos de experiência na Rede, 12% 

está na Educação Infantil, 31% está no Ensino Fundamental (anos iniciais), 38% está no 

Ensino Fundamental (anos finais), 6% está na Educação de Jovens e Adultos e 13% está em 

mais de um nível ou modalidade ofertados por essa Rede de Ensino. Tais percentuais revelam 

que o grupo de participantes apresenta apenas distintos tempos de atuação docente no Ensino 

Fundamental, e uma ausência de professores iniciantes na Rede que exercem a docência na 

Educação Infantil e na Educação de Jovens e Adultos.  

Os professores apresentam formação acadêmica diversa, tendo concluído desde o 

normal médio até o mestrado, identifica-se, pois, majoritariamente, um grupo de professores 

pós-graduados lato sensu, apresentando a conclusão da especialização entre três e quatro 

décadas distintas. Temos nesse grupo, quanto à sua formação, um significante quantitativo de 

professores de Letras, seguido de Pedagogia, Ciências Biológicas, História, Geografia e 

Matemática e em menor número, Educação Física e Música.  

 Por fim, apesar da Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes contar com 

um número elevado de professores contratados, conforme já apresentado, no rol dos 77 

participantes desta pesquisa apenas 22 encontravam-se na condição de contratado.  

  

4.2.3 Inserção no campo e contato com os participantes da pesquisa 

 

 A aproximação com o campo de pesquisa se deu no mês de julho de 2015, ao final do 

primeiro semestre letivo, ou seja, uma semana antes da realização dos conselhos de classe da 

II unidade e recesso escolar. Esse contato inicial teve como objetivo conhecer as escolas 

campos de pesquisa, assim como, entregar a cada gestora documentação que consentia a 

realização da pesquisa, além de apresentar objetivo da nossa investigação. Também 

possibilitou confirmar, ou mesmo alterar, algumas informações fornecidas pela Secretaria 

Executiva de Educação, no que se refere ao quantitativo e turmas por níveis e modalidade nos 
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turnos, a quantidade de alunos bem como acesso ao quantitativo de professores por turno, 

níveis e modalidade.  

 Ainda, obter, de modo preliminar, informações a respeito da pauta do conselho de 

classe visando compreender sua organização junto à supervisão, haja vista serem elas, 

segundo a legislação, responsáveis pela organização e condução dos conselhos de classe, de 

acordo com o Regimento Substitutivo das Escolas Municipais do Jaboatão dos Guararapes 

(2001) e a Instrução Normativa Nº 01/2011. As supervisoras de um dos turnos das escolas 

regulares da zona rural e da zona urbana detalharam o procedimento realizado com o 

propósito de promover o debate, no coletivo e individual, a respeito do processo de 

aprendizado, com foco nos alunos que apresentam baixo rendimento, comportamento, 

assiduidade, indicando também haver o preenchimento de fichas sobre os alunos acerca de 

seu rendimento, com posterior repasse do rendimento para os pais em reunião.No caso das 

demais supervisoras o contato ocorreu no dia dos conselhos de classe. Há de se destacar que 

houve nas três escolas, por parte da gestão e supervisão, notável receptividade em esclarecer 

os questionamentos realizados. 

 Como diferencial, tivemos informação junto à gestão da Escola de Tempo Integral que 

havia nesta instituição o pré-conselho, que ocorria de modo individual a partir da entrega de 

uma ficha para reflexão e preenchimento pelo professor a respeito das dificuldades e avanços 

apresentados pelos alunos, as principais dificuldades apresentadas pela turma e sugestões para 

superar as dificuldades observadas. As informações coletadas previamente pela supervisão ao 

serem compiladas seriam alvo de reflexão pelo grupo durante o conselho de classe.  

 Na ocasião, tivemos informação também que as referidas escolas por não conseguirem 

concluir o debate sobre todas as turmas no dia destinado pela Secretaria Executiva de 

Educação ao conselho de classe, devido ao quantitativo, definiram realizá-lo em dois dias. 

Para tal divisão em cada turno, de acordo com as especificidades, quando possível, tanto 

considerar os distintos níveis como no caso do turno compreender apenas um nível haver 

divisão igualitária de turmas, com destaque para o fato que as turmas não inclusas no debate 

no conselho de classe em um dos dias participarem de atividade pedagógica. 

 Também em contato com as dirigentes tomamos ciência dos horários de realização dos 

conselhos de classe. Com essas informações ao nosso dispor, definimos em cada escola os 

conselhos de classe em que faríamos nossa inserção, a fim de presenciar todos os níveis e 

modalidade com a intenção de compreender com maiores detalhes a sua realização, no sentido 

de possibilitar através da aproximação do dito e vivido no conselho de classe colaborar para a 

análise do material coletado pelos instrumentos usados nessa pesquisa. 
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 No primeiro dia reservado pelas escolas para o conselho de classe pude presenciar a 

sua realização em duas escolas, nos horários da manhã e tarde, não havendo no turno da noite 

devido ao quantitativo de turmas da Educação de Jovens e Adultos permitir efetivá-lo em 

apenas um dia. Pela manhã a inserção nos conselhos de classe se deu nas turmas da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais) da Escola Regular Urbana, enquanto que no 

turno da tarde foram turmas apenas da Educação Infantil da Escola de Tempo Integral.  

 No dia oficialmente designado pela Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes para 

a realização do conselho de classe foi possível presenciar a sua realização em duas escolas
18

, 

nos horários da manhã, tarde e noite. Pela manhã a inserção nos conselhos de classe foi nas 

turmas do Ensino Fundamental (anos iniciais) da Escola de Tempo Integral, à tarde foram 

turmas do Ensino Fundamental (anos finais) e a noite em turmas da Educação de Jovens e 

adultos da Escola Regular Urbana. 

 Durante o conselho de classe tivemos um momento disponibilizado pela equipe 

gestora para nos apresentar e explicar aos professores os objetivos de nossa pesquisa, sendo 

possível solicitar o preenchimento do termo de consentimento (Apêndice A) e aplicar o 

questionário (Apêndice B). Tal preenchimento pelos 77 participantes se deu de modo 

voluntário, havendo por parte da maioria dos professores a demonstração de interesse em 

participar.  

 Nos turnos em que não pudemos presenciar esse momento tivemos que retornar à 

escola após o recesso escolar para aplicação do instrumento, realizando o mesmo 

procedimento utilizado nos conselhos de classe com o objetivo de dar ciência aos professores 

acerca de nossa pesquisa. Tendo em vista algumas peculiaridades nas dinâmicas escolares, tal 

aplicação se deu em momentos distintos, ou seja, tanto no horário do intervalo como nas 

„janelas‟, isto é, momentos do horário em que o professor do Ensino Fundamental (anos 

finais) não tem aulas, como também, ao final do horário das aulas, por ocasião das escolas em 

que não havia intervalo. 

 A realização da entrevista junto aos 20 professores selecionados de acordo com os 

critérios informados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2015. Mediante demonstração de 

interesse apresentado no questionário, entramos em contato com os professores retornando às 

escolas. Na ocasião, relembramos o objetivo da pesquisa, e em sendo confirmada a 

                                                
18 Havíamos planejado participar dos conselhos de classe nas três escolas, no entanto redistribuímos a inserção 

para duas escolas devido ao falecimento de um professor da Escola Regular Rural. Em virtude desse fato, o 

conselho de classe das turmas do Ensino Fundamental (anos finais) no turno da tarde foi adiado para o retorno 

das aulas, tendo em vista o recesso escolar.  Sendo assim, com a volta às aulas pudemos presenciar esse 

conselho de classe. 
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disponibilidade em participar fazíamos os agendamentos com a observância das 

possibilidades.  

 Cabe destacar que as entrevistas foram realizadas em diversos espaços nas escolas, 

entre eles, sala dos professores, corredor, sala da rádio escolar, minibiblioteca, sala de aula, 

cozinha e sala da supervisão. Antes de iniciá-la, solicitávamos o consentimento para a 

gravação em áudio, não havendo objeção por parte dos participantes, por considerarmos mais 

seguro no sentido do registro e evitar a perda de alguma informação.  

 Esse caminho trilhado resultou na congregação, para além da análise documental, de 

dados advindos da inserção no campo, do questionário e das entrevistas. Voltamos a ressaltar 

que os dados recolhidos na inserção no campo foram considerados no processo de análise, em 

razão de tal procedimento, mesmo em tendo sido num curto e limitado período, ter 

possibilitado uma observação da dinâmica do conselho de classe nas escolas contempladas. 
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5 CONSELHO DE CLASSE NA REDE MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS 

GUARARAPES: DE DOCUMENTOS ORIENTADORES À OBSERVAÇÃO DE 

PRÁTICAS 

 

Delineado o caminho percorrido, trataremos agora de expor os achados da pesquisa em 

dois blocos de resultados. O primeiro, objeto desse capítulo, trata dos resultados advindos da 

análise documental e da nossa inserção no campo de pesquisa, na ocasião dos conselhos de 

classe da II unidade. Tal resultado serviu de indicativo de como tal instância é regulamentada, 

através do discurso oficial,e de um aceno de sua configuração nas escolas campo de pesquisa. 

 

5.1 Conselho de classe segundo a Proposta Curricular da Rede Municipal do Jaboatão 

dos Guararapes 

 

 Para responder a questão “O que propõe o discurso oficial da Proposta Curricular 

divulgada pela Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes acerca do conselho de classe?”, 

nos debruçamos sobre esta Proposta Curricular. Tal documento é fruto de debates entre 

docentes e técnicos, promovidos pela Secretaria Executiva de Educação desse município, nos 

anos de 2007 a 2010, com a mediação da Comissão Permanente de Avaliação e Currículo. 

Consta nesta Proposta que a mesma se constitui em um instrumento de trabalho “cujo objetivo 

é subsidiar as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal na condução dos processos de 

ensino e de aprendizagem, na perspectiva da construção de saberes e ampliação das 

competências exigidas para além dos domínios da escola”, no caso, um instrumento 

orientador das práticas pedagógicas e da gestão democrática (JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2011, p. 10). 

 Nesse sentido, o documento nos ajuda a compreender o que define essa Rede de 

Ensino para o processo pedagógico e como tais proposições reverberam no modo como o 

conselho de classe se estrutura e efetiva no cotidiano escolar, como também, de que maneira 

esses sujeitos a partir desse instrumento orientador significam e orientam suas práticas. 

 Destacamos que esta Proposta Curricular traz em seu bojo a explicitação da garantia 

do direito à Educação Básica pela população. Tal explicitação nos permite o reconhecimento 

que o documento se fundamenta no que prescreve a LDB Nº 9.394/96 a respeito dos 

princípios e fins da educação nacional. Notadamente em relação ao Art. 2º dessa Lei que 

afirma que a educação se constitui em dever da família e do Estado, tendo como base os 
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princípios de liberdade e solidariedade humana, a fim de promover o desenvolvimento global 

do educando, a preparação para o exercício da cidadania bem como a qualificação para o 

trabalho. 

  Evidenciamos que a concepção de educação que embasa a Proposta em questão 

explicita o valor da relação dialógica, ao considerar o ambiente educativo um espaço 

privilegiado de respeito ao direito de debater, opinar, participar e ser solidário. Nesta 

perspectiva, a Proposta Curricular do Município apresenta fundamentos relacionados aos 

princípios da educação emancipatória, focalizando a importância de uma formação que 

possibilite o desenvolvimento do sujeito enquanto ser integral. Sendo assim, a escola é vista 

como lócus em que se busca “vivenciar a liberdade de pensamento e de ação, como 

imperativo para a convivência democrática [...]” (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2011, 

p. 16). 

 Inclusive é feita uma menção à educação emancipatória a partir do pensamento de 

Paulo Freire, explicitando que a atitude dialógica, consente a reflexão crítica por parte dos 

sujeitos em suas relações com o mundo com o intento de transformá-lo. Principalmente tem 

como indicativo que é a partir da prática dialógica que o sujeito desenvolve seu potencial de 

comunicação, interação e construção do conhecimento, aprimorando sua capacidade de 

decisão, possibilitando assim, humanizar-se e emancipar-se.  

 Nesse quadro, a Proposta destaca que o entendimento acerca da educação 

emancipatória demanda a disponibilização de elementos estruturadores que 

 

possibilitem a discussão no coletivo, a decisão colegiada, além de um 

programa de formação continuada, de materiais didático-pedagógicos 

e condições favoráveis do trabalho docente e discente, com o 

monitoramento dos projetos existentes nas escolas e o 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes (JABOATÃO 

DOS GUARARAPES, 2011, p. 16). 
 

 No que se refere ao programa de formação continuada de professores, há o 

reconhecimento de sua contribuição aos docentes no sentido de acesso e construção do 

conhecimento, assim como, de socialização de suas práticas, com a finalidade de construir 

uma escola que forme cidadãos críticos e participativos. Sobre esse aspecto Gatti (2008), 

afirma que a partir de meados da década de 1990 houve ampliação da oferta de programas ou 

cursos de educação continuada, atendendo as proposições contidas na LDB Nº 9.394/96.Essa 

lei provocou notadamente os poderes públicos ao ressaltar a sua obrigação quanto à formação 

para os professores da educação básica, tal lei também reverbera um período de intensos 
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debates a respeito da relevância da formação continuada. Posto isto, haja vista as 

normatizações, através dos desdobramentos da supracitada LDB, em 2003 o MEC instituiu o 

Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores da Educação Básica, 

requerendo dos diferentes sistemas de educação atender a essa nova demanda. Gatti também 

ressalta que para além de uma formação que favoreça a economia, melhorando as condições 

de vida dos sujeitos, a educação precisa contribuir para a formação humana, com o objetivo 

de uma vida verdadeiramente melhor para os humanos enquanto seres relacionais. 

 O conhecimento escolar é destacado tanto como uma produção socialmente edificada 

quanto um posicionamento e possibilidade de emancipação dos sujeitos por, devido a sua 

natureza inconclusa e de relação, contribuir para professores e alunos modificarem-se 

mutuamente. Nesse quadro, é explicitado que o processo de mudança se dá segundo os 

formatos e condições de disposição do trabalho pedagógico e na maneira como se lida com o 

conhecimento. E a construção de uma escola de qualidade é vista como fundamentada num 

projeto social tendo como concepções vitais: “a educação como processo de humanização; a 

escola como espaço de formação humana, libertadora, crítica e criativa; o sujeito respeitado 

em seus direitos, seus diferentes saberes e culturas, consciente dos seus deveres e de uma 

sociedade justa e solidária” (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2011, pp. 17-18). 

 Os conteúdos elencados na Proposta Curricular são apresentados com ênfase na 

função social da escola, ao considerar para tanto, a articulação dos saberes acumulados 

historicamente e estabelecidos culturalmente. Neste caso, é apontada a pertinência de se 

originarem da análise da realidade, ou seja, da presença dos sujeitos nas diversas conjunturas 

no campo social, político e cultural, sendo os conteúdos concretizados nas situações 

pedagógicas desenvolvidas, viabilizando assim, a inclusão dos professores e alunos em 

contextos diversos. 

 A Secretaria Executiva de Educação do Jaboatão dos Guararapes ao eleger o currículo 

pela abordagem das competências aproxima-se do que estabelece os documentos oficiais, 

entre eles, a LDB Nº 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Explicitamente a noção de competência dá um novo sentido para o 

currículo ao propor a construção de atitudes, habilidades e saberes visando enfrentar os 

problemas da vida nos distintos domínios da atividade humana. E o currículo por competência 

considera a experiência dos sujeitos em situações de aprendizagem significativa, ao partir do 

interesse dos alunos que se tornam agentes de sua própria aprendizagem, haja vista poderem 

(re)conhecer, (re)criar e intervir em sua realidade social. 

 Destacamos que o currículo baseado no desenvolvimento de competências é discutido 
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por Perrenoud (1999b). Para o autor, essa abordagem reúne e integra conhecimentos gerais, 

experiências de vida e de trabalho que normalmente são explorados separadamente num 

currículo por objetivos. No cerne do seu pensamento, uma competência admite a mobilização 

de conhecimentos e dos esquemas por parte do sujeito para elaborar respostas originais, 

fecundas e eficazes para abordar uma dada situação. No trabalho com as competências, não há 

o abandono das disciplinas, nem a sua renúncia, mas salienta-se a sua efetivação, pois as 

disciplinas devem servir como instrumentos que orientam o seu desenvolvimento. 

 No que tange ao ensino, essa Proposta apresenta a interdisciplinaridade e a 

contextualização como eixos essenciais que colaboram para o conhecimento da realidade 

local na qual estão inseridos os professores e alunos. A interdisciplinaridade enseja que o 

ensino seja organizado a partir de áreas e disciplinas com base em temáticas que tenham 

pertinência social, além de apresentarem estreita relação entre os diversos temas delas 

resultantes e dos aspectos distintos de uma mesma realidade. Enquanto a contextualização 

possibilita aos professores e alunos refletirem sobre o processo de tomada de decisão acerca 

das intervenções pedagógicas, ambos tendo papel central na construção do vínculo entre o 

conhecimento, a sua gênese e a sua aplicação cotidiana.  

 Esses eixos refletem o disposto no Art. 28 da LDB Nº 9.394/96, no que se refere aos 

sistemas de ensino gerarem os ajustes indispensáveis à sua adequação às particularidades da 

população de vida rural e de cada região, oportunizando assim, originar o debate acerca da 

contextualização do ensino. No caso, revela a criação de um novo perfil para o currículo 

fundamentado em competências básicas para a inclusão dos jovens na vida adulta, busca 

assim dar significado ao conhecimento escolar mediante a contextualização e estimular o 

raciocínio e a capacidade de aprender mediante a interdisciplinaridade. 

 A estruturação da política de ensino da Secretaria Executiva de Ensino desse 

município se dá por áreas de conhecimento e núcleos/componentes curriculares que agregam 

as disciplinas curriculares e orientam as escolas a suscitarem processos pedagógicos que 

permitam o desenvolvimento de competências ressignificadas. De acordo com a referida 

Proposta Curricular, “as áreas, os núcleos e as disciplinas deverão considerar temas 

socialmente relevantes e as relações existentes entre esses e seus aspectos diferenciados de 

uma mesma realidade, implicando um trabalho coletivo dos profissionais em educação” 

(JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2011, p. 24).  

 Tal orientação nos remete ao debate proposto por Gimeno Sacristán (2000) sobre 

currículo, ao afirmar que ele supõe a materialização de uma dada realidade social e cultural, 

em que a práxis atua nas interações entre a reflexão e a ação.Esse entendimento acena para a 
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pertinência da compreensão de que o currículo enquanto espaço em que se gera cultura, e em 

sendo processo, configura-se pelo seu dinamismo e dialogicidade. Notadamente, as funções 

cumpridas pelo currículo como expressão do projeto de cultura e socialização são atingidas 

através de seus conteúdos, formatos e práticas que gera em volta de si, produzindo conteúdos 

formativos, culturais ou intelectuais, códigos pedagógicos e ações práticas. Nesse sentido, os 

currículos expressam o equilíbrio de interesses e forças políticas que se mostram presentes no 

sistema educativo num momento determinado, podendo por meio deles, se atingir os fins 

educacionais e realizar as grandes reformas educacionais e sociais.  

 Em consonância com a LDB Nº 9.394/96, no que se refere à organização da Educação 

Básica, a Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes atende aos níveis de Educação Infantil 

e de Ensino Fundamental e as modalidades de Educação Especial
19

 e de Educação de Jovens e 

Adultos.No caso, ao considerar a base nacional comum e a parte diversificada, o 

desenvolvimento de habilidades e competências básicas comuns se configura em garantia de 

democratização, sendo a definição dessas habilidades e competências concebidas como 

referência para a avaliação dos alunos. 

No que diz respeito à Educação Infantil, responsável pelo atendimento das crianças de 

zero a cinco anos, caracteriza-se como espaço privilegiado para sistematização de saberes 

para crianças que estão no momento inicial do acesso à escola. Por conseguinte, nesta 

Proposta, o brincar torna-se elo mediador e linguagem essencial à construção da identidade 

pessoal e social das crianças por admitir que as representações produzidas no âmbito social 

possam edificar maneiras de ser e estar no mundo, possibilitando o conhecimento de si e dos 

outros. 

 Quanto ao Ensino Fundamental, estruturado em nove anos, a partir da Lei Nº 

11.274/2006, evidencia-se a preocupação de que essa formação possa pautar-se no 

reconhecimento do outro e suas diferenças de gênero, cultura, crença, etnia, classe social, 

além de buscar combater a desigualdade e de valorizar uma vivência ética. Cabe destacar que 

esta Proposta considera que a prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

deve fundamentar-se em orientações pedagógicas e possibilidades de trabalhos por meio da 

reflexão sobre a infância, o brincar, as expressões e o desenvolvimento da criança na escola, 

as áreas de conhecimentos, a alfabetização e o letramento, a avaliação, a aprendizagem e a 

organização do trabalho pedagógico.  

                                                
19 Apesar de evoluir a concepção sobre educação especial, de um modelo médico/ pedagógico para o modelo 

educacional/escolar inclusivo evidencia-se inalterável a nomenclatura referente a essa modalidade que remete à 

visão segregativa das pessoas com deficiência. 
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 Com relação à modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos a organização 

curricular atende ao que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

e ao Parecer CNE/CEB Nº 11/2000, tendo em conta o perfil dos alunos, fundamentado pelos 

princípios de equidade, diversidade e proporcionalidade na apresentação de um modelo 

pedagógico próprio da modalidade. Posto isso, ressalta o protagonismo dos professores e 

alunos pautando-se na concepção da escolaridade enquanto direito social que reflete na 

prática de outros direitos que promovam a condição de humanidade e humanização aos 

sujeitos escolares. Destaca-se nesse quadro, a busca da autonomia como orientadora do 

respeito às diferenças dos distintos tempos nos processos de aprendizagem, de etnia e gênero, 

às condições econômicas e sociais.  

A modalidade de ensino Educação Especial, perpassa todos os níveis de ensino, 

atendendo estudantes com deficiência, em uma perspectiva inclusiva, fundamentada nos 

princípios definidos pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(2001). A inclusão escolar dos alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação e 

transtornos globais do desenvolvimento a serem observados pelo projeto político pedagógico 

das escolas também contarão com os serviços especializados oferecidos por essa Rede de 

Ensino com o objetivo da eficácia do processo pedagógico.  

Além de explicitar a escolha pela educação emancipatória, a Proposta também 

evidencia a adoção da perspectiva da avaliação emancipatória, em termos de que se constitui 

em uma possibilidade de encontro para reflexão e diálogo entre os sujeitos escolares acerca do 

cotidiano. Principalmente realça que tal perspectiva indica a indissociabilidade entre o 

planejamento, o ensino e a aprendizagem concretizados em metodologias e procedimentos 

didáticos e avaliativos considerando, não só o aspecto cognitivo, mas também distintos fatores 

que influenciam na compreensão do que se está conhecendo, entre eles: o contexto social, 

econômico e político, as relações humanas e a diversidade cultural.  

 A avaliação emancipatória, permeada pela meta-avaliação e autoavaliação, visa 

favorecer a cooperação com base em ações coletivas ao admitir que os sujeitos envolvidos 

reflitam e quando necessário proponham redimensionamentos acerca do processo de 

aprendizagem. Logo, um dos aspectos significativos dessa avaliação é a interatividade que 

contribui para o sujeito avaliado tomar consciência do seu desenvolvimento, intentando 

auxiliá-lo na identificação e mobilização dos processos de aprendizagem com vista de 

desenvolver saberes que levam às competências. Nesta perspectiva, reconhecemos que a 

Proposta adere ao pensamento de Saul (2008) a respeito da avaliação emancipatória quando 

afirma que ela possibilita a descrição da realidade, a análise crítica e a criação coletiva, as 
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quais não são estanques e em alguns momentos se interpenetram. Inclusive é ressaltado que a 

avaliação permite o autoconhecimento do educando e o torna sujeito do seu processo de 

aprendizado, com destaque para o desenvolvimento de uma relação pedagógica democrática 

entre professor e aluno, de modo que o aluno possa aprender e o professor possa ensinar e 

replanejar sua prática. 

 A luz desse ideário o processo avaliativo é caracterizado na Proposta Curricular a 

partir dos princípios a seguir relacionados.  

 

a negociação que contribui para o processo avaliativo transparente, 

através do diálogo entre os sujeitos envolvidos na ação educativa; a 

pertinência cognitivo-epistemológica, que diz respeito à coerência 

entre os conhecimentos curriculares e a capacidade de aprender dos 

discentes, o planejamento e a avaliação; o formativo, que visa o 

desenvolvimento do estudante nos aspectos social, cognitivo e afetivo, 

por se constituir em um processo dialético que cruza o trabalho 

docente, provocando desconstrução e reconstrução, em função do 

conhecimento do estudante; o emancipador, que visa provocar a 

crítica, de modo a libertar o sujeito dos condicionantes deterministas, 

buscando a transformação; o ético que permeia a ação avaliativa no 

sentido de uma cultura escolar humanizante (JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2011, p.33). 

 

 

 Em diálogo com tal perspectiva e de acordo com o Art. 24 da LDB Nº 9.394/96, na 

Proposta Curricular a avaliação do rendimento escolar visa uma 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; a 

possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; a possibilidade de 

avanços nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; o aproveitamento de 

estudos concluídos com êxito; a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 

paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 

pelas instituições de ensino e seus regimentos. 

 No que se refere à maneira de realizar a avaliação é explicitado que será efetivada 

pelos professores nas unidades de ensino por meio da análise e constatação dos dados, com 

base em instrumentos utilizados para o acompanhamento das aprendizagens ao longo do ano 

letivo, sendo as habilidades específicas para cada ano utilizadas como parâmetro avaliativo.  

 Quanto à avaliação na Educação Infantil, realizar-se-á a partir do acompanhamento e 

registro das aprendizagens apresentadas pelas crianças em observância aos aspectos social, 

psíquico, físico e intelectual, sem fins de retenção. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
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prevê-se que ao realizar a avaliação dos alunos ao longo do ano letivo com a atribuição de 

notas, também haverá a elaboração pelos professores de pareceres parciais a cada unidade e 

ao fim do ano letivo um parecer final contendo as habilidades construídas pelos alunos. Já 

para as séries finais do Ensino Fundamental orienta-se a realização da avaliação dos alunos, 

no decurso do ano com a atribuição de notas. A aprovação no Ensino Fundamental está 

atrelada a uma frequência mínima as aulas bem como a construção das habilidades 

estabelecidas. 

 Considerando o que propõe as diretrizes para a avaliação na Rede Municipal do 

Jaboatão dos Guararapes, o documento revela na Educação Infantil a atenção em avaliar numa 

perspectiva teórica que compreende a integralidade do sujeito, o emancipatório e o dialógico. 

Não demonstrando igual compreensão no Ensino Fundamental, haja vista não explicitar a 

diretriz utilizada, apenas restringe-se a anunciar uma avaliação que visa o desenvolvimento de 

habilidades e competências e a assiduidade do aluno passando ao largo em contemplar uma 

ação avaliativa que considera o desenvolvimento da formação integral tal como elencado 

nesse documento. Nesse sentido, cumpre apontar a incoerência do próprio documento que se 

fundamenta numa concepção emancipatória, no entanto, não evidencia uma diretriz avaliativa 

que possibilite repensar o processo pedagógico, que se limita a apreciar apenas o registro das 

notas e pareceres a respeito dos alunos demonstrando conceber de fato a avaliação como um 

fim em si mesmo.  

 O documento também apresenta que o registro de avaliação se constitui como a 

lembrança da vida escolar dos alunos, ou seja, caracteriza-se pelo conjunto de informações 

sobre sua aprendizagem, permitindo assim, orientar a organização e intervenção da prática 

docente. Ele compreende o acompanhamento do processo pedagógico, com preponderância 

do caráter qualitativo, tendo em vista subsidiar o entendimento da relação estabelecida entre o 

processo de ensino e aprendizagem.  

 Na Proposta Curricular o conselho de classe é considerado uma instância privilegiada 

de avaliação coletiva que tem como encargo tratar de “questões emergentes do cotidiano 

escolar, representando um espaço significativo para debater as necessidades dos estudantes, a 

partir da reflexão dos desafios presentes na escola, da prática pedagógica e dos procedimentos 

avaliativos realizados pelos professores” (JABOATÃO DOS GUARARAPES, 2011, p. 35). 

 Tal consideração sinaliza uma compreensão de conselho de classe como espaço de 

debate acerca das necessidades apresentadas pelos alunos e de aspectos relativos ao processo 

pedagógico de modo ampliado, visando deliberações. Nesse sentido, identificamos um avanço 

da compreensão acerca de conselho de classe nesta Proposta em relação à limitada proposição 
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dessa instância nas legislações vigentes, entre elas, o Regimento Substitutivo das Escolas 

desse Município (2001), a Instrução Normativa Nº 01/2009 que dispõe sobre critérios para a 

matrícula, formação de turmas, organização, funcionamento e desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, a Instrução Normativa Nº 04/2010 que propõe orientar procedimentos 

necessários à elaboração de regimentos escolares, a Instrução Normativa Nº 01/2011 

responsável por tratar sobre normas e procedimentos para o preenchimento dos diários de 

classe, a Instrução Normativa Nº 01/2013 que estabelece diretrizes, procedimentos e critérios 

para o sistema de avaliação das aprendizagens e registro de seus resultados nos diários de 

classe. 

Nesse sentido, observamos uma visão de conselho de classe na Proposta Curricular 

com ares inovadores que se distancia do que apresenta os demais documentados veiculados 

por essa Rede de Ensino os quais restringem seu foco apenas ao processo de aprendizagem, 

ganhando relevo o não aprendizado por parte dos alunos bem como em apresentar 

preocupação com a sua realização de modo sistemático. Esse cenário revela que o 

entendimento sobre o conselho de classe no âmbito da Proposta Curricular avançou, embora a 

legislação ainda permaneça arraigada numa ideia de imobilidade e de permanência, 

nomeadamente, com foco nas dificuldades de aprendizagem tendo como responsáveis por tais 

quadros, o aluno. 

 É possível identificar no discurso oficial dessa Proposta Curricular, no que concerne 

ao conselho de classe, a relevância atribuída a essa instância no âmbito do processo 

pedagógico enquanto legitimadora de deliberações. Especialmente ao considerar que a 

avaliação na coletividade objetiva a adequação didático-pedagógica, envolvendo para tanto o 

planejamento, o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Mas do ponto de vista legal a ênfase 

recai no poder de decisão do professor sobre o aluno, apresentando um descompasso entre 

inovação proposta e diretrizes legais. 

Vale destacar que na Escola de Tempo Integral tivemos acesso ao PPP
20

, que ao 

elencar os problemas enfrentados tendo em vista colaborar para a sua superação indica que o 

conselho de classe pode interferir positivamente junto aos referidos problemas, no entanto, 

não esclarece como seria a sua contribuição. Quanto ao PPP
21

 da Escola Regular Rural apenas 

faz referência ao conselho de classe no cronograma de execução, indicando os quatro meses 

                                                
20 Cabe pontuar que durante o processo de recolha de dados houve a mudança da equipe gestora da Escola de 

Tempo Integral pela Secretaria Executiva de Educação desse município. Ao solicitarmos o Projeto Político 

Pedagógico à referida equipe nos foi disponibilizada a versão que datava do ano de 2011 com a justificativa de 

ser a mais atual localizada.  

21 O Projeto Político Pedagógico da Escola Regular Rural ao qual tivemos acesso contempla o ano de 2015. 
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previsionados para sua realização. No que diz respeito ao PPP
22

 da Escola Regular Urbana ao 

apresentar sua proposta de plano de ação tendo como uma das metas realizarem atividades de 

valorização do outro e respeito às diferenças, apenas buscaram evidências da problemática nas 

atas do conselho de classe.  

Nesse quadro, o descompasso entre a Proposta, a legislação e o PPP das escolas reflete 

a existência de sentidos atribuídos ao conselho de classe. E tal ordem de acontecimentos 

acena como indicativo da existência de outros sentidos no âmbito da dinâmica de 

configuração do conselho de classe. Fazemos essa afirmativa a partir da compreensão de 

Dalben (2004) no que diz respeito ao fato de que o tipo de relação pedagógica estabelecida 

entre os sujeitos e suas respectivas práticas no conselho de classe sucede dos distintos 

sentidos atribuídos a eles. Para essa autora, fatores subjetivos evidenciam questões de valor, 

de expectativas, de preferências, de referenciais ideológicos distintos mostrando o quanto as 

representações podem interferir nas práticas dos sujeitos, direcionando os conselhos de classe 

para caminhos diferentes. 

Esse descompasso ficou patente na ocasião da inserção no campo. Por conta disso, 

para além da devida atenção ao proposto no percurso metodológico, consideramos oportuno 

trazer alguns elementos relativos à dinâmica dos conselhos de classe nas escolas campo. 

 

5.2 O observado na inserção no campo 

  

Conforme já mencionado, a inserção no campo possibilitou observar a dinâmica do 

conselho de classe nas escolas campo de pesquisa. Para dar a conhecer esse processo 

passamos a explicitar como ocorreu em cada escola contemplada. 

Na Escola Regular Rural pudemos observar o conselho de classe da Educação Infantil 

e dos anos iniciais do Ensino Fundamental que teve como pauta:  

 texto para reflexão sobre o processo avaliativo, momento de avisos sobre cronograma de 

formação, informe dos atestados médicos dos alunos, orientação e análise sobre projetos 

desenvolvidos na escola; 

 debate acerca do tipo de leitura realizada sobre o consolidado
23

 e delimitação do prazo de 

                                                
22 O Projeto Político Pedagógico da Escola Regular Urbana corresponde ao ano de 2015. 

23 O consolidado é uma ficha elaborada pela Secretaria Executiva de Educação, através da Superintendência de 

Desenvolvimento do Ensino, que tem por objetivo compilar informações da escola pelas supervisoras. Tais 

informações se referem a dados apresentados bimestralmente em fichas de monitoramento/acompanhamento 

pelos professores a respeito do rendimento dos alunos em cada nível ou modalidade. Os consolidados são alvo 
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entrega da ficha de monitoramento da linguagem oral e escrita - Educação Infantil
24

; 

 exposição do rendimento das turma e respectivas sugestões de encaminhamentos, com 

atenção especial para casos de dificuldade de aprendizagem, alunos faltosos ou alunos com 

deficiência que não estavam contando com apoio educacional especializado;  

 preenchimento de três fichas: ficha de informações discutidas no conselho de classe acerca 

dos alunos com dificuldades de ordens diversas, ficha para estabelecer metas visando resolver 

os problemas listados, com ações a serem realizadas pela direção, supervisão e professores, 

por fim, ficha com médias de cada aluno, para serem anexadas à pasta de cada turma que 

ficava de posse da supervisão. 

 Ainda na Escola Regular Rural o conselho de classe do Ensino Fundamental (anos 

finais) teve como pauta: 

1. texto para reflexão sobre o processo avaliativo, momento de avisos sobre cronograma de 

formação, informe dos atestados médicos dos alunos, orientação e análise sobre projetos 

desenvolvidos na escola;  

2. preenchimento de duas fichas: ficha com informações acerca dos alunos com dificuldades 

de ordens diversas, ficha para estabelecer metas visando resolver os problemas listados, com 

ações a serem realizadas pela direção, supervisão e professores; 

3. preenchimento pela supervisão de ficha com médias de cada aluno ditadas pelos 

professores 

O conselho de classe da Escola Regular Rural na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (anos iniciais) focalizou amplamente as dificuldades de diversas ordens 

                                                                                                                                                   
de trabalho estatístico pelos técnicos da Secretaria Executiva de Educação visando apresentar um quadro geral 

do município e por escola do desempenho apresentado pelos alunos. De posse desse levantamento são 

evidenciadas as necessidades apresentadas pelos alunos, havendo reunião com a gestão e a supervisão para 

apresentação desses dados assim como há por parte da assessoria pedagógica orientação a cada escola quanto à 

elaboração de um plano estratégico. Esse plano compreende a elaboração de metas pelos professores, 

supervisão e gestão, guardadas as devidas especificidades, tendo por fim atender as demandas expostas. 

Cumpre destacar que durante o ano letivo os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos 

iniciais) preencheram cinco fichas compreendendo a seguinte divisão: 1º bimestre até 31/03/15, 2º bimestre até 

30/05/15, 3º bimestre até 31/07/15, 4º bimestre até 30/09/15 e 5º bimestre até 28/11/15, enquanto que os 
professores da Educação de Jovens e Adultos (1º segmento) preenchem quatro fichas correspondendo quatro 

unidades do ano letivo. Quanto aos professores dos anos finais do Ensino Fundamental e da Educação de 

Jovens e Adultos (2º segmento), não há uma ficha específica para cada disciplina, sendo o consolidado 

preenchido pela supervisora após recolha de informações junto aos professores por meio de ficha elaborada 

pela própria escola e informações coletadas no conselho de classe.  

24Ficha de monitoramento da linguagem oral e escrita - Educação Infantil é uma ficha de monitoramento da 

linguagem oral e escrita, elaborada pela Secretaria Executiva de Educação, através da Superintendência de 

Desenvolvimento do Ensino visando acompanhar o desenvolvimento dos alunos desse nível nos seguintes 

aspectos: linguagem oral, linguagem escrita, leitura e análise linguística. 
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apresentadas pelos alunos, levando os professores a buscarem junto aos pares meios de 

resolver problemas relativos à aprendizagem. Mas uma limitada reflexão acerca do processo 

de ensino. Como sugestões compartilhadas pelos professores foram elencadas: dinâmicas, 

atividades específicas para as dificuldades de aprendizagem e acionar o programa Busca 

Ativa
25

 para os alunos faltosos.  

No que diz respeito ao conselho de classe dos anos finais do Ensino Fundamental da 

referida escola, a centralização da atenção nas médias dos alunos ocupou maior parte do 

tempo da reunião, com a participação dos professores muito maior em citar médias do que 

tratar sobre o que influenciou tais resultados e o que fazer perante tal desempenho, 

evidenciando o objetivo de constatar os resultados, sem um movimento em termos de 

colaborar para rever o ensino e aprendizagem. O direcionamento por parte da supervisão em 

considerar lacunas de médias e em fazer comparações entre médias da unidade anterior e da 

unidade em tela, com inexpressiva observância sobre avanços e dificuldades dos alunos 

reforça um sentido conservador atribuído ao conselho de classe. Com efeito, ficou explícito 

um conselho de classe com caráter instrumental intentando a recolha de dados quantitativos 

acerca do domínio do conteúdo, com foco em questões cognitivistas/conteudistas do processo.  

A aproximação com questões relativas ao processo de ensino e de aprendizagem só se 

fez presente ao se tratar do desenvolvimento de dois projetos: MenteInovadora
26

 e Nas ondas 

da leitura
27

 sendo citados no conselho de classe enquanto propostas que estavam sendo 

                                                
25 O programa Busca Ativa é uma iniciativa da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes que visa consolidar a 

universalização do atendimento educacional às crianças de 3 e 6 anos, desde 2014. Tal programa localiza 

crianças nessa faixa etária que estão fora da escola e as matricula em sua Rede de Ensino através de visitas 
domiciliares por motoboys contratados. O referido programa também objetiva assegurar a permanência de todo 

estudante matriculado nas escolas dessa Rede, realizando visitas as residências das crianças que estejam há 

mais de três dias seguidos sem frequentar a escola. Disponível em 

<http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-e-mobilizacao-

social/2015/09/11/NWS,419438,52,552,JABOATAO,2132-PREFEITO-ASSINA-PROJETO-LEI-

REGULAMENTA-BUSCA-ATIVA.aspx> e acessado em 11 out. 2015. 

26O município do Jaboatão dos Guararapes foi o primeiro em Pernambuco a adotar à metodologia do Programa 

MenteInovadora, da Mind Lab que visa desenvolver no aluno habilidades sociais, cognitivas, éticas e 

emocionais, através de jogos de raciocínio. Atualmente são 15 escolas atendidas da Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental. O programa está no município desde 2012. Disponível em 

<http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-
integradas/2015/03/19/NWS,418563,52,556,JABOATAO,2132-PROGRAMA-MENTE-INOVADORA-

SELECIONA-ESTUDANTES-OLIMPIADAS.aspx> e acessado em 09 out. 2015. 

27A Prefeitura em parceria com a Editora Imeph realiza o projeto Nas Ondas da Leitura, que objetiva incentivar o 

hábito da leitura. Cerca de13 mil alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental participam desse projeto. Em 

sala, os professores trabalham com as temáticas das histórias de variadas maneiras. Disponível em 

<http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-

integradas/2015/03/25/NWS,418597,52,556,JABOATAO,2132-PROJETO-ONDAS-LEITURA-ENTREGA-

KITS-JABOATAO-GUARARAPES.aspx> e acessado em 09 out. 2015. 

 

http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-e-mobilizacao-social/2015/09/11/NWS,419438,52,552,JABOATAO,2132-PREFEITO-ASSINA-PROJETO-LEI-REGULAMENTA-BUSCA-ATIVA.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-e-mobilizacao-social/2015/09/11/NWS,419438,52,552,JABOATAO,2132-PREFEITO-ASSINA-PROJETO-LEI-REGULAMENTA-BUSCA-ATIVA.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-desenvolvimento-e-mobilizacao-social/2015/09/11/NWS,419438,52,552,JABOATAO,2132-PREFEITO-ASSINA-PROJETO-LEI-REGULAMENTA-BUSCA-ATIVA.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-integradas/2015/03/19/NWS,418563,52,556,JABOATAO,2132-PROGRAMA-MENTE-INOVADORA-SELECIONA-ESTUDANTES-OLIMPIADAS.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-integradas/2015/03/19/NWS,418563,52,556,JABOATAO,2132-PROGRAMA-MENTE-INOVADORA-SELECIONA-ESTUDANTES-OLIMPIADAS.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-integradas/2015/03/19/NWS,418563,52,556,JABOATAO,2132-PROGRAMA-MENTE-INOVADORA-SELECIONA-ESTUDANTES-OLIMPIADAS.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-integradas/2015/03/25/NWS,418597,52,556,JABOATAO,2132-PROJETO-ONDAS-LEITURA-ENTREGA-KITS-JABOATAO-GUARARAPES.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-integradas/2015/03/25/NWS,418597,52,556,JABOATAO,2132-PROJETO-ONDAS-LEITURA-ENTREGA-KITS-JABOATAO-GUARARAPES.aspx
http://www.jaboatao.pe.gov.br/jaboatao/secretarias/secretaria-municipal-de-politicas-sociais-integradas/2015/03/25/NWS,418597,52,556,JABOATAO,2132-PROJETO-ONDAS-LEITURA-ENTREGA-KITS-JABOATAO-GUARARAPES.aspx
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realizadas objetivando contribuir para o aprendizado dos alunos.  

Nas duas observações ficou perceptível a atenção dispensada pelos grupos em 

preencher as fichas enviadas pela Secretaria Executiva de Educação do Jaboatão dos 

Guararapes, as fichas elaboradas pela escola, o que nos revela que o conselho de classe tem 

reservado parte de seu tempo para tal atividade em detrimento de um debate no coletivo sobre 

o processo pedagógico. Tal preenchimento resulta da exigência burocrática imposta aos 

professores, nesse sentido, por mais que a Proposta Curricular sinalize uma perspectiva 

inovadora acerca dos conselhos de classe, há de se questionar quais as condições efetivas, em 

termos de tempo e formação que essa Rede de Ensino tem possibilitado às escolas e aos 

professores para que os conselhos de classe ocorram nessa perspectiva inovadora. 

 Na Escola de Tempo Integral o conselho de classe da Educação Infantil teve a seguinte 

pauta: 

 análise da ficha de monitoramento da linguagem oral e escrita - Educação Infantil, fazendo 

comparativo com ficha da unidade anterior; 

 debate sobre os avanços dos alunos com base na ficha do pré-conselho; 

 apresentação de um vídeo que tratava sobre limites para ilustrar e refletir dificuldades 

referentes ao processo pedagógico expostas na ficha do pré-conselho tencionando solucioná-

las; 

 orientação sobre uso de gêneros textuais, brincadeiras para trabalhar valores como a 

amizade e proposta de gincana literária.  

Ainda na Escola de Tempo Integral, o conselho de classe do Ensino Fundamental 

(anos iniciais) apresentou como pauta: 

 assistir trecho de um filme que abordava o conselho de classe para debate aproximando da 

realidade desta escola; 

 análise do apresentado pela ficha do pré-conselho evidenciando avanços e dificuldades no 

processo pedagógico, com redimensionamento das oficinas para melhor atender as 

necessidades postas e acionamento do programa Busca Ativa para os alunos faltosos; 

 discussão dos gráficos sobre os dois primeiros consolidados do ano trazidos pelos técnicos 

da Secretaria Executiva de Educação com a proposição do grupo pensar estratégias de 

trabalho específico para os alunos que não avançaram; 

 proposta de gincana literária. 
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O conselho de classe da Escola de Tempo Integral tanto na Educação Infantil como no 

Ensino Fundamental (anos iniciais) demonstraram um olhar mais atento à demanda 

pedagógica, com debates de cunho emancipatório envolvendo a ação docente e discente, 

apesar de reconhecermos ainda maior foco no aluno. Tal debate distanciou-se de uma atitude 

de patologização do aluno, em razão de considerar não apenas as dificuldades, mas também 

os avanços apresentados num período específico.  

O trato dado a essa instância desde o pré-conselho revela o cuidado com um debate 

mais direcionado durante o conselho de classe permitir a avaliação dos sujeitos escolares e a 

reorientação do processo. Como sugestões compartilhadas pelos professores a respeito das 

questões expostas: ajustes na realização das oficinas pedagógicas, entre algumas delas, 

contação de história e letramento, além da proposição de projeto didático realizado por toda a 

escola, com temática de interesse da comunidade evidenciando a preocupação e conexão com 

as demandas apresentadas e contactar o programa Busca Ativa para os alunos faltosos.  

Contudo, mesmo com esse delineamento mais formativo outorgado ao conselho de 

classe, fica perceptível a preocupação com a elevação dos índices referentes aos consolidados 

apresentados pelos técnicos da Secretaria Executiva de Educação, o que repercute num debate 

direcionado para como continuar avançando, mesmo considerando-se que esta escola, pelo 

aparato distinto proveniente de sua qualificação, já apresenta significativos índices. 

 Na Escola Regular Urbana (sede) observamos o conselho de classe anos finais do 

Ensino Fundamental que teve a seguinte pauta: 

 pensamento para reflexão sobre importância da escola explorar a potencialidade das 

pessoas; 

 comentários pelos professores sobre as turmas e cada aluno quanto aos seguintes aspectos: 

rendimento, comportamento, assiduidade, se tem acompanhamento psicológico, 

características familiares; 

 preenchimento pela supervisão de ficha com médias de cada aluno ditadas pelos 

professores; 

 indicativo pela supervisão da necessidade de reforço ao aluno com dificuldade de 

aprendizagem, solicitação de condução à sala de atendimento educacional especializado para 

alguns alunos com baixo rendimento para análise à luz da educação especial e contato com a 

família quando necessário. 

Ainda na Escola Regular Urbana (sede), o conselho de classe da Educação de Jovens e 
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Adultos (1º e 2º segmentos) teve como pauta: 

 texto para reflexão sobre a importância de apreciar cada momento da vida, sem relação 

com o aspecto pedagógico; 

 comentários pelos professores em relação às turmas e a cada aluno referente a rendimento, 

assiduidade, se estava sem notas e uso de celular em sala, condições objetivas e subjetivas da 

aprendizagem dos alunos;  

 sugestão pelos professores para os problemas de aprendizagem pontuados; 

 preenchimento pela supervisão de ficha com médias de cada aluno ditadas pelos 

professores. 

 O conselho de classe da Escola Regular Urbana no Ensino Fundamental (anos finais) 

dispensou pouco tempo à reflexão sobre a aprendizagem. Tal debate teve como alvo as 

dificuldades e enfocou de modo recorrente questões comportamentais, morais e cognitivas, 

com comentários muitas vezes depreciativos, em detrimento de contemplar a integralidade do 

ser, com realce de uma visão bastante conservadora de educação. Ademais, a dispensa desse 

crivo a ação docente durante o período em tela, havendo pouca reflexão sobre o que 

escola/professores poderiam fazer para colaborar com o desenvolvimento do aluno. Na busca 

por mudança desse cenário problemático, por um lado, delegou-se à família a função de 

resolver as lacunas de aprendizagem, através da proposição de reforço, por outro lado, 

buscou-se entender alguns quadros pelo viés da educação especial.  

 O conselho de classe da Educação de Jovens e Adultos desta escola demonstrou uma 

forma menos conservadora de avaliar nessa instância, aparentando respeitar os diferentes 

ritmos de aprendizagem, com reconhecimento do esforço do aluno em estudar após uma 

jornada de trabalho, o que revelou um olhar mais humanizado para o sujeito da aprendizagem. 

No entanto, houve poucas sugestões de como lidar com as questões postas e apenas a 

indicação por parte de uma professora em implantar um projeto de leitura na unidade 

seguinte. Não houve o movimento por parte dos demais professores em termos de 

engajamento na proposta visando um trabalho interdisciplinar, além de ficar silenciado do 

debate o processo de ensino e a avaliação da ação docente.  

 Nos dois grupos a maior parte do tempo do conselho de classe foi destinada ao registro 

pela supervisão das médias dos alunos ditadas pelos professores, na prática, o conselho de 

classe se constituiu como momento burocrático, com realce dado ao resultado numérico em 

detrimento do processo. Ao focalizar os resultados de um dado período de aprendizagem 
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pouco ou nada se refletiu sobre o processo pedagógico, inexistindo um debate quanto à ação 

docente colaborar ou não para o ensino. 

 Diante do exposto, evidenciamos um descompasso entre o dito na Proposta Curricular 

ao expressar uma visão mais emancipatória de educação, ensino, aprendizagem, avaliação e 

mais especificamente conselho de classe, e as orientações legais que evidenciam uma visão 

mais conservadora acerca da avaliação como também no âmbito do conselho de classe.   

 Tal descompasso também pode ser percebido no momento de nossa inserção no 

campo, devido ao reconhecimento da convivência de distintas dinâmicas de conselho de 

classe. No que se refere às dinâmicas identificamos uma hegemonia da concepção avaliativa 

tradicional, revelada numa prática burocrática e classificatória centrada na atenção a 

problemas considerados do aluno. E, embora em menor proporção, dinâmicas embasadas por 

concepção de avaliação mais emancipatória ao evidenciar prática avaliativa formativa e 

processual, no sentido de refletir sobre o processo de aprendizagem e de ensino. Cabe pontuar 

que a observação realizada, embora de curta duração, revelou tanto discrepância como 

consonância na estruturação/dinâmica do conselho de classe, sinalizando que esta instância se 

configura segundo o nível/modalidade e proposta escolar.  

Diante do exposto, podemos afirmar que a inserção no campo sinalizou uma presença 

marcante da representação social do conselho de classe como instância burocrática destoando 

do que se encontra presente na Proposta Curricular, mas refletindo orientações da 

documentação legal. 

 Na continuidade da apresentação dos achados, passaremos a tratar dos resultados 

advindos de dados recolhidos através do questionário e das entrevistas, objeto de atenção do 

capítulo a seguir.  
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6 CONSELHO DE CLASSE NA REDE MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS 

GUARARAPES: SENTIDOS E SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS POR 

PROFESSORES 

 

Esse capítulo trata do segundo bloco de resultados. Para tanto, congrega categorias 

temáticas advindas da sistematização das respostas ao termo indutor Para você conselho de 

classe é ..., constante no questionário de associação livre. Tais categorias temáticas foram 

construídas a partir de sentidos diversos de conselho de classe presentes nas respostas dos 

professores participantes da pesquisa: Conselho de classe como tomada de decisão e 

Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno. As categorias mantêm relações 

entre si, inclusive os sentidos não são excludentes, não podendo ser vistas de maneira 

estanque, pois tecem a rede simbólica que permeia o objeto pesquisado. 

 A primeira categoria agrega quatro subcategorias e a segunda categoria não possui 

subcategorias, conforme apresentamos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Categorias temáticas resultantes do termo indutor para você conselho de 

classe é ... 

Categorias temáticas Subcategorias 

Tomada de decisão Solucionar problemas do aluno  

Diagnosticar avanços/problemas do aluno 

Definir a vida escolar do aluno 

Atender demandas das avaliações externas 

Avaliação do professor e do aluno  
    Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

 

 Essas categorias serviram de suporte para análise e foram ratificadas bem como 

aprofundadas com dados das entrevistas. A seguir passamos a apresentar os sentidos e 

significados de conselho de classe que compuseram cada categoria. 

 

6.1 Conselho de classe como tomada de decisão 

 

A categoria Tomada de decisão se caracteriza pelo posicionamento e atribuição de 

significado ao conselho de classe acerca da demanda pedagógica, em quatro sentidos 

distintos: solucionar problemas do aluno; diagnosticar avanços/problemas do aluno; definir 

a vida escolar do aluno; atender demandas das avaliações externas. 

Ficou evidente que, independente do tempo de atuação docente, os professores 



 105 

consideram o conselho de classe como um espaço privilegiado para resolver os problemas 

enfrentados em seu cotidiano profissional, haja vista a recorrência do apelo aos problemas e 

suas nuances nas três subcategorias. Podemos inferir assim que tal importância se dá devido 

ao entendimento de que o conselho de classe possibilita o debate das questões de cunho 

pedagógico originadas durante um determinado período visando possíveis encaminhamentos. 

E embora seja considerada uma instância de produção de soluções, a atenção centra-se no 

aluno considerado o cerne da situação problema com sua não aprendizagem e os professores 

pouco se incluem na reflexão acerca do seu fazer docente. A última subcategoria, também 

pode ser interpretada como problema, pois o foco é o atendimento aos índices da avaliação 

externa. 

No âmbito dessa categoria 36% dos professores considera que o conselho de classe é 

para Solucionar problemas relativos aos alunos, havendo postura minimamente proativa 

quanto à socialização de experiências pedagógicas. Congrega 26% dos professores o sentido 

de Diagnosticar avanços/problemas ao centrar a atenção na constatação de 

avanços/problemas na escola relacionados aos alunos. Apresenta um percentual de 6% dos 

professores, o reconhecimento de conselho de classe objetivando Definir a vida escolar do 

aluno, tem por base estereótipos sociais e morais relativos ao perfil do „bom aluno‟ para 

determinar a aprovação ou reprovação. Com igual percentual de 6% dos professores o sentido 

de conselho de classe com finalidade de Atender demandas das avaliações externas, centra a 

atenção na necessidade da escola em adequar-se às demandas dos exames em larga escala, 

revelando uma aprovação do aluno sem critério coerente em relação à sua aprendizagem, 

desempenho escolar e merecimento. Tal sistematização serviu de base para a análise, cujos 

resultados por subcategoria passamos a tratar.  

  

6.1.1 Conselho de classe como tomada de decisão para solucionar problemas do aluno 

 

 A primeira subcategoria Conselho de classe como tomada de decisão para solucionar 

problemas do aluno diz respeito ao entendimento de conselho de classe enquanto instância 

que permite a análise do desempenho do aluno num determinado período letivo com vista de 

encontrar formas de resolver as dificuldades apresentadas por esse sujeito. 

Do conjunto de 77 participantes que responderam o questionário, esse sentido foi 

indicado por 27 professores. Desse quantitativo, no que se refere ao tempo de experiência na 

Rede, 37% são professores com até 5 anos de experiência docente, 30% se encontra em 

meados de atuação, entre 6 a 19 anos, e 33% são professores com experiência acima de 20 
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anos, inclusive alguns prestes a se aposentar. 

Podemos verificar a presença de tal sentido nas três escolas conforme Gráfico 1 a 

seguir apresentado. 

 

Gráfico 1 - Conselho de classe como tomada de decisão para solucionar problemas do 

aluno segundo os professores por tempo de atuação docente na Rede e contexto escolar 

 

. 
 Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

 

Entre os participantes identificamos que na Escola Regular Urbana eles contabilizam 

de 1 a 25 anos de atuação, na Escola de Tempo Integral eles têm de 3 a 30 anos e na Escola 

Regular Rural de 2 a 20 anos. Esse quadro nos revela que não há uma concentração de 

sentidos compartilhados em um grupo específico de professores, desvelando assim que a 

busca por solução de problemas pelos professores tanto com menos como com mais 

experiência docente se justifica pelo reconhecimento do conselho de classe colaborar para a 

solução das demandas do aluno num determinado período letivo. 

A referência a Tomada de decisão para solucionar problemas do aluno transversaliza 

as três escolas, e não se localiza em uma única escola. Cabe destacar que das três escolas, a 

Escola Regular Urbana foi a que apresentou o maior percentual de reconhecimento desse 

sentido ao conselho de classe pelos 59% dos professores, enquanto que na Escola de Tempo 

Integral 30% dos professores e com menor percentual a Escola Regular Rural com 11%.  

 O Gráfico 1 nos permite reconhecer tal compartilhamento nos três contextos escolares, 

por um grupo de professores com tempos diferentes de experiência docente na Rede, apenas 

diferindo quanto ao percentual de participantes. No caso, esse Gráfico revela um sentido de 
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conselho de classe para resolver problemas do aluno tido como problemático, indicia a 

presença de uma perspectiva tradicional mesmo havendo uma Proposta Curricular que traz 

uma visão emancipatória, dialógica e processual. 

Na Escola Regular Rural há equiparação do quantitativo dos professores nos três 

tempos de experiência docente e experiência nessa instância, além desta escolha ter ocorrido 

em menor grau, revelando provavelmente estar mais preservado a questão do estranhamento 

apresentado pelos professores em relação a lidar com essa realidade.Talvez esteja preservado 

também o sentido de autoridade, hierarquia e respeito ao professor pelo aluno, até mesmo o 

desejo de aprender visando à mobilidade social. Cumpre pontuar que os sujeitos dessa escola 

durante o conselho de classe explicitaram o envolvimento com dois projetos fruto da parceria 

entre o Município e instituições privadas desenvolvidos na escola enquanto propostas 

realizadas objetivando colaborar para o aprendizado do aluno. Contudo, tais números nos 

levam a questionar se de fato o aluno da zona rural corresponde à idealização que o professor 

faz do bom aluno, ou então, se o reconhece com poucas chances de desenvolvimento.  

 Apesar da Escola de Tempo Integral se localizar na zona urbana, seus professores não 

deram tanta força a esse sentido, exceto entre os participantes que estão em fim de carreira. 

Tendo por referência Huberman (2007), acreditamos que tal fato ocorre em razão do professor 

com mais experiência demonstrar maior confiança em propor soluções, em decorrência de um 

maior tempo de contato com alunos e mais tempo na escola. 

Conforme orientação da Lei Ordinária Nº 849/2013, o Programa de Escolas de Tempo 

Integral do Município do Jaboatão dos Guararapes visa a ampliação do tempo de permanência 

dos estudantes na escola para 8 (oito) horas diárias, com 7 (sete) horas em atividades 

pedagogicamente orientadas. Nesse caso, também a ampliação do currículo escolar, no intuito 

de promover o modelo de educação integral, tendo em vista a estabilidade entre o fluxo 

escolar dos estudantes e a idade e ampliação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB. Para tanto, conta com adequação da infraestrutura física, equipamentos e 

recursos tecnológicos necessários à proficiência pedagógica e eficácia da gestão, assim como 

da adequação da jornada de trabalho e formação continuada em rede e em serviço para 

profissionais participantes do Programa de Escolas de Tempo Integral. Apesar da proposta de 

trabalho pedagógico diversificado, a Escola de Tempo Integral congrega professores com 

tempos distintos,com concentração entre os que estão em final de carreira, que reconhecem 

ser o conselho de classe a instância para solucionar problemas do aluno. 

Na Escola Regular Urbana tal sentido é apresentado num maior quantitativo de 

professores iniciantes na Rede, mas neste rol apenas um professor é iniciante na carreira 
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docente. Neste caso, há o compartilhado tanto pelos iniciantes como pelos demais que 

congregam outros tempos de experiência docente.  

O sentido de conselho de classe como tomar decisão para solucionar problemas, no 

âmbito do que se considera aluno com problemas, acena na direção do que Collares e Moysés 

(1994) denominam de visão patologizada da escola e do processo de aprendizagem, 

materializado na pedagogização das famílias atribuindo a ela uma função que não lhe cabe. 

 De acordo com Collares e Moysés (1994), a patologização corresponde a atribuição de 

problemas ao aluno que se torna responsável pela não aprendizagem, sendo considerada a 

escola um espaço clínico, e a não aprendizagem ancorada como distúrbios. Nesse quadro, a 

patologização da aprendizagemtemgrande aceitação geral, tanto entre os pais das crianças que 

reagem aos seus resultados como se houvesse uma fatalidade, como entre os professores que 

se desviam de responsabilidades. 

Para ilustrar a subcategoria Conselho de classe enquanto instância de tomada de 

decisão para solucionar problemas do aluno trazemos os depoimentos
28

:  

É o encontro entre professores e supervisão para avaliar o 

comportamento sócio-afetivo dos alunos, o rendimento escolar e a 

assiduidade, fazendo possíveis intervenções para resgatar o aluno para 

o convívio escolar (PERU36). 

Uma reunião onde se avalia o desempenho dos alunos nas diversas 

disciplinas. Busca-se também propor encaminhamentos para melhorar 

a aprendizagem (PERU28). 

Momento onde professores junto com a supervisão fazem uma 

reflexão sobre quantitativo de estudantes que estão com baixo 

rendimento e indisciplina, visando à busca de solução (PETI11). 
 

Nos depoimentos, apesar da menção a palavras tais como intervenção, reflexão e 

avaliação, a ênfase no âmbito do conselho de classe recai na tomada de decisão do professor 

sobre um problema localizado no aluno sem uma devida atenção ao caráter formativo do 

processo. No entanto, houve depoimentos que acenaram uma aproximação com uma visão 

formativa na mesma direção do que defende a Proposta Curricular da Rede Municipal do 

Jaboatão: 

É um momento de análise coletiva e multidisciplinar dos processos da 

aprendizagem percebida em cada aluno, de forma a estabelecer 

estratégias de recuperação e melhor desenvolvimento do mesmo em 

todas as áreas, seja cognitiva, social, física e psicológica (PERU38). 
 

 Esse trecho acena um entendimento de processo pedagógico como formativo que 

                                                
28 Os depoimentos apresentados foram reproduzidos ipsis litteris como foram escritas pelos participantes na 

resposta ao questionário.   
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prima pelo desenvolvimento pleno das potencialidades humanas.Ao explicitar uma 

preocupação em desenvolver distintos aspectos constitutivos do ser, PERU38 sinaliza para 

além dos aspectos cognitivos e comportamentais, na direção de colaborar para a integralidade 

do aluno. E colaborar para a integralidade do aluno nos faz lembrar a compreensão de Pizoli 

(2009) quando realça que o conselho de classe, ao promover debates voltados para a avaliação 

do trabalho pedagógico objetivando pensar ações pedagógicas de forma planejada, afirma a 

sua função primordial de proporcionar o desenvolvimento dos alunos. 

 Ao fazer tal leitura reconhecemos um simbólico que sustenta a permanência em 

termos de discurso explicitamente tradicional de considerar o aluno como detentor de 

problemas, contudo em intensidade diversa, colaborando para delimitar as relações travadas 

entre os sujeitos escolares.Nesse quadro, a solução de problemas se mostra limitado quando 

centra a atenção apenas na não aprendizagem do aluno, isenta de uma reflexão dialogada 

sobre o processo pedagógico.  

Reforça tal sentido, os dados advindos das entrevistas ao congregar respostas de 18 do 

quantitativo de 20 participantes, principalmente, quando descrevem a dinâmica do conselho 

de classe em suas respectivas unidades de ensino, conforme os depoimentos a seguir: 

Enquanto professor, o que eu tenho visto [...] é que em alguns 

momentos o conselho de classe tem servido para a gente fazer uma 

análise, uma radiografia, vamos dizer assim, do alunado. [...] A partir 

dessa análise, buscar meios de resolver os problemas de 

aprendizagem. [...] É isso, verificar o perfil do alunado, o que pode 

fazer pra melhorar, em que disciplina ele está tendo dificuldades para 

resolver os problemas apresentados, basicamente isso (PERU10). 

Primeiro a gente faz a questão das notas e de como está sendo 

avaliado para depois a gente fazer a discussão em cima de cada turma 

e no fim a gente fazer a discussão geral da escola, buscando possíveis 

soluções. Ainda é um pouco arcaico. Ainda é aquela coisa de 

caderneta e de ler nome por nome de cada aluno, mas pelo menos há 

pequenos intervalos que a gente discute isso (PERU15). 
 

 Nos depoimentos ganha relevo a ação docente no propósito de resolver os problemas 

do aluno, tendo como foco as notas. Sendo assim, reflete um legado da pedagogia tradicional 

ainda presente na relação pedagógica, na direção do destacado por Luckesi (2008) em termos 

de que as notas são operadas sem relação com a aprendizagem, elas representam números 

emdetrimento de expressar aprendizagens bem ou mal sucedidas. 

 Embora a questão do foco na nota seja privilegiada, encontramos também 

depoimentos que sinalizam diferenças de configuração a depender do nível e/ou modalidade: 

 

Aqui na Rede vai variar em cada escola porque as pessoas não 
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entendem o conselho de modo único. [...] Nos anos finais a gente tem 

esta questão de passar as notas, dar algumas justificativas sobre as 

notas dadas, falar alguns problemas da turma, alguns poucos 

encaminhamentos relacionados à questão da estrutura e 

comportamento dos alunos. [...] Na EJA é um conselho onde a gente 

coloca mais as coisas e ainda se procura mudar mais, assim... Vamos 

tentar... Quais os problemas da turma, quem apresenta dificuldades 

para alcançar os níveis satisfatórios e quais os encaminhamentos que a 

gente pode dar (PERU24). 
 

 Interessante destacar no relato acima a visão da professora da Escola Regular Urbana 

que tem experiência nos anos finais do Ensino Fundamental e na EJA (1º segmento), 

reforçando a compreensão de que as escolas, assim como numa mesma escola, têm 

desenvolvido o conselho de modos distintos. Ao mesmo tempo, confirma que a experiência 

junto aos pares favorece a construção e compartilhamento de representações, pois ratifica a 

compreensão de que é na relação com o outro que professores desenvolvem conhecimentos e 

gerenciam a vida escolar dos alunos através de proposições consideradas adequadas. 

 De igual modo, podemos ratificar tal compreensão no âmbito do depoimento de uma 

participante acerca da estrutura do conselho de classe na Escola Regular Rural: 

 

A gente faz uma troca de conhecimentos, [...] relata a rotina da sala de 

aula em relação às atividades, a aprendizagem, o comportamento e os 

problemas individuais com os alunos [...] A partir daí, buscamos uma 

solução para os problemas existentes. [...] Essa troca, traz um 

feedback muito bom (PERR8). 

  

 Chama atenção nesse relato o trato a respeito do aluno com destaque para os aspectos: 

aprendizagem, comportamento e problemas individuais assim como o debate sobre a rotina da 

sala, a troca de conhecimento e de intervenções junto ao aluno. O delineamento dado ao 

conselho de classe da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola 

Regular Rural é visto de modo positivo pelos professores por permitir um retorno satisfatório. 

Apesar do debate ainda limitar-se às questões relativas ao aluno e seus problemas, sem 

aparente reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo professor nota-se, entretanto, pontos de 

aproximação com uma perspectiva pedagógica emancipatória, com o reconhecimento das 

trocas realizadas, assim como a preocupação com os encaminhamentos para os problemas 

apresentados.  

 Para além da questão do nível/modalidade, importa destacar o caráter da proposta 

escolar como no caso da Escola de Tempo Integral: 

Antes existe um pré-conselho, cada professora lista aqueles alunos que 

por causa de indisciplina, se é faltoso ou estão abaixo da média, 
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precisa conversar com a família. E a gente também sugere, nesse pré-

conselho, o que pode ser feito em sala para melhorar os problemas de 

aprendizagem identificados. No dia do conselho, com a gestão e 

supervisão, as decisões são coletivas, [...] você retoma as sugestões do 

pré-conselho e vai traçar metas para melhorar. [...] Tanto no pré-

conselho quanto no conselho não existe o preenchimento de fichas 

sobre notas. Não precisa mais colocar a nota do aluno, [...] não precisa 

nem dizer a média. [...] Não existe mais isso de abrir o diário e olhar 

um por um e dizer as notas. A própria supervisão já tem conhecimento 

dos alunos e providencia a reunião com os pais (PETI4). 

 

 

 Nesse depoimento destacamos o diferencial de haver na Escola de Tempo Integral o 

pré-conselho e conselho de classe. Nessa linha é interessante ainda pontuar que o relato indica 

serem as decisões tomadas na coletividade a partir da capacidade de leitura e 

compartilhamento das necessidades pedagógicas citadas no pré-conselho, assumindo um valor 

qualitativo maior do que as deliberações individuais.Um aspecto bastante ressaltado no 

depoimento da professora é que o conselho de classe nessa escola não se detém a informar 

notas em nenhum de seus momentos. O conselho de classe nesses moldes, proposto como 

auxiliar de aprendizagens, sinaliza um diálogo com a perspectiva pedagógica emancipatória 

presente na Proposta Curricular. 

 O conjunto de relatos que aborda como os conselhos de classe se estruturam nos 

permite depreender que a maneira como as escolas lidam com essa instância está eivada tanto 

das visões de educação, avaliação, do papel do professor e do aluno quanto dos aspectos 

políticos, estruturais e gerenciais concernentes a essa Rede de Ensino. Os relatos confirmam o 

apontado no capítulo anterior em termos de que o modo como o conselho de classe se 

organiza e os fins a que se presta, sua estruturação/dinâmica, configuram-se de acordo o 

nível/modalidade bem como segundo a proposta escolar. 

Esse entendimento se aproxima das afirmações de Mattos (2005) ao considerar que o 

conselho de classe reverbera concepções de ensino e aprendizagem comuns aos professores 

enquanto prática emancipatória ou tradicionais e excludentes. Complementa essa ideia Dalben 

(2004) ao afirmar que tais concepções fundadas em bases epistemológicas distintas estão 

presentes na prática escolar justificando posturas e posicionamentos divergentes ou 

convergentes nos conselhos de classe.  

 E isso fica patente quando os participantes falam sobre a contribuição dessa instância. 

No caso, há expectativas positivas em relação ao planejado durante o conselho de classe, 

ficando aparente a crença de que no debate travado com os pares e com o auxílio das famílias 

é possível compreender o aluno:  
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A minha expectativa é poder compreender aquele aluno [...]. Então na 

hora do conselho é apontado: “Olha, a gente chama os pais”. Aí na 

hora do conselho seguinte eu vou dizer: “Apresentou mudança na tua? 

Porque na minha, não”. Ou então dizer: “Olha, fez muita diferença”. 

[...] Então no conselho a expectativa é essa, a compreensão de meu 

aluno... e tentar trabalhar as dificuldades que ele tem... também ver se 

surtiu aquele efeito que a gente tinha planejado, ver a mudança 

acontecer (PERU6). 

A gente sempre tem expectativa, na verdade, é de que a gente consiga 

ajudar as crianças, eu acho que é o principal objetivo e foco do 

professor, da escola e da supervisão, é encaminhar o aluno. Se o 

conselho não tem esse foco, já deixou de ser conselho (PERU8). 

A gente sai do conselho [...] com consciência daquilo que vai fazer 

para sanar os problemas. [...] Às vezes o resultado acontece positivo e 

às vezes não. Depende do aluno, depende da gestão, depende do 

coletivo. [...] Nem sempre 100% acontece. É feito trabalho de 

educação ambiental. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali e uma 

hora vai fazer efeito (PERR8). 

Quando é colocado em prática o que nós combinamos no conselho, 

[...] geralmente a gente vê os avanços, a gente vê a repercussão na 

escola (PETI10). 
 

Embora acene para a compreensão de que o comprometimento estende-seao coletivo e 

que o avanço do aluno não é responsabilidade apenas do professor, mas também do próprio 

aluno, da gestão, da família, etc., um ponto de tensão é a descrença no próprio sentido do 

conselho de classe dentro da escola: 

 

Esse encaminhamento, o reforço, que tipo de reforço é esse? [...] Não 

adianta você dizer que vai ter um reforço, e você não dar aquele 

reforço. [...] Mas que tipo de reforço, e por quem? Porque eu não 

posso chegar para uma criança, um adolescente ou pra um pai e uma 

mãe e dizer assim: “Seu filho precisa de reforço”. Ele precisa da 

escola pública, quem tem que dar a educação correta é a escola 

pública, a gente teria que ter uma educação de qualidade para não 

precisar de reforço. Então não está adiantando de nada, se eu coloco 

ali que o aluno precisa de reforço eu tô atestando a incapacidade da 

escola (PERU23). 

Aí o professor de Matemática olha e faz assim: “Fulaninho está muito 

fraco, precisa de reforço”. Mas ele não quer dar o reforço. Nós 

professores de História, de Geografia, fazemos esse sistema de ficar 

com alguns, [...] mas os de Português e Matemática não querem ficar, 

não ficam e não fazem. [...] Eu digo: “Não, fraco não. Em Geografia 

ele tem 10”. Então ele não é fraco, ele é fraco em Português, em 

Matemática, mas comigo não (PERU22). 

 

No caso específico da Escola Regular Urbana, há uma contraposição à lógica do modo 
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da solução dos problemas de aprendizagem dos alunos. Cabe ressaltar, tanto o descrédito 

acerca das definições no coletivo, como a falta de investimento em ações individuais docentes 

visando contribuir para o aprendizado do aluno. E ainda um indicativo de uma necessária 

reflexão sobre o que significaria esse reforço, a mediação pedagógica e a construção da 

qualidade educacional. 

 Para Gadotti (2010) falar sobre qualidade em educação remete à necessária reflexão a 

respeito desse termo. A educação ao longo de sua história, paradoxalmente, colaborou tanto 

para a transformação quanto para a manutenção das relações sociais mais amplas cabendo 

destacar que a qualidade é um conceito dinâmico e histórico que sofreu alteração ao longo do 

tempo, vinculando-se às demandas e exigências sociais de um dado processo. Desse modo, a 

educação de qualidade refere-se a um conceito político que se altera dependendo do contexto. 

Segundo esse autor, até pouco tempo, a educação de qualidade se deu para poucos, agora que 

a escola é de todos precisa reestruturar-se com qualidade sociocultural para esse novo público. 

Ele também enfatiza não haver unanimidade quanto à qualidade na educação. Para uns ela 

resulta das condições oferecidas a ela, no entanto para outros a qualidade na educação não 

está atrelada aos seus condicionantes. Desse modo, Santos (2010) afirma que o conselho de 

classe pode contribuir para a qualidade da educação ao se configurar como elemento 

mediador e regulador do processo de ensino e aprendizagem uma vez que identifica 

problemas, estabelece prioridades e planeja ações intentando solucioná-los.  

Alguns depoimentos entram no campo das emoções dos professores quando divulgam 

sua ânsia e aspiração com relação a contribuir para o aprendizado dos alunos. Há, claramente, 

a tentativa por parte dos professores em buscar ajuda na coletividade, junto aos seus pares, no 

objetivo de esclarecimento das dúvidas e solução dos problemas vividos no cotidiano da sala 

de aula pelo aluno e professor. No conselho de classe a partilha das angústias parece 

minimizar o peso do trabalho do professor que parece se sentir sozinho e com poucas 

condições de dar conta de tudo o que surge no decorrer do processo:  

Meu propósito é encontrar uma solução na coletividade. [...] É como 

se a gente quisesse de alguma forma compartilhar, é aquele desabafo, 

momento de compartilhar o que a gente está fazendo e o que a gente 

deixa de fazer... (PETI6). 

 

 A angústia expressa no âmbito do conselho de classe é justificada pelos diversos 

conflitos com os quais os professores se defrontam no cotidiano: 

Eu confesso a você que a nossa maior dificuldade é como eu falei, da 

leitura, de interpretação de texto, a falta de acompanhamento da 
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família e aí, como as turmas são grandes, a gente infelizmente nem 

sempre pode parar naquele aluno problemático por causa dos demais. 

As turmas são grandes, são muitos alunos numa mesma sala e a gente 

tenta resolver dessa forma, mas não pode parar o ritmo de trabalho por 

causa de 2 ou 3 mais problemáticos (PERU32). 

Eu busco mostrar as dificuldades: “Olhe, tá acontecendo isso. A 

escola está com problema estrutural”. Eu tento, pelo menos, anotar 

aquilo que estou sentindo dificuldades, por mais que eu saiba que em 

muita coisa não vou ser atendido. E aponto também as dificuldades, 

muitas vezes a frustração que eu tenho como professor.Infelizmente, 

dentro da sala de aula. Pelo menos no conselho eu tento partilhar um 

pouco daquilo que vem sendo minha experiência na escola (PERU15). 

Tem que existir um momento específico para que a gente fale, até 

mesmo desabafe visando resolver os desafios porque é difícil. O 

professor é multifuncional, ele é para tudo na sala de aula e às vezes 

ele tem suas angústias e seus problemas, [...] porque a exigência chega 

e às vezes tem “n” fatores por que a gente não consegue. Não sou só 

eu e o aluno, é o meio em si, a vivência do aluno, a questão familiar... 

(PERR8). 

 

 De acordo com os relatos, entre as questões que reverberam na qualidade do trabalho 

docente colaborando para a ansiedade expressa pelos professores são citadas: a não 

aprendizagem dos alunos, a falta de apoio da família, a estrutura escolar precária, turmas com 

número grande de alunos e as exigências feitas ao professor pela instituição. Ajudando-nos a 

entender o mal-estar vivido pelo professor, recorremos à compreensão de Pizzi, Araújo e 

Melo (2012) quando afirmam que as condições precárias do trabalho docente podem ser 

castradoras, um fardo, um exato sofrimento por permitir o desgaste do trabalhador que não 

conseguiu desempenhar sua atividade. Esse entendimento possibilita esclarecer a frustração 

sentida pela falta de apoio e condições apropriadas para realização do trabalho, o que 

evidencia um trabalho solitário por parte do professor. Apesar disso, podemos perceber que 

eles ainda consideram o conselho de classe o lócus de fala e escuta, mesmo tendo a clareza de 

que algumas questões não serão atendidas e que permanecerá sem saída certos problemas 

levados ao debate.  

 Reconhecemos um simbólico de responsabilização pela falta de condições estruturais 

das escolas e de apoio das famílias ao professor quando não consegue minimizar as 

dificuldades de aprendizagem do aluno. No tocante à família, destaca-se uma forma de 

pedagogização
29

, isto é, ela passa a ser cobrada e responsabilizada pelo aprendizado dos 

                                                
29 O termo pedagogização da família segundo Klaus (, p. 161) tem a ver com “todo um discurso sobre a 

construção de conhecimentos de uma maneira significativa, a partir da realidade local e de tudo aquilo 

que faz parte do dia-a-dia dascrianças,nãoémaisumaquestãoapenasdosprofissionaisdaeducação,deforma 

que passa a ser compartilhada também com os pais”. 
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filhos, alheio aos limites da atuação dos pais na perspectiva de governamento
30

 defendida por 

Klaus (2004). Nesse propósito, a família no lugar de corresponsável assume uma atribuição 

além da sua alçada e o professor fica isento de dar conta do que é suposto ser de sua 

responsabilidade.  

 Outro aspecto a ressaltar diz respeito a responsabilizar a fragilidade das condições 

objetivas para o desenvolvimento do processo pedagógico, como justificativa de impotência 

docente em um cenário tão caótico. Nesse entendimento, num contexto de inúmeros desafios 

encarados pelos professores, a possibilidade de diálogo com outras instâncias tanto internas 

como externas a escola é reconhecida, embora a autoridade para solucionar problemas 

permaneça centrada no professor e, com ela, a isenção de responsabilidade: 

 

Tudo que a gente discute no conselho é tentando buscar o melhor 

possível para o aluno, [...] aqueles que têm problemas, a gente tenta 

conversar, chamar os pais, a supervisão se encarrega disso (PERU13). 

Depois que fui gestora despertei para a possibilidade do conselho 

dialogar com outras instâncias, ou seja, conselho de classe com 

conselho escolar porque a gente direcionava problemas mais sérios 

[...] para o conselho escolar para serem discutidos e resolvidos em 

conjunto numa esfera mais ampla (PERU24).  

Conselho é aquela vivência mesmo, os professores juntos vão 

passando aluno por aluno, aqueles casos mais gritantes, de mais 

cuidado a gente pára mais para ver o que é que a gente pode fazer 

enquanto escola porque às vezes tem que acionar o conselho tutelar, 

acionar a família. [...] Têm casos de crianças que sofrem agressões 

físicas, abuso sexual, nesses casos mais extremos a gente tenta 

coletivamente buscar o conselho tutelar e acionar algum órgão que 

também possa nos ajudar (PERU8). 

 A articulação entre o conselho de classe e conselho escolar explicitada pelos docentes 

reflete princípios presentes na Proposta Curricular enquanto condição para uma educação 

emancipatória e democrática. Revela um reconhecimento, conforme Chrispino e Chrispino 

(2008), de que compete aos professores, gestores, pais e alunos enfrentar as dificuldades e se 

responsabilizar pelas ações que lhes cabem, através da construção de um conjunto de ações 

que resolva tais problemas, todavia, eles expressam que não podem intervir em todas as 

                                                
30Denominando A pedagogização da família: uma forma de governamento Klaus (2004, p. 11-12) trata do 

“papel que a família vem assumindo no que diz respeito à aprendizagem das crianças. [ . . . ]  o quanto é 

estendida a estas famílias uma certa expertise sobre a educação das crianças e o quanto a valorização dos 

saberes locais é uma estratégia de governamento que permite a inclusão de toda a população (pois todos 

têm algo para ensinar) e reforça a noção do respeito a tudo aquilo que faz parte do dia-a-dia da 

comunidade local”. 
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situações e problemas, cabendo, assim, articular-se com as demais instâncias educativas, o 

que projeta cenários otimistas quanto à consolidação da real autonomia da escola. 

 Contudo, a escola e consequentemente seus profissionais têm perdido a condição de 

resolver uma diversidade de questões com as quais passam a lidar, consequentemente ao 

reverberar num processo de judicialização das relações escolares. Desse modo, no simbólico 

do conselho de classe como tomada de decisão para solucionar problema do aluno, a ideia de 

judicialização das relações escolares possibilita pensar que a solução dos problemas possa 

derivar não apenas da ação docente e sim de outros sujeitos, inclusive externos à escola. Esse 

quadro evidencia uma frágil relação entre escola e família, que por não conseguirem resolver 

as questões que lhes cabem, leva a escola solicitar apoio de outras instâncias visando o 

desenvolvimento do aluno. 

 Ao destacar „solucionar problemas‟, conforme constatamos nos depoimentos, a 

totalidade significante se configura como norte para as ações e serve como matriz de leitura 

da realidade, o que gera códigos de comunicação e uma visão consensual: 

A partir do que foi discutido no conselho pelos professores, 

supervisora e gestora a escola adotou aulas de reforço, a gente inseriu 

vários projetos nesse sentido (PETI10). 

Aqui tem um sistema de que se ele está muito fraco, vai ter que ter um 

reforço
31

. [...] E começamos a pegar mais no pé ali. Então eu passo um 

exercício diferente, cada professor faz isso. Isso foi também 

orientação da direção e da supervisão pra que a gente fizesse 

(PERU22). 

 

 Podemos perceber que o debate tecido acerca do trabalho a ser realizado 

especificamente pelo professor se dá no coletivo, professores, supervisão e gestão dialogam e 

propõem estratégias a serem utilizadas. As proposições de reforço definidas por cada uma das 

instituições se concretizam de diferentes formas, tendo em vista as peculiaridades de cada 

uma delas. As ações são pautadas tanto por propostas inovadoras com projetos, como por 

propostas tradicionais de ensino concretizadas através de exercícios de reforço extra-escola 

e/ou atividades „diferentes‟, o que nos sugere indícios de construção de novas situações 

didáticas, mais próximas da aprendizagem dos alunos. Essa distinção foi percebida não 

apenas nas entrevistas, mas também na inserção no campo através da observação do conselho 

de classe, nos diálogos entre a pesquisadora e diferentes sujeitos, entre os quais, gestores, 

supervisoras e professores. 

                                                
31 O reforço na Escola Regular Urbana consiste em uma aula semanal para revisão dos conteúdos trabalhados 

durante a semana, entretanto essa ação não era unânime entre os professores, como também referia a um apoio 

extra-escola custeado pelas famílias mediante as dificuldades elencadas. 



 117 

 Nesse sentido, conforme Moscovici (2009, p. 41), pessoas e grupos constroem 

representações no decurso da comunicação e cooperação. Ao serem criadas, elas adquirem 

vida própria, “circulam, se encontram, se atraem e se repelem” permitindo o surgimento de 

novas representações ao passo que “velhas representações morrem”. De acordo com o autor, 

“para se compreender e explicar uma representação, é necessário começar com aquela, ou 

aquelas, das quais ela nasceu”. Vejamos depoimentos relativos à maneira de ver o conselho de 

classe ao longo do tempo: 

Enquanto aluno, era aquela questão de ver aqueles alunos que tinham 

certas dificuldades e de professor „detonar‟
32

 alunos. Aquela coisa de: 

„Eita, é o momento que vai dizer quem presta e quem não presta. 

Quem está bem e quem está ruim‟. Na visão de professor aqui na 

Rede, pelo menos nesta escola, a visão que eu tenho é a do 

diagnóstico e do professor ter um momento para resolver os 

problemas do alunado [...]. É nesse aspecto geral que eu vejo o 

conselho de classe. Ele vê os alunos que estão bons ou ruins e o que 

fazer com aqueles que estão ruins (PERU15).  

O conselho era só para você passar as notas para a caderneta e a 

supervisão registrar na ficha do aluno. [...] Não tinha conversa, não 

tinha diálogo. Não tinha esse feedback, essa troca de experiências que 

os professores passam uns para os outros. Era aquela coisa bem 

taxativa de nota baixa. Não tinha aquela discussão do rendimento 

escolar, evasão escolar e do aluno faltoso. Hoje é ao contrário, a gente 

consegue sentar e conversar. Cada um fala da sua rotina em sala de 

aula, da vivência com os alunos e cada um vai se colocando e dando 

solução para o problema do outro. Essa é a diferença. [...] Além disso, 

hoje, a Secretaria de Educação tem um dia específico no calendário 

para o conselho de classe. Antes era aleatório (PERR8). 

A gente tinha um conselho muito numérico e não se pensava na 

necessidade, na dificuldade do aluno e hoje, eu acho que a coisa está 

mais amena, a gente já vê o aluno com outro olhar. Porque ele está 

com uma dificuldade ou tem uma necessidade a mais, então, a gente 

tem que procurar uma maneira de sanar essa dificuldade (PERU8). 

 

 O depoimento dos professores nos possibilita considerar que a busca por solucionar 

problemas ainda é um forte elemento das representações sociais do conselho de classe, 

embora já façam uso de determinados termos familiares à Proposta Curricular, entre eles, o 

diálogo, a troca de experiência, novo olhar para o aluno. Contudo, ainda revelam um 

significado tradicional de conselho de classe por resumir-se a centrar os problemas do aluno.  

 Ao analisar a subcategoria Conselho de classe como tomada de decisão para 

solucionar problemas do aluno, é possível inferir uma compreensão dessa instância pelos 

                                                
32 Os trechos aspeados nos extratos das entrevistas destacam a ênfase e entonação a informação expressa pelo 

professor.  
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participantes da pesquisa com pontos de consonância com a Proposta Curricular da Rede 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes. Entretanto, no simbólico da representação social é 

possível perceber ambiguidade entre o que os professores expressam sobre o conselho de 

classe e o que maciçamente eles trazem nas falas: a questão das dificuldades centradas no 

aluno, a questão dos obstáculos, a falta de apoio da família, evidenciando um pensamento 

tradicional, ou seja, houve mudança no modelo, aproximou-se de uma perspectiva mais 

emancipatória, mas o sentido compartilhado ainda é extremamente conservador. 

 Essa ordem de acontecimentos evidencia a autoridade atribuída ao professor para 

solucionar problemas apresentados pelo aluno, principalmente em decorrência da superação 

da ideia de aluno carente na lógica compensatória. Ao mesmo tempo revela uma tensão diante 

do reconhecimento dos limites da autoridade docente enquanto parte de um trabalho coletivo. 

Nomeadamente no âmbito da compreensão da responsabilidade e corresponsabilidade docente 

na gestão democrática.  

 

6.1.2 Conselho de classe como tomada de decisão para diagnosticar avanços/problemas do 

aluno 

 A segunda subcategoria Conselho de classe como tomada de decisão para 

diagnosticar avanços/problemas do aluno refere-se ao entendimento de conselho de classe 

como instância de constatação do que interfere e/ou intervém na aprendizagem do aluno.  

Do quantitativo de participantes da aplicação do questionário, 20 deles reconhecem o 

sentido de conselho de classe como tomada de decisão visando à diagnose do aluno. Desse 

quantitativo, 70% é de professores iniciantes na atuação docente na Rede, 15%, em meados de 

atuação na Rede e 15% de professores com atuação docente na Rede acima de 20 anos. Esse 

dado revela uma concentração de professores em início de carreira na Rede no âmbito da 

atribuição desse sentido. 

 Ao relacionar esses subgrupos de participantes constatamos que é um sentido presente 

nas três escolas, conforme podemos observar no Gráfico 2 a seguir. 
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Gráfico 2 - Conselho de classe como tomada de decisão para diagnosticar 

avanços/problemas do aluno segundo os professores por tempo de atuação docente na 

Rede e contexto escolar 

. 
                     Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

 

Com relação ao percentual de participantes por escola, a Escola Regular Urbana com 

45% foi a única que congregou docentes com tempos distintos de atuação na Rede, a Rede 

Escola Regular Rural com 40% contou apenas com professores em início de carreira na Rede 

e a Escola de Tempo Integral com um percentual de 15% contou com professores em início e 

em fim de carreira na Rede. Nesse quadro, o conselho de classe enquanto diagnóstico, apesar 

de ter sido explicitado por professores das três escolas, apresenta uma concentração de 

compartilhamento maior entre professores em início de carreira na Rede da Escola Regular 

Rural. 

 Consideramos que tal sentido tem como suporte um modelo de conselho de classe 

baseado no que propõe o Regimento Substitutivo do Município (JABOATÃO DOS 

GUARARAPES, 2001), no que se refere ao objetivo de diagnosticar problemas apresentados 

pelos alunos, em termos tanto de entraves no cotidiano escolar como da não aprendizagem do 

aluno. Embora se distancie do que apregoa esse arcabouço legal ao limitar-se a diagnosticar 

sem fazer menção à proposição de superação.  

 Tal distanciamento fica patente na ênfase dada ao conselho de classe como espaço de 

análise de avanços e dificuldades apresentadas pelo aluno e na explicitação de limites para 

propor alternativas visando colaborar para a mudança ou potencialização do quadro 

constatado, conforme podemos observar nos depoimentos a seguir:  

Um espaço onde o professor pode analisar o aluno numa perspectiva 
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multi e interdisciplinar, observando e adquirindo informações sobre 

diversos aspectos do aprendizado e comportamento do aluno 

(PERU27). 

 

É um relato de tudo o que ocorre em sala de aula; os avanços na 

aprendizagem que ocorreram com os alunos durante o período, como 

também as dificuldades existentes por parte deles (PERR20). 

 

Um momento importante na escola de reflexão do bimestre, como 

também do desempenho dos alunos. O conselho de classe proporciona 

uma visão mais ampla do aluno em relação ao comportamento, 

participação e desempenho em todas as disciplinas (PERR12). 

 

Uma oportunidade que o professor tem para conhecer melhor o seu 

aluno tanto no cognitivo como no social (PETI12). 

 

 Nos depoimentos, seguindo a mesma lógica presente no sentido de solucionar 

problemas, o conselho de classe é reconhecido como um espaço importante que tem como 

foco o aluno problemático. Tal simbólico subjacente ao conselho de classe como tomada de 

decisão para diagnosticar avanços/problemas do aluno é percebido de modo tácito, ao 

compactuar a ideia de aluno problemático que minimamente demonstra saber. Tal 

compreensão encontra no compartilhamento a possibilidade de ratificar o descrédito ou não 

do potencial do aluno.  

O momento em que os gestores, professores e supervisores param para 

discutir e avaliar o processo dos alunos com respeito ao andamento 

escolar, isto é, aprendizagem, relações interpessoais, frequência, etc., 

também havendo o compartilhamento de experiência que ajudam a 

entender esse processo. Então digamos que eu consigo ter um 

diagnóstico da turma e do aluno (PERU29). 

 

O momento destinado aos professores, juntamente com a supervisão e 

gestão, compartilharem experiências vivenciadas por cada turma ao 

longo do bimestre. Essas experiências dizem respeito ao 

interesse/participação do aluno nos projetos, nos trabalhos, nas aulas e 

nas atividades propostas. É no conselho de classe que os professores 

devem expor as dificuldades sentidas e sucessos obtidos por cada 

aluno e ao refletir sobre elas compreender como se deu o processo de 

aprendizagem do mesmo (PERU12). 

 

 Apesar do realce da pertinência do diagnóstico e da explicitação do propósito de 

compreender o processo de aprendizagem do aluno, o sentido mostra-se restrito à diagnose 

sem ter em vista um plano de intervenção. No caso, limitando o próprio caráter 

reconfigurador da diagnose.  

A respeito do caráter do conselho de classe como instância em que se pode realizar um 
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diagnóstico da turma, Cruz (2005) vai além deste patamar ao apontar para a dimensão de 

intervenção. Notadamente ao avançar na compreensão de que um diagnóstico, ao evidenciar 

causas do problema, ou mesmo indicar hipóteses de causas, tem como proposição a 

construção de uma proposta de trabalho pedagógico constituída por objetivos e estratégias 

interventivas. 

O conselho de classe como tomada de decisão para diagnosticar avanços/problemas 

do aluno é ratificado nos dados que advém das respostas de 12 participantes da entrevista. 

Para mim, o conselho é um momento da gente poder socializar. 

Alguns detalhes passam batidos na minha área, que é História [...], 

enquanto que os professores de Português e de Matemática estão 

praticamente todos os dias. Então eles podem passar algumas 

informações, algumas observações que eu não consegui ver, que eu 

não sabia e outras informações que a própria direção passa. [...] Eu 

considero o primeiro e o último conselhos muito importantes. Porque 

o primeiro é onde a gente fica a par de algumas coisas que só a 

direção sabe e passa pra gente e o último é aquele que a gente tem 

aquele apanhado da melhora, das mudanças, da participação. Já o 

segundo e o terceiro passam meio que repetindo. O segundo repete o 

primeiro e o terceiro é um segundo conselho melhorado (PERU6). 

 

 O relato considerado na perspectiva de patologização (COLLARES; MOYSÉS (1994), 

ao assinalar a possibilidade da visão interdisciplinar contribuir para acessar dados essenciais 

da turma e do aluno, evidencia uma compreensão de conselho de classe que se distancia da 

perspectiva de „junta médica‟ proposta por Gandin e Cruz (2012). Isto porque na visão desses 

autores a junta médica em analogia ao conselho de classe possibilita complementar um 

„check-up‟ do aluno a partir da visão de vários outros profissionais visando superar o 

problema apresentado pelo aluno. Contudo, para os autores, a restrição a pontuar apenas 

aspectos atitudinais do aluno no conselho de classe é o mesmo que procurar ajuda médica e 

receber confirmação de sintomas já relatados pelo próprio paciente.  

 Cabe pontuar que, seguindo a lógica de solucionar avanços/problemas do aluno, o 

pretenso diagnóstico centra a atenção nas dificuldades em detrimento dos avanços do aluno, 

conforme ilustrado nos depoimentos a seguir: 

Olhe, a gente é orientado pela supervisora para discutir sobre os 

alunos que têm dificuldades. Geralmente, a parte de „sucesso‟ é mais 

vista em grupo mesmo, por exemplo, um determinado projeto que a 

gente fez e que deu certo. [...] O conselho de classe funciona mais 

como uma „agenda negativa‟ (PETI2). 

 

Vou para o conselho munido da caderneta e também de outras 

informações porque eu costumo fazer anotações individuais, então 

tenho o perfil individual de cada aluno. Tenho os avanços, suas 
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lacunas, suas falhas e até questões disciplinares (PERU38). 

 

Conselho tem que falar mesmo da vivência do professor e do 

cotidiano da sala de aula para tentar compreender o quadro 

apresentado pelo aluno. O que o professor está passando naquele 

momento em sala de aula tem que ser discutido, tem que ser levado 

pra supervisão da escola, pra gestão mesmo da escola, para que aquela 

discussão seja aberta e o professor não se sinta tão só na sala de aula. 

Então o conselho de classe é exatamente o momento do professor falar 

dele, expressar tudo que ele passa no dia a dia, das dificuldades que 

ele enfrenta e também do que não está dando certo na disciplina dele 

(PETI3). 

 

Eu gosto do conselho porque geralmente confirma o que a gente está 

fazendo, então, é até um desencargo de consciência, porque às vezes, 

a gente está bem preocupada com aquele aluno que está fraco, que não 

está alcançando o que a gente deseja e na verdade, quando a gente 

chega no conselho de classe, o caso é muito semelhante com os 

demais colegas (PERU32). 

 

 Nesses depoimentos podemos depreender uma representação social de conselho de 

classe enquanto instância que visa diagnosticar mais as dificuldades do que os avanços do 

aluno. E no que diz respeito à repercussão das ações do conselho de classe os professores 

deixam entrever um diminuto impacto para o processo pedagógico. 

A repercussão é sempre a posteriori, justamente quando se reúne já no 

final de cada etapa, aí fica uma coisa para outra unidade e às vezes 

para o outro semestre ou para o outro ano porque se discute muito 

tarde. Por isso que eu não sinto que seja uma ferramenta que esteja 

sendo importante para intervir em tempo hábil, aí realmente fica uma 

coisa mais burocrática, de detectar o problema mesmo, eu sinto 

(PETI2). 

 

Inclusive, nos conselhos de classe eu observo o seguinte: existem 

umas observações que são dadas, inclusive em caderneta... [...] depois 

que se discute sobre os casos, percebo que aqueles encaminhamentos 

ficam no papel. O máximo que acontece é o aluno que tem pouca 

frequência ser convidado pela supervisão para voltar a frequentar as 

aulas. Mas, em questões de aprendizagem, aquilo fica muito solto. [...] 

Para o ensino francamente, eu não vejo nenhuma ação, morre ali. A 

gente discute e fica ali mesmo. [...] Para a escola não há muito o que 

contribuir. O conselho fica perdido naquela reunião. No ano seguinte, 

no semestre seguinte ou na unidade seguinte... Ninguém está 

preocupado com o que foi discutido no conselho. É como se fosse 

realmente algo pró-forme.A gente tem que preencher isso aqui e levar 

para a Secretaria de Educação. E a gente chega a um apanhado de 

informações que são postas ali naquele documento e enviado para a 

Secretaria e acabou (PERU14). 
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 Cumpre enfatizar que a referência ao pouco impacto é revelada pela ação 

burocratizada desenvolvida. Inclusive em contribuir para uma espécie de sentimento de 

descrença diante das possibilidades do discutido colaborar em tempo hábil para resolver os 

problemas diagnosticados. Sendo assim, podemos considerar que o modo como se organiza 

esse momento e se dá a comunicação nessa instância podem estar colaborando para o 

compartilhamento pelos professores do sentido de conselho de classe restrito ao diagnóstico. 

 Quanto a elementos que podem refletir no processo de aprendizagem, o relato dos 

entrevistados a seguir salienta o ambiente escolar, para quem é tido como questão que não se 

pode desconsiderar no contexto da análise da evolução escolar do aluno. 

A gente tem feito esses levantamentos sobre determinadas situações 

que levam à aprendizagem ou não aprendizagem do aluno. E a gente 

tenta, dadas as devidas proporções e condições de trabalho, modificar 

uma ou outra coisa. [...] Por mais que a gente discuta que deve mudar 

a abordagem, a gente esbarra num empecilho, numa barreira que de 

certa forma passa a ser quase intransponível e pra eu transpor aquilo 

ali, eu tenho que tirar do meu bolso. Eu particularmente digo a todo 

mundo „do meu bolso não‟ [...], mas toda metodologia não é só 

retórica, se for retórica não funciona, tem que ter o lado retórico 

alicerçado ao momento prático, na possibilidade do fazer ou não fazer 

e como fazer. Então o como fazer precisa das condições para fazer, se 

não se tem isso, se esbarra naquele problema e não se vai adiante. 

Fica-se apenas no diagnóstico, pois não há condições objetivas para 

resolver muitos dos problemas detectados (PERU10). 

 

Mas o que falta são as condições de trabalho, são as soluções para os 

problemas que são identificados. A gente faz o diagnóstico, mas as 

soluções não dependem só do professor, a solução depende do 

sistema, o sistema é que está errado, por exemplo, o número grande de 

alunos em sala, falta de material didático, salas quentes demais, tudo 

isso dificulta a aprendizagem e o trabalho, o barulho que é enorme, 

não tem uma pessoa para cuidar da disciplina nos corredores. Então, a 

carga nos ombros dos professores é grande, todas as culpas são nossas 

(PERU32). 

 

Olhe, discurso extraconselho é: „Pra que isso?‟ Então, mais de uma 

vez eu já ouvi as pessoas questionarem para que o conselho porque 

você tem outra demanda de estrutura e de problemas internos de 

estrutura da unidade, além de problemas que não podem ser resolvidos 

pelas pessoas daqui porque precisa que a superestrutura resolva que no 

caso é a prefeitura.[...] Então tem o discurso: „Mas se a prefeitura não 

apoia para que conselho?!‟ (PERR16). 

 

 Para esses professores o ambiente escolar dependendo da maneira como ele está 

estruturado pode colaborar ou não para o processo de aprendizagem, de acordo com as 

condições materiais que dispõe para o desenvolvimento da prática pedagógica. Se, por um 
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lado, tal questão leva a um questionamento quanto à permanência do conselho de classe, por 

outro lado, alimenta um jogo de (re)passe do problema, seja ao responsabilizar o aluno, seja 

ao responsabilizar a família.   

Geralmente a gente vai analisar aquele aluno, se ele está diferente só 

com alguém. Então o que está acontecendo? Embora ele foque mais 

na nota, na disciplina, que está conjugado, nota e disciplina estão 

sempre juntas. Aquele aluno que não tem apoio em casa, ele tende a 

ter a nota mais baixa (PERU32). 

 

A gente tenta ver aqueles alunos e seus problemas, mas a gente acaba 

tendo limite para tentar melhorar determinadas situações. Exemplo: 

muitas vezes temos um aluno com algum problema em casa que a 

gente acaba detectando no conselho de classe e muitas vezes a gente 

chama os pais, tenta conversar e ver o que pode melhorar, mas muitas 

vezes a gente sabe que os pais não atendem. [...] Não há as melhorias 

que deveriam ter diante do que foi colocado no conselho de classe. 

Fica mais na constatação do que na ação. Infelizmente se encerra ali, é 

essa a situação (PERU15). 

 

 Os depoimentos revelam nesse simbólico que, independente dos termos usados, há o 

compartilhamento, explicitamente ou não, da patologização ou psicologização
33

 do 

desempenho escolar do aluno. Esse reconhecimento é evidenciado quando o aluno não 

demonstra a requerida aprendizagem, assiduidade, postura em sala, comprometimento com as 

demandas escolares, até mesmo aparenta problemas familiares. Tais depoimentos também 

evidenciam a atenção na questão da família isenta da dimensão de 

responsabilidade/corresponsabilidade das demais instâncias envolvidas no processo. Neste 

caso, consideramos oportuno destacar que a família exerce influência marcante nos processos 

evolutivos do aluno, podendo atuar enquanto propulsor ou inibidor do desenvolvimento de 

seus distintos aspectos: cognitivo, social e afetivo. Ilustram essa questão Polonia e Dessen 

(2005) quando destacam a relevância e influência da família na qualidade de agente educativo 

incontestável no tocante a criar um ambiente favorável à aprendizagem escolar, 

compreendendo acompanhamento sistemático e orientações no que diz respeito à demanda de 

estudos. 

Perante tais recortes reconhecemos que as condições materiais das escolas bem como a 

questão familiar colaboram para a construção do sentido atribuído ao conselho de classe para 

diagnosticar problemas do aluno. Posto que, para esses professores se torna incoerente a 

                                                
33 Carneiro (2009, p. 1) trata de como a “responsabilização do aluno pelos problemas cognitivos e relacionais 

dentro de sala de aula está inserida no âmbito de um processo de „Psicologização‟ da Pedagogia, que elegeu a 

ciência psicológica como a fonte maior de conhecimentos sobre o ambiente escolar, devido ao caráter 

cientificamente confiável dado às diretrizes de como lidar com a dinâmica de ensino e aprendizagem”. 
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proposição de ações sem concretas e adequadas condições de trabalho. Fazemos tal 

reconhecimento a partir de Santos (2005) que nos ajuda a compreender que o sujeito não é um 

processador de informações ou produto de uma realidade externa. Ele é ativo no que diz 

respeito ao processo de apropriação da realidade categorizando informações a partir de um 

complexo de relações com outros sujeitos. 

 Para além das condições materiais e da questão familiar, o próximo depoimento revela 

outro aspecto que reforça o diagnóstico de problemas, no que se refere tanto à isenção de 

assunção da responsabilidade do professor para com uma intervenção pedagógica.  

Nos conselhos o que acontece sempre é uma expressão usual: „Lavar 

as mãos‟. Os professores não têm culpa. Os alunos não querem, os 

alunos não aprendem, os alunos não se esforçam. Os professores dão 

aula. Então, se o professor A, B ou C não está compromissado, falta 

muito, não dá o conteúdo [...] e não tem a preocupação se o aluno está 

aprendendo, aí entra a aprendizagem... A discussão no conselho não é 

o método, não é o modo do ensino, mas sim a aprendizagem. Se 

aquele aluno [...] ou [...] a turma toda não aprende, o problema é da 

turma. Não é do profissional (PERU14).  

 

O depoimento reflete a pertinência da compreensão de Arruda (2002, p. 134) quando 

declara que “a comunicação é berço e desaguadouro das representações”. No caso, indicia a 

construção e a interação de um consenso relativo à impossibilidade de intervenção a partir do 

caráter limitado das condições materiais, da família, etc.  

 Nesse aspecto, a ação docente preserva-se da reflexão dialogada nos moldes da 

educação emancipatória, blindando-se ao debate em razão do sentimento de impotência diante 

da situação. Depreendemos assim que esses elementos configuram práticas escolares que 

colaboram para a (re)construção e/ou manutenção de representações sociais. 

Nessa perspectiva, podemos recorrer a Gilly (2001) ao sinalizar que as representações 

sociais, na qualidade de sistemas soberanos de significações sociais, configuram-se enquanto 

produto de acordos paradoxais provenientes de fatores ideológicos e determinações relativas à 

dinâmica escolar, afetando os sujeitos escolares. Sendo assim, as representações sociais 

estruturam de modo coerente o contraditório entre ideologia e realidade o que permite 

endossar seu papel de legitimar o sistema e de justificar práticas. 

 A respeito do papel das representações de legitimar o sistema e de justificar práticas, 

os depoimentos a seguir evidenciam a forte presença de um significado tradicional de 

conselho de classe. 

Como aluno, eu nunca vivenciei isso. A gente sabia que havia um 

momento de análise nossa, por vários professores e que esse momento 

era geralmente ao final do ano, para decidir quem passava e quem 
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reprovava. [...] Como professor, eu posso dizer que a gente vivencia 

uma experiência de análise profunda do aluno, em todas as suas 

instâncias: psicológicas, sociais, cognitivas e inclusive biológicas 

(PERU38). 
 

Enquanto aluno eu tomei conhecimento de que existia o conselho, 

sempre foi uma expectativa porque praticamente decidia a nossa vida. 

[...] A gente via os professores reunidos logo após o período de prova 

e ficávamos numa ansiedade pra saber o que ia ser decidido. [...] Em 

relação à experiência de professor a vivência já é outra, um pouco de 

decepção em relação aos conselhos de classe porque eles [...] tornam-

se espaços, às vezes, de malhação de Judas, sem resolução dos 

problemas. Os alunos que são melhores, que desenvolvem mais o seu 

potencial educacional são os heróis da história e os Judas são os que 

não conseguem (PERU23). 

 

A concepção que eu tinha de conselho é que traria resultados 

imediatos, que não traz, só se constata (PERR16). 

 

Eu admito que no início da carreira, eu senti certa frustração porque 

eu fazia aquela ideia, toda aquela coisa a teoria do „momento do 

conselho de classe‟, do „momento em que os professores se reúnem...‟ 

Então eu estava ansiosíssima na minha primeira experiência para 

vivenciar aquele momento. Eu fiquei um pouco decepcionada porque 

não foi nada daquilo que eu esperava porque foi rápido, todo mundo 

estava bem ansioso para terminar e realmente só se deu mais atenção a 

aqueles casos mais críticos. A primeira impressão que eu tive, [...] foi 

de que se fala sobre os problemas, mas não se dá solução para eles, 

entendeu? [...] Tem aquela coisa dos encaminhamentos que acaba 

sendo uma burocracia para se preencher nos diários e que os 

encaminhamentos acabam se tornando os mesmos e que infelizmente 

não surte muito efeito (PERU3). 

 

 Mediante o exposto, podemos afirmar ao analisar a subcategoria Conselho de classe 

como tomada de decisão para diagnosticar avanços/problemas do aluno que os professores 

considerados reconhecem a relevância da diagnose do processo de aprendizagem, estando ela 

parcialmente em conformidade com o Regimento Substitutivo do Município do Jaboatão dos 

Guararapes (2001), contudo sentem-se limitados quanto a intervir nos problemas.  

Cumpre relembrar que assim como na subcategoria Conselho de classe como tomada 

de decisão para solucionar problemas do aluno, esta subcategoria, Conselho de classe como 

tomada de decisão para diagnosticar avanços/problemas do aluno revela o intento em 

detectar a situação-problema apresentada pelo aluno num determinado período letivo, não 

abrangendo no debate a dimensão de ensino como parte integrante do problema a solucionar e 

diagnosticar. Ainda é de ressaltar que o sentido de diagnosticar problemas/avanços, por um 

lado, amplia a possibilidade de reflexão ao atentar para dificuldades e progressos apresentados 
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pelos alunos. Mas, por outro lado, resume-se a constatar o rendimento do aluno, afastando-se 

dos princípios da educação emancipatória, no tocante a possibilitar o desenvolvimento do 

sujeito enquanto ser integral, preconizado pela Proposta Curricular no campo do conselho de 

classe. Em outros termos, reconhecemos a permanência da centralidade do debate nas 

questões detectadas sobre o aluno, não havendo a alusão em repensar o processo pedagógico 

de maneira geral, ou seja, em apreciar a ação docente e discente no contexto escolar. 

 

6.1.3 Conselho de classe como tomada de decisão para definir a vida escolar do aluno 

 

 A terceira subcategoria Conselho de classe como tomada de decisão para definir a 

vida escolar do aluno, congregando respostas de 5 participantes, corresponde ao 

entendimento de que nessa instância se decreta o destino escolar do aluno no que concerne a 

aprovação/reprovação centrada em aspectos considerados problemáticos (frequência, 

indisciplina, etc.) em detrimento do didático-pedagógico tendo por base a perspectiva de 

avaliação somativa (HOFFMANN, 2014). Sobretudo realizar um julgo do aprendizado do 

aluno, em termos da classificação: escolhem-se uns e excluem-se outros. 

Diferentemente dos sentidos anteriores, tal sentido de conselho de classe é 

compartilhada apenas por professores iniciantes (60%) e por professores que se encontram em 

meados de atuação na Rede (40%). Mas de igual modo ao reconhecimento do conselho de 

classe para diagnosticar avanços/problemas do aluno apresenta uma concentração de 

compartilhamento entre professores em início de carreira na Rede. 

 Ao relacionar os subgrupos de participantes que consideram o conselho de classe 

como instância de tomada de decisão para definir a vida escolar do aluno, constatamos haver 

representantes das três escolas conforme consta no Gráfico 3 a seguir apresentado.  
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Gráfico 3 - Conselho de classe como tomada de decisão para definir a vida escolar do 

aluno segundo os professores por tempo de atuação docente na Rede e contexto escolar 

. 
                     Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

 

 O gráfico acima revela que a Tomada de decisão para definir a vida escolar do aluno 

transversaliza as três escolas. Porém, mesmo apresentando um reduzido quantitativo de 

professores, há o compartilhamento na Escola Regular Rural por professor iniciante e em 

meados de atuação na Rede e na Escola Regular Urbana por professores principiantes na 

Rede. 

 Inicialmente nos pareceu intrigante o percentual de professores em início de carreira e 

em meados de atuação docente na Rede que apresentaram um discurso de caráter excludente, 

baseado em relações de poder de uma cultura de dominação, silenciamento e aceitamento. 

Principalmente quando consideramos o avanço do debate sobre avaliação numa perspectiva 

emancipatória. No entanto, ao considerar o tempo de atuação docente antes da inserção na 

Rede, constatamos que a maioria dos participantes tem experiência docente acima de 10 anos, 

logo, que têm representações de conselho de classe construídas antes da inserção na Rede. E, 

conforme já apontado no item 6.1.1, essas representações se mantêm referendadas pela 

legislação que orienta o conselho de classe. 

 O depoimento dos professores da Escola Regular Rural indicia um sentido de conselho 

de classe para aprovação/reprovação do aluno, atrelado a uma perspectiva tradicional de 

aprendizagem, ao responsabilizar o aluno pelo resultado atingido.   

Momento para definir a vida escolar do aluno (PERR6). 

 

Momento para constatar e dar um veredicto sobre o rendimento do 

aluno (PERR2). 
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É um espaço para decidir se o aluno tem ou não condição de passar de 

ano (PETI15).  

 

É o momento em que os professores se reúnem, juntamente à 

supervisão, para avaliar as particularidades de cada aluno. O que se 

discute é a evolução daquele estudante; sua aptidão para avançar. 

Cabe aos professores o julgamento dos alunos sob o olhar de toda 

equipe pedagógica (PERU14).  

 

 Nesse quadro, é notório o poder de decisão do professor enquanto autoridade máxima 

na definição da aprovação/reprovação do aluno. Estabelece-se assim a configuração de 

conselho de classe como instância de julgamento sem um debate sobre a ação docente. Essa 

ordem de acontecimentos compreendida a partir de Bourdieu (2014) revela posicionamentos 

que refletem que o sistema escolar assemelha-se a uma máquina que recebe produtos 

classificados pela sociedade e os restauram, ou não, classificados por ele.  

 Embora apenas 5 participantes tenham apresentado na resposta ao questionário o 

sentido de conselho de classe para definir a vida escolar do aluno, no âmbito das entrevistas 

identificamos respostas de 12 professores que trataram da questão de julgamento, seja no 

âmbito de uma atribuição desse sentido, seja fazendo uma crítica à configuração do conselho 

de classe com tal estruturação.  

No que se refere à atribuição ao conselho de classe em definir a vida escolar, trazemos 

os seguintes depoimentos: 

O meu critério é observar a frequência porque é nesse ponto que a 

rede começa a trabalhar. A gente senta para discutir a frequência, 

quem é que tem frequência para ser aprovado ou não e depois a gente 

vê a questão da nota, a evolução daquele aluno, também a questão do 

comportamento [...] se o aluno tem bom comportamento em sala e se 

ele tem um bom relacionamento professor/aluno e com os colegas. 

Quando o aluno é indisciplinado o foco passa a ser o comportamento... 

Bom, eu acho que o conselho... é definitivo. Acho que ele é o último 

recurso que a gente utiliza para discutir se aquele aluno vai ou não ser 

aprovado. E aí a gente sabe que uma reprovação pode mudar o curso 

da vida de uma pessoa. Então, é um momento de muita 

responsabilidade (PERU14). 

 

Um bom comportamento para um aluno que tem dificuldades, aí sim 

ele vai contar como um ponto de ajuda. Porque um bom 

comportamento significa que o aluno não aprendeu por dificuldades 

diferentes que não sejam provocadas por ele, dificuldades talvez na 

compreensão nos exercícios [...] Então se ele é comportado você sabe 

que ele está tentando, ele ao menos está prestando atenção no que 

você está fazendo. E já aquele que está bagunçando, você já sabe que 

se o resultado dele é baixo, é por causa daquilo. Então não tem nem o 
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que diminuir, ele já vai diminuindo por conta própria. O 

comportamento dele não vai condená-lo, pode ajudar, mas não vai 

condenar (PERU6). 

 

Tais depoimentos ratificam o encontrado na pesquisa de Earp (2012), sobre o 

julgamento dos professores em relação aos seus alunos na esfera do conselho de classe, em 

termos dos problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos não serem relacionados ao 

processo de ensino, sendo a reprovação utilizada como a maneira da escola legitimar a 

eliminação dos alunos indesejáveis do ponto de vista docente. Inclusive, reafirma ter o 

professor um poder inquestionável e o aluno ser um depositário do conhecimento transmitido, 

na perspectiva de uma relação hierarquizada nos moldes da educação bancária apontada por 

Freire (2005). Desse modo,o estatuto de julgamento da atitude do aluno desconsidera 

possíveis avanços atingidos devido ao destaque do atitudinal.  

No que diz respeito à configuração do conselho de classe no âmbito de definir a vida 

escolar do aluno, embora sem a explicitação de alternativa de solução, alguns professores 

fazem críticas indiciando um possível tensionamento entre sentidos.  

Como professora, a experiência que eu posso lhe falar de conselho não 

é muito gratificante, não.Eu acho que não tem um resultado positivo, 

[...] o que eu vejo em conselho são professores querendo 

decidir/resolver a vida do aluno, principalmente no que diz respeito a 

passar de ano ou não. Às vezes no que diz respeito a reter um aluno... 

O que se fala mais em conselho é isso: reter, reter o aluno, ou então, 

„Ah, passa o bichinho...‟ Eu acho esses termos tão pejorativos porque 

às vezes querem passar a mão, ou também, „Eles não querem passar o 

aluno? Então a gente passa‟ (PERU26). 
 

Embora ainda exista por parte de muitos colegas o equívoco de que 

uma avaliação dessas é feita como se o professor fosse um juiz, vendo 

como se o professor estivesse em cima de um pedestal julgando, isso é 

muito perigoso porque temos que ter uma noção bem clara do que é 

ser professor e do que é ser aluno (PERU38). 
 

Eu considero que o foco dado no conselho é no elemento institucional. 

A parte que é para cumprir as exigências 

estruturais/pedagógicas/organizacionais/administrativas. [...] A 

questão da aprendizagem é tratada, mas sem ir amiúde. Quanto ao 

ensino às demandas de natureza pedagógica não se discutem, no 

sentido de saber, é muito raro, muito superficial, mais bote superficial 

nisso. Há normalmente uns textos introdutórios para reflexão sobre o 

ensino, [...] tipicamente são voltados para momentos de sala de aula e 

questões pedagógicas [...], mas no momento em que se está ali 

naquela parte de turma A, B, C, D... é só falar em notas [...]. O modelo 

e a estrutura de apresentação do conselho são estanques (PERR16). 
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Claro que tem um ou outro professor que tem aquela visão de: „Não, 

ele é indisciplinado, mas ele melhorou no final do ano, se esforçou e 

se empenhou‟. Mas isso é uma pequena parte, então a gente vai 

levantando esses pontos e no final se dá o veredicto: „E aí, ele merece 

ser aprovado ou não e quais são os motivos?‟ Sabe, os motivos são 

bem „tortos‟ às vezes... O professor chega e diz: „Ah, não faz nada e 

não merece ser aprovado. Ah, esse melhorou um pouquinho‟. Então é 

algo muito superficial, não existe uma unidade no conselho de classe. 

O que eu percebo é isso na rede pública, às vezes tem um professor 

que tem uma visão que parece muito com a minha e outros já pensam 

diferente. Há pessoas que estão ali e que, sinceramente, não sabem 

nem o que estão fazendo (riso) (PERU14). 

 

Quando começa a „beirar‟ o conselho da terceira unidade... [...] 

„Começa o pandemônio!‟ „Quem é que tá bem na tua matéria, quem tá 

ruim na tua matéria? Tem que reprovar fulana porque eu não admito 

que fulana passe!‟ Vai-se para o âmbito subjetivo... [...] As pessoas 

botam doutrinas sacro-santa que não podem ser mudadas do tipo: „Ah, 

não vai passar, enquanto não souber tal coisa‟ (PERR16). 

 

Essas críticas fazem lembrar um estudo de Dalben (2004) em que chegou à semelhante 

constatação em uma pesquisa histórica sobre o conselho de classe, em termos de que na 

construção de sua história verificaram-se reuniões caracterizadas enquanto momentos presos à 

medida de rendimento reforçando os resultados dos alunos com vereditos finais.  

Alguns depoimentos incidem sobre os critérios utilizados e outros reforçam a isenção 

da responsabilidade docente no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

A discussão a respeito de notas baixas numa turma atrelada à 

metodologia visando novas possibilidades e sugestões variam muito 

de unidade para unidade, depende da equipe, de como a equipe é 

engajada, isso infelizmente não é padrão, ou mesmo que a equipe seja 

muito engajada, mas que tenha uma supervisão pedagógica que atue 

mais e puxe isso, solicite isso dos professores, mas é raro (PERU3). 

 

Às vezes a avaliação é feita dessa forma, ela é pelo olhar, muda muito 

de um pro outro, então o modo com que as pessoas avaliam influencia. 

[...] Essa avaliação é falha porque ela não está vinculada à questão 

pedagógica, ela está mais vinculada à questão disciplinar e pessoal 

(PERU23). 

 

[...] Pra mim não interessa se ele é indisciplinado ou não com outros 

professores, se ele está fraco ou não com outros professores. Eu venho 

porque tem que vir, é uma obrigação da escola e eu venho cumprir a 

ordem porque eu não acho que culpa de nota vermelha é do professor, 

pois se o professor faz a parte dele, o professor vem dar aula... 

(PERU22). 
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Aí é que você vê esses embates nessa questão de poder querer marcar 

ponto, de querer de repente penalizar algum aluno porque não foi bem 

na disciplina dele. [...] Na minha relação com os alunos, eu procuro 

dar várias chances para eles poderem recuperar, às vezes, até com 

certa ameaça de nota e de reprovar também, ainda que essa não seja 

uma preocupação minha de fato. Às vezes, você termina entrando 

nesse jogo aí também, os alunos são condicionados a isso desde que 

entra na escola, né? (PETI2). 

 

 Com relação à focalização no aluno que tem problemas, cumpre salientar que o debate 

evidencia um simbólico no ideal discente, tendo como parâmetro o modelo de educação 

tradicional refletido no aluno que apresenta ou prontamente responde aos códigos social e 

culturalmente valorizados. E é a partir do ideal de aluno que se discute acerca de outros 

aspectos que permeiam o processo pedagógico, ou seja, entre outros, a indisciplina justificaria 

o não aprendizado, maquiando assim outros fatores.Até mesmo reforça a lógica do aluno ideal 

enquanto imagem da excelência do aprendizado escolar, tal como tratado no estudo de Santos, 

Cruz e Belém (2014). No caso, a ideia de que a aprendizagem dos conteúdos escolares e o 

bom aproveitamento nas avaliações seriam ressonâncias de atitudes consideradas positivas em 

relação ao comportamento social aceitável.  

 Nesse quadro, convém citar Moscovici e Vignaux (2009) quando tratam da themata 

enquanto ideias centrais por meio das quais se constituem as representações sociais. Essa 

noção designa os quadros de pensamento preexistentes, que advém de sistemas de crenças, 

ancorados em tradições, valores, imagens do mundo e do ser que os sujeitos acolhem 

enquanto verdade. No entanto, não deixam de considerar que também acontecimentos e 

discursos colaboram para manter e modificar dadas representações. Para esses autores a 

formação de uma representação social se dá por meio de um esquema funcional e dinâmico 

edificado sobre antinomias, forjadas pela relação dialética de oscilação entre a tensão e 

integração de teses adversas, parece ter um poder normativo e gerador na sua gênese ao 

modelar as novas informações sobre as existentes. 

 Em nosso entendimento seria esse elemento propulsor, isto é, a concepção de aluno, 

essa themata. A themata compreendida enquanto conceito dialógico - fundado ao longo do 

tempo e subordinado às histórias retóricas e crenças - colabora expressivamente para a 

construção de representações sociais sobre esse objeto social: o conselho de classe. Desse 

modo, é possível perceber que o sentido e significado expresso pelos professores em relação 

ao que considera ser um bom aluno é o parâmetro de referência para enquadrar o discente 

como mau aluno repercutindo no modo como o professor avalia no conselho de classe. Para 
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Marková (2006), à medida que as taxonomias - como é o caso do bom aluno/mau aluno - são 

elaboradas no pensamento social, cada grupo social atribui significações que tem por 

referência um modelo ideal, e ao serem ativadas comportam-se como thematas podendo 

originar representações sociais.  

 Um exemplo pertinente quanto à maneira de avaliar nesses moldes é revelado no 

depoimento a seguir apresentado: 

A gente estudou dentro de um padrão e se eu for comparar a minha 

postura quando eu era sexto ano e a postura dos meus alunos no sexto 

ano, não tem nada a ver. Eu era disciplinada, atenciosa, estudiosa, essa 

era a referência para a época, se eu for comparar com a dos meus 

alunos hoje a necessidade é muito maior (PERU8). 

 

Por exemplo, você está no conselho aí chega naquele determinado 

aluno que é indisciplinado e aí quando se fala no nome dele todo 

mundo: „IXE‟. Já começa a fazer aquele ar de desdém e aí o aluno 

começa já a ser achincalhado pelos professores. Em geral, é como se 

fosse „malhar o Judas‟. Foi uma expressão mais chula, mas é mais ou 

menos isso (PERU14). 

 

 Os depoimentos trazem a imagem do aluno ideal tomado como parâmetro. No caso de 

PERU8, apesar do reconhecimento de que os tempos mudaram, o padrão adotado no período 

em que foi aluna ainda serve de referencial para ela avaliar no conselho de classe. 

Acompanhada de resquícios do passado evidencia-se uma valoração de atributos que 

caracteriza o ideal de aluno: disciplinado, atencioso e estudioso. 

 Desse modo, apesar de encontrar-se em meados da segunda década do século XXI, o 

sentido de conselho de classe parece ancorar-se na idealização do aluno de tempos passados 

no âmbito da ideia do bom versus mau aluno. Em consonância com esse raciocínio, destaca-se 

a ideia dos „menos inteligentes‟ por não atingirem as expectativas do que foi estipulado pelos 

professores, receberem notas baixas. E, consequentemente, estarem fadados ao crivo de sua 

vida escolar no âmbito do conselho de classe, enquanto que os „bem dotados‟ darem conta das 

demandas escolares e tirarem boas notas. Sendo assim, tal ideal preza por um aluno 

inteligente, parecendo esse feito advir muito mais de uma condição inata, ou mesmo de um 

esforço feito pelo aluno, por ser estudioso e atencioso, do que mesmo por um trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo professor. Nessa direção, tal sentido reflete pensamentos 

preexistentes que evidenciam que as representações sociais podem difundir crenças obsoletas, 

vinculadas a sistemas de pensamento mais amplos, mantidos por grupos sociais.  

 Os aspectos até então considerados refletem de modo fidedigno o observado durante 

nossa inserção no campo. Tomando como exemplo o conselho de classe na Escola Regular 
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Urbana observamos alguns professores ao tratar dos alunos indisciplinados utilizarem 

expressões como: Ah, uma cambada de pau!Horrível! Mal educado! Perigosa! Grossa! 

Dissimulado! Agressivo! Porre! Chato! Perdido no espaço! Preguiçoso! Tais expressões 

demonstram uma rotulação do que se considera mau aluno em oposição ao modelo ideal de 

bom aluno.  

 Apesar de tal rotulação e das resistências, importa realçar que tem quem reconheça 

que na troca de informações com os colegas é possível tirar dúvidas, explicitar outro ponto de 

vista bem como identificar limites e possibilidades de trabalhar de forma coletiva. 

A sensação é de esclarecimento porque de fato eu ainda tenho dúvida 

quando vou ao conselho com relação ao aluno, às vezes. Então, 

naquele momento, eu consigo tirar as minhas dúvidas na maioria das 

vezes, fazer a minha avaliação final (PERU3). 

 

Eu acho algumas pessoas tradicionalistas. [...] O novo sempre assusta, 

então o tradicional será sempre mais fácil porque eu domino, eu tenho 

uma longa vivência, eu não tenho que pesquisar, eu não tenho que 

correr atrás... [...] E quando a gente quer fazer algo diferente fica 

como se quisesse ser o centro das atenções, mas na verdade você só 

quer fazer o seu trabalho (PERR8). 

 

Fica mais fácil conversar com alguns professores e com outros não 

porque eles dizem: „A caderneta é minha‟. Então quando o professor 

se posiciona até em conselho dizendo que: „A caderneta é minha e eu 

vou fazer desse jeito‟, você já percebe que não há espaço para o 

diálogo para analisar outros elementos do ser (PERR16). 

 

 Os depoimentos também revelam tensões presentes no conselho de classe 

configuradas a partir da tomada de decisão para definir a vida escolar do aluno. Inclusive a 

caderneta, nesse contexto, passa a ser um instrumento de poder, propriedade do professor, que 

legitima a sua posição quanto à aprovação/reprovação do aluno. Notadamente como um dos 

poucos trunfos que resta ao professor e que lhe remete à época em que era autoridade 

inconteste da ação educativa. Cabe pontuar que tal sentido atribuído ao diário de classe não 

coaduna com o que estabelece a Instrução Normativa Nº 01/2011 que versa sobre esse 

instrumento avaliativo, ao considerar que ele tem como função detalhar a vida escolar do 

aluno refletida a nível individual e coletivo resultando no registro das ponderações produzidas 

também no âmbito do conselho de classe.  

 Identificamos assim um simbólico que esteia a conservação da questão do poder e da 

permanência da autoridade, amplamente tradicional, na figura do professor. Esse 

posicionamento reverbera práticas decisórias unilaterais da vida escolar do aluno, devido ao 

autorreconhecimento pelo professor enquanto detentor do saber, fonte exclusiva de 
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conhecimento e autoridade suprema do ensino mediante a comunidade escolar. 

 No que se refere ao „poder‟ do professor sobre a vida escolar do aluno é necessário 

salientar que tal soberania não se restringe ao conselho de classe, ela é muito mais ampla, 

compreendendo o tempo e o espaço escolar. A esse respeito Santos (2005, p. 10) explicita que 

“a representação social é um conjunto de conceitos articulados que tem origem nas práticas 

sociais e diversidades grupais cuja função é dar sentido à realidade social, produzir 

identidades, organizar as comunicações e orientar as condutas”. 

Nessa perspectiva, embora o conselho de classe tenha alterado a condição de único 

responsável pela avaliação do aluno, o professor encontra ou esbarra na coletividade para 

concretizar a aprovação/reprovação do aluno. Então, o professor para manter esse status que 

provém de uma educação nos moldes tradicionais, vale-se das poucas estratégias e 

instrumento de poder que ainda lhe resta, qual seja, o uso do conselho de classe como 

instância para determinar a aprovação/reprovação do aluno. E, mesmo não tendo poder de 

decidir sozinho, lança mão de parceria junto aos pares para tal definição assim como a 

utilização da caderneta como resposta ao baixo desempenho, a indisciplina, a não realização 

de atividades, como forma de ameaçar o aluno que não se enquadra na proposta elencada pelo 

professor ou mesmo pela escola. Neste caso, em compreendendo que as representações 

sociais são guias de conduta, a vida do aluno é definida a partir de sentidos compartilhados no 

conselho de classe.  

 Com base no exposto podemos reafirmar que os professores considerados edificaram 

uma representação de conselho de classe atrelada a uma concepção de avaliação tradicional, 

tendo como referência o modelo de aluno ideal. Vale destacar que assim como as 

subcategorias precedentes, quais sejam, Conselho de classe como tomada de decisão para 

solucionar problemas do aluno e Conselho de classe como tomada de decisão para 

diagnosticar avanços/problemas do aluno, esta subcategoria Conselho de classe como 

tomada de decisão para definir a vida escolar do aluno segue a lógica de centrar o foco 

apenas no aluno. Contudo, há uma maior aproximação entre as duas últimas subcategorias no 

que diz respeito à isenção de uma proposição nos moldes do objetivado na Proposta 

Curricular do Jaboatão dos Guararapes. 

 

6.1.4 Conselho de classe como tomada de decisão para atender demandas das avaliações 

externas 

 

 A quarta subcategoria Conselho de classe como tomada de decisão para atender 
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demandas das avaliações externas, congregando respostas de 5 participantes, refere-se ao 

sentido atribuído ao conselho de classe como instância em que se trata dos índices dos 

resultados dos exames em larga escala, em termos de atingir metas. Ela conta com 

representantes das três escolas e apresenta uma concentração de compartilhamento entre 

professores em início de carreira na Rede bem como na Escola Regular Urbana. E ainda na 

Escola Regular Rural é compartilhado por professores principiantes e em meados de atuação 

na Rede, conforme consta no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Conselho de classe como tomada de decisão para atender demandas das 

avaliações externas segundo os professores por tempo de atuação docente na Rede e 

contexto escolar 

 

                      Fonte: Dados da pesquisadora, 2016 

 

 Esse gráfico revela a atenção em atender demandas das avaliações externas no âmbito 

do conselho de classe, embora presente nas três escolas, apresenta um reduzido quantitativo 

de professores que o atribui. Tal sentido indicia a ação deste Município em termos de cobrar 

do professor a responsabilidade diante dos índices de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB).  

 Nessa perspectiva, podemos inferir que a aprovação/reprovação no âmbito do 

conselho de classe, para além do modelo de aluno ideal, tem como parâmetro o resultado das 

avaliações externas se reveste de intenções políticas, visando à elevação dos índices das 

avaliações de larga escala em detrimento do real aprendizado do aluno. 

 Ratifica tal ideia os depoimentos que revelam que o conselho de classe limita-se a 

busca de metas em resposta a cobranças de aumento do índice de aprovação dos alunos: 



 137 

Espaço para apresentar índices de modo a levar os professores a tentar 

elevar o número de aprovação dos alunos (PERR5). 

 

Momento de buscar formas de alcançar o maior número de aprovação 

dos alunos, visando com que a escola atinja altos índices (PERR9). 

 

É um espaço que tem se preocupado em discutir meios de reduzir a 

reprovação, o que leva a escola a atingir as metas almejadas (PETI5). 

 

É um momento de cobrança dos professores para que procure meios 

de levar o aluno à aprovação (PERU9). 

 

 Tal sentido, ao tender a incentivar um maquiamento dos resultados apresentados pela 

educação do Município, distancia-se do que apregoa a avaliação no modelo formativo que, de 

acordo com Hadji (2001), tem como função basilar colaborar para a regulação da atividade de 

ensino, levando informações pertinentes sobre o ensino e a aprendizagem. No caso, o debate 

em relação aos resultados das avaliações externas visualiza apenas os índices obtidos e não as 

condições das quais emergem esses resultados, as dificuldades vivenciadas no processo 

pedagógico e respectivas maneiras de superá-las para serem trabalhadas em sala de aula.  

 Apesar dessa ordem de acontecimentos, vale ressaltar Santos(2010) quando evidencia 

possibilidade de articulação entre conselho de classe e avaliações externas, ao compreender 

que conselho de classe se constitui em espaço de participação democrática, através do qual a 

comunidade escolar analisa os índices das avaliações visando à qualidade da educação e 

melhoria do ensino e da aprendizagem no contexto da unidade escolar. A autoavaliação por 

parte da escola de sua prática, ao valer-se dos índices alcançados, permite a proposição e 

desenvolvimento de novas práticas para a construção de novos aprendizados. 

De igual modo a subcategoria 6.1.3, embora apenas 5 participantes tenham 

apresentado na resposta ao questionário o sentido de conselho de classe para atender 

demandas das avaliações externas, no âmbito das entrevistas identificamos respostas de 11 

professores que se aproximaram da questão das avaliações externas. Conforme passamos a 

expor. 

 

Aí aparece um documento dizendo que precisamos atingir a meta da 

prova Brasil e o Indicador de Educação de Pernambuco, IDEB, 

SAEB, SAEPE. Aí o pessoal começou a ficar preocupado porque 

tinha que atingir a meta nacional da prova Brasil e tinha que seguir a 

meta da avaliação estadual. [...] Tem uma demanda que na expressão 

popular é: „Seu rei mandou dizer‟. Então: „A Educação está pedindo, a 

Diretoria de Ensino determinou, a meta que chegou é...‟. „Chegou um 

relatório lá do Estado que saiu lá o quadradinho da prefeitura, da 

escola e nós estamos no índice tal.‟ „Chegou um relatório do Governo 
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Federal dizendo o que?‟ E aí no conselho o foco fica sendo aquele: 

„Vamos repassar o índice‟. [...] Quando chega no final e no meio do 

ano alguém diz assim: „Estamos a „x‟ de atingir a meta‟. Então você 

não está fazendo uma reflexão em cima de: „Por que o número está 

sendo esse? O que é que está por trás disso? Quais são as ações para o 

que precisa ser redirecionado‟? Vai ter uma hora que é meramente o 

índice e não aquilo que o índice revela. Aí, de modo geral, passou-se a 

perseguir o índice (PERR16).  

 

 Esse depoimento evidencia a observância e a corrida por números em que as 

avaliações externas colaboram mais para produzir informações para os gestores das redes 

educacionais do que para auxiliar professores a reverem práticas de ensino e avaliativas. 

 Cumpre pontuar que segundo Alavarse, Bravo e Machado (2013) o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi instituído com o Plano de metas 

compromisso todos pela educação, através do Decreto Nº 6.074/2007. Enquanto indicador, o 

IDEB conjuga o cálculo dos resultados de desempenho nas provas do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) e da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil), 

com taxas de aprovação das unidades escolares e redes de ensino sob a responsabilidade do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.Para esses 

autores, ainda que a concepção de qualidade relacionada ao IDEB seja de certo reducionista, 

tendo em vista não contemplar questões pertinentes ao processo pedagógico, há de se 

considerar algumas potencialidades, entre elas, em facilitar uma apreensão parcial da 

realidade educacional brasileira, como também por articular dois elementos que aparentam 

antagônicos: o aumento da aprovação e do desempenho. 

 Nesse cenário a reprovação parece um resultado inaceitável, que se tem buscado 

eliminar. Vejamos os depoimentos a seguir: 

 

Tudo começa pelas avaliações „externas‟, tudo é em cima disso aí. 

Então, isso vai ser refletido dentro da escola e dentro do conselho 

também. É por isso que eu também acho bobagem em se preocupar de 

querer marcar ponto, de querer reprovar também para dizer que tem 

„poder‟ até por que você tem que analisar essa questão desse sistema 

de avaliação, como é feito e que termina por interferir, não tem para 

onde (PETI2).  

 

Para eles não conta muito o porquê está reprovado, mas sim que não 

se deve reprovar. A gente sabe que as leis mudaram, que há várias 

oportunidades e que a intenção é fazer sempre com que o índice caia. 

Então a gente está jogando muito em torno disso, de que o índice de 

reprovação caia, mesmo que não sejam usadas essas palavras, porque 

não se usa, a gente „sente nas entrelinhas‟, mas não são usadas 

(PERU6). 
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O que acontece muitas vezes, é que a gente vai no conselho com um 

número lá de reprovação possível, principalmente no último conselho 

do ano. Então, já aconteceu de ter aquele aluno que recebeu voto de 

„minerva‟, porque é passado o „Não pode, a gente já tem tantos 

reprovados nessa turma‟ (PERU3). 

 

 

 Nesse quadro, a „reprovação‟ deixa de ser um instrumento de poder exclusivo do 

professor que, destronado de sua posição de único definidor da vida escolar dos alunos, passa 

a depender além do coletivo do conselho de classe bem como do percentual aceitável de 

reprovação. No simbólico da perda de poder elementos internos e externos às escolas passam 

a partilhar/definir a aprovação/reprovação, valendo a regra subliminar de aprovação máxima 

independente da real condição do aluno, o que leva o professor a perder seu título de definidor 

da vida escolar dos alunos. 

 Podemos depreender que esse sentido vem ganhando força haja vista um forte controle 

da Secretaria Executiva de Educação no processo de avaliação externa, através: da realização 

de avaliações propostas pelo próprio Município, do monitoramento de cada unidade do 

rendimento dos alunos através do preenchimento das Fichas de 

Monitoramento/Acompanhamento pelos professores a respeito do rendimento do aluno no 

bimestre, assim como, pela bonificação
34

 dada aos professores pela produtividade da escola e 

individual durante o ano. Sendo assim, a procura por atingir metas parece estar se 

incorporando ao discurso dos professores conforme o relato das entrevistadas a seguir: 

 

Meu propósito ao ir para o conselho é que os professores junto com a 

supervisão e a gestão, possam fazer uma avaliação geral do ensino na 

escola naquele momento. Procurar também, a partir daqueles pontos 

considerados negativos, melhorar ou amenizar esses problemas porque 

nós temos esse propósito, nós temos metas a atingir no ensino 

(PETI3). 

 

A gente sabe que tem uma meta, nós temos o IDEB... essas provas que 

estão sendo aplicadas. Então, nós sabemos que temos que demonstrar 

a melhor postura possível e trabalhar melhor com aquele aluno. Ver a 

dificuldade do aluno, para que aquela criança chegue ao final do ano 

                                                
34Um técnico da Secretaria Executiva de Educação – SEE, através de resposta a um e-mail em 07/01/2016, 

esclareceu que o bônus denomina-se BDEJAB, ele é coletivo, pago aos professores e profissionais de educação 

lotados nas escolas que alcançaram os índices de crescimento propostos pelo município e individual, é o 

pagamento para os professores lotados nas escolas que não atingiram as metas estabelecidas, contudo tiveram 

um desempenho individual satisfatório, mensurado por meio da frequência, do fluxo escolar e da avaliação de 

desempenho. Os pagamentos são anuais, alternados da seguinte forma: ano par, a ferramenta de avaliação é o 

fluxo escolar, no ano ímpar a nota do IDEB.  
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com a aprendizagem consolidada (PETI4).  

 

 

 Com efeito, a repercussão do recente debate fortemente pautado por um modelo de 

gerenciamento de recursos humanos travado nessa instância subtrai parte do potencial 

pedagógico de reflexão acerca do que os resultados indicam. Segundo Gaulejac (2007), a 

ideologia gerencialista nas organizações empresariais configura-se enquanto tecnologia de 

poder que legitima uma abordagem instrumental e utilitarista ente o homem e a sociedade 

pautados entre alguns dos aspectos, pela racionalidade, qualidade, eficácia e desempenho. 

Essa lógica preocupa-se com o adequado gerenciamento dos recursos organizacionais, 

notadamente os humanos, com o fim à rentabilidade financeira, em detrimento do 

gerenciamento ideal da empresa. Essas ideias vêm se enraizando no âmbito educacional, 

através de uma variedade de iniciativas gerencialistas que têm objetivado alavancar o 

desenvolvimento educacional, entre elas: o bônus para os professores visando o desempenho 

de seu ofício de maneira mais eficaz, cujo incentivo de uma performance de sucesso visa 

contribuir para o bom rendimento dos alunos a ser comprovado e reconhecido pelos 

indicadores mensuráveis. Dessa forma, fica evidente o enquadramento pelo qual as 

organizações educacionais passam a se adaptar tendo como meta a ordem e a produtividade.  

 O enfoque gerencialista aplica-se a todos, mas é marcadamente reconhecido diferença 

no conteúdo do debate no âmbito do conselho de classe de acordo com os níveis e modalidade 

pelos professores, isto se justifica pelas avaliações externas contemplar os alunos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, conforme destaca a entrevistada a seguir:  

 

No conselho dos anos finais do ensino regular, há uma preocupação 

maior nesse momento ainda, talvez não tenha o cunho pedagógico que 

deveria ter, [...], mesmo que seja a questão administrativa, a questão 

dos números, o quantitativo de reprovação, [...]. Na minha avaliação 

pessoal, na EJA não se percebe tanto essa questão, eu atribuo isso ao 

fato da EJA não contabilizar a aprovação com este intuito, ou melhor, 

os alunos da EJA não têm que fazer as avaliações externas, logo, 

como tudo hoje gira em torno das avaliações externas e internas 

também, porque as secretarias municipais têm algumas avaliações, 

então, [...] acaba tendo menos atenção (PERU3). 

 

 

 Contudo, é possível perceber focos de resistência e sentimento de impotência por parte 

dos professores quanto à forma como vem sendo encaminhado esse debate.  

 

Particularmente eu não abro mão de ter o princípio de formar o aluno, 

tendo em vista outra finalidade que não seja só chegar no índice 
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(PERR16). 

 

A gente tem uma contextualização que tenta ser significativa, a partir 

da realidade do aluno, mas temos provas externas que nem sempre 

acompanham esse movimento dos projetos que nós temos na escola 

(PETI6). 

 

 Relacionando a subcategoria Conselho de classe como tomada de decisão para 

atender demandas das avaliações externas evidenciamos um deslocamento da questão do 

aluno ideal para o resultado ideal que, ao pressionar o professor para atender os índices, 

indicia destituir o professor da atribuição de poder para solucionar problemas, diagnosticar 

problemas bem como definir a vida do aluno. 

Atualmente, a importância que é dada no conselho de classe são os 

desempenhos, eu não digo nem o desempenho do aluno na 

aprendizagem e sim, nos números. [...] Então, o conselho está se 

tornando uma coisa mais de avaliação de números e de desempenhos 

em números do que pedagógico. Já antes, o conselho até tinha uma 

tentativa de ser mais pedagógico até por que no início da minha 

carreira, a gente não tinha ainda essa cobrança tão grande da 

aprovação, eu me lembro que era o que era, se o aluno não construiu 

aquela aprendizagem... Eu acho que era um pouco mais pedagógico 

antes, apesar dos encaminhamentos nem sempre terem sucesso, mas a 

diferença básica entre o passado e o presente é de que a cada dia o 

conselho se torna menos pedagógico (PERU3). 

 

É como se hoje em dia mudasse da nota para a questão estatística, [...], 

quando chega no conselho, parece que é a mesma coisa, que a gente 

está falando de nota, mas não, é de elevar as metas (PETI6). 

 

 

 Desse modo, tal entendimento desvela que o resultado das avaliações externas passa a 

direcionar decisões tomadas no conselho de classe, por meio do sentido tácito ou não de 

ampliação da aprovação, ao submeter os sujeitos escolares, sobretudo, os professores a uma 

pressão externa/interna de elevação dos índices atingidos. Em assim sendo, percebemos que a 

tomada de decisão no conselho de classe ganha roupagem distinta no simbólico da 

representação social, em decorrência de um modelo ideal de índice que afeta o modelo ideal 

de aluno até então referência dos professores.  

Ao retomar as quatro subcategorias que compõem a categoria Tomada de decisão, 

identificadas nas três escolas campo de pesquisa, evidenciamos aproximação/distinção nos 

sentidos conferidos ao conselho de classe. Quanto às aproximações no âmbito do conselho de 

classe, ganha destaque o foco na avaliação da aprendizagem em detrimento do ensino, 

configurado na ideia de aluno problemático e do professor como detentor do saber. No que 
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diz respeito às distinções ganha relevo a possibilidade de colaborar para resolver o problema 

do aluno, contudo nem sempre o professor responsabiliza-se por tal encaminhamento. Ainda 

com relação a distinções fica patente que fatores externos à escola passam a abalar o poder 

docente de decisão sobre a vida escolar do aluno, antes responsabilidade exclusiva do 

professor. Cumpre pontuar assim que todas estas subcategorias expressam um sentido 

tradicional conferido ao conselho de classe diferente do que demonstra a categoria a seguir, 

isto é, Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno. 

 

6.2 Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno 

 

A segunda categoria Avaliação do professor e do aluno caracteriza-se pela atribuição 

do significado ao conselho de classe como uma instância privilegiada de avaliação do 

processo de ensino e de aprendizagem. Especialmente na direção de situar a atividade 

avaliativa congregando o caráter colaborativo, no âmbito da proposição de um norte para o 

trabalho a ser realizado no decorrer do período letivo, visa um maior e melhor 

acompanhamento do aluno e do professor. 

Identificamos um percentual reduzido de professores que atribuem esse significado ao 

conselho de classe, porém está presente nas três escolas e congrega professores de todos os 

tempos de atuação considerados. Nesse cenário, o conselho de classe como um lócus de 

reflexão tanto sobre o percurso de aprendizagem do aluno como sobre a prática do professor 

objetivando (re)orientar o processo, vai além da questão de resolver os problemas enfrentados 

no cotidiano profissional e os professores se incluem na reflexão acerca do seu fazer docente, 

evidencia assim uma estreita relação com a Proposta Curricular. 

No rol dos 77 professores que responderam o questionário, 20 confere tal significado 

ao conselho de classe independente do tempo de atuação docente, dos quais 25% são 

professores que se encontram em início de carreira, 30% em meados de atuação e 45% com 

mais de 20 anos de atuação docente na Rede. Destaca-se assim, o percentual de professores 

em final de carreira na Rede que compartilham uma visão mais emancipatória acerca desta 

instância. 

Ao relacionar os subgrupos de participantes que compartilham esse significado, 

podemos reconhecer sua presença nas três escolas conforme visualizamos no Gráfico 5 a 

seguir apresentado. 
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Gráfico 5 - Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno segundo os 

professores por tempo de atuação docente na Rede e contexto escolar 

 

. 
       Fonte: Dados da pesquisadora, 2016. 

 

 No âmbito desse Gráfico podemos observar que conselho de classe como avaliação do 

professor e do aluno é partilhado, exceto na Escola de Tempo Integral, por professores 

iniciantes, em meados e em fim de carreira na Rede. Além disso, esse significado é 

reconhecido na Escola Regular Urbana por 45% dos professores, na Escola Regular Rural por 

35% dos professores e na Escola de Tempo Integral por 20% dos professores. 

Para ilustrar a categoria Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno 

trazemos os depoimentos a seguir apresentados:  

 

É um acompanhamento da turma fazendo uma avaliação do professor 

e aluno (PERR1). 

 

Etapa do processo pedagógico para análise, reflexão e abordagem dos 

estágios de aprendizagem do aluno. Um momento para nortear os 

princípios bem como para realinhar parâmetros e reorientar as ações 

futuras (PERR16). 

 

É o momento em que os professores discutem e avaliam o trabalho 

realizado durante o bimestre. Na oportunidade pode haver troca de 

experiências, ou seja, avaliação do que foi positivo ou negativo. As 

sugestões são importantes para o desenvolvimento do trabalho que 

será realizado ao longo do ano letivo (PETI3). 

 

O momento em que os professores irão observar o desenvolvimento e 

o desempenho de suas atribuições em relação aos alunos podendo, a 

partir desse momento, fazer correções e melhoria das suas atribuições 

(PERU13). 
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 Para esses professores o conselho de classe é tomado enquanto instância 

prioritariamente de debate, reflexão, troca de sugestões, orientações e encaminhamentos no 

sentido de possibilitar redefinir o processo didático-pedagógico. A respeito da concepção de 

conselho de classe como uma instância de trabalho coletivo, consideramos pertinente a 

compreensão de Vasconcellos (2012) quando aborda o dilema da articulação entre teoria e 

prática ao afirmar que o espaço escolar pode colaborar para a construção coletiva de 

referenciais. Desse modo, práticas eivadas pela reflexão, ou seja, ação e reflexão enquanto 

modalidades que dialogam reverberam na transformação da realidade. Também corrobora 

essa ideia Freire (2003), ao considerar que a reflexão crítica a respeito da prática se torna uma 

reivindicação da relação entre teoria e prática, haja vista que sem essa díade a teoria seria 

retórica e a prática ativismo. 

No âmbito desse entendimento Guerra (2006) aponta que o conselho de classe pode 

configurar-se em espaço de reflexão e investigação colaborativa, em que os participantes 

busquem compreender e avaliar os conceitos educacionais, sua maneira de agir, seus modos 

de saber, seus intentos e como atuar em situações peculiares, posto que as proposições 

discursivas implicam e permitem outras proposições visando atingir objetivos partilhados. 

 No que se refere à composição do conselho de classe enquanto espaço de reflexão 

sobre a prática pedagógica, alguns da pesquisa destacam tanto os membros do conselho como 

a relação entre eles no processo pedagógico, segundo os seguintes depoimentos: 

 

Conjuntamente professores e supervisão tomam conhecimento da 

visão geral do aluno, sendo o conselho de classe um momento em que 

discutimos a situação dos alunos e de posse disso, temos a 

possibilidade de revermos nossa prática no sentido de melhor ajudar o 

aluno com dificuldades e estimular mais aquele que tem mais 

facilidade (PERU8). 

 

Momento de saber como se comporta o aluno em outras disciplinas, 

de avaliar como está o trabalho (prática pedagógica), avaliar 

conjuntamente como está a atuação do coletivo educativo da escola 

em relação aos alunos e a partir daí redefinir o que faremos a partir do 

que foi discutido (PERR3). 

 

O momento, onde junto com colegas e supervisão podemos refletir e 

chegar a uma conclusão sobre determinada turma ou várias turmas a 

respeito da aprendizagem e comportamento, e assim trocarmos 

experiências para o bom andamento da aprendizagem e 

enriquecimento do nosso trabalho (PERU16). 

 

 Essas declarações ratificam a compreensão de Dalben (1994) no que diz respeito ao 
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conselho dever ter como papel precípuo dinamizar o processo de avaliação consentindo um 

fazer em conjunto, estruturador do trabalho pedagógico conforme análises coletivas e 

múltiplas pelos e de seus participantes.  

 Cumpre pontuar ainda com relação ao conjunto das declarações o entendimento de 

conselho de classe com visíveis pontos de aproximação com as proposições advindas da 

Proposta Curricular, em termos de reconhecê-lo como instância privilegiada em que se avalia 

o cotidiano escolar por meio do debate e deliberação a respeito das necessidades apresentadas 

pelo aluno como também da ação docente.  

 Um aspecto que merece destaque é o modo como as escolas se organizam para esse 

momento conforme os depoimentos a seguir: 

 

É o momento em que a escola pára para avaliar a situação da 

aprendizagem dos educandos, bem como a sua conduta na escola. É 

neste momento que os educadores reavaliam seu trabalho docente na 

perspectiva de melhor adequá-lo aos objetivos e estratégias de ensino 

(PERU7). 

 

Um instrumento importante e necessário, onde no final de cada 

unidade nos encontramos para discutirmos e avaliarmos os aspectos 

gerais da turma e onde recebemos as devidas orientações e 

encaminhamentos para melhorar a nossa prática (PETI4). 

 O conselho de classe, no relato desses professores, atende a exigências legais relativas 

a ocorrer ao final de cada unidade para tratar de questões de ensino e de aprendizagem de um 

dado período letivo. 

 Ratificando que as categorias mantêm relações entre si, o quantitativo de respostas 

advindas das entrevistas evidencia a convivência entre sentidos de conselho de classe não 

excludentes. Do quantitativo de professores que participaram da entrevista, 18 fizeram 

referência a essa instância enfocando seu caráter avaliativo. É de destacar o reconhecimento 

da proximidade entre o conselho de classe e a avaliação:  

 

Olha, a avaliação é um instrumento que nós temos pra poder observar 

o que o aluno conseguiu assimilar diante do que a gente trabalhou. E o 

conselho de classe é tanto uma forma de avaliar o aluno quanto de 

avaliar o nosso trabalho, saber o que a gente está conseguindo, quais 

são os objetivos que a gente está atingindo diante do que nós 

planejamos para a turma. Sabe, é uma avaliação mais formativa 

(PERU13). 

 

Uma pessoa só pensando é uma coisa, várias pessoas ao mesmo 

tempo... Muitas vezes o tipo de questão, o tipo de avaliação que se faz 
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em sala de aula não está de acordo com a turma e às vezes ocorrem 

notas baixas. Tudo isso é discutido no conselho. [...] No conselho se 

faz a avaliação do meu trabalho e de como estão os alunos. Então, tem 

tudo a ver conselho e avaliação (PERR8). 

 

Porque no conselho de classe, quando nós falamos do desempenho de 

alguns alunos, alguns professores colocam algumas atividades que 

eles estão fazendo ou pelo menos tentando fazer em sala de aula. 

Então nesse momento eu acho que existe essa ligação porque muitas 

vezes a gente conta alguma coisa no conselho de classe e aquilo fica 

na nossa memória. „Será que se eu fizer aquilo na minha sala, vai dar 

certo também?‟ (PETI4). 

 

 Há o reconhecimento na esfera do conselho de classe de poder ampliar a ação 

avaliativa considerando a articulação entre ensino e aprendizagem, em outros termos, por 

entender que o modo de ensinar repercute na aprendizagem. Nesse ponto de vista, supomos 

que o processo de objetivação das representações sociais de conselho de classe estrutura-se na 

troca de experiências entre pares. 

Fazemos tal suposição tendo em conta Moscovici (2009) quando aponta que existem 

dois processos que levam à formação das representações sociais, à objetivação e à ancoragem. 

A compreensão desses dois processos nos permite entender de que maneira o social converte 

um conhecimento em representação e, por conseguinte, como essa representação modifica o 

social. No caso em tela, a troca de experiências no âmbito das práticas didático-pedagógicas 

objetiva o significado de conselho de classe como avaliação do professor e do aluno. E 

consideramos que a convivência entre sentidos, ainda com a hegemonia da perspectiva 

tradicional, a depender da relação positiva ou negativa favorece configurações de conselho de 

classe com indícios emancipatórios. 

Para Alves-Mazzotti (2000), a interação dialética entre objetivação e ancoragem 

possibilita a compreensão de como a significação é atribuída ao objeto representado; de que 

modo a representação é empregada como sistema para interpretar o mundo social e 

instrumentalizar condutas; e de que maneira ocorre sua integração em um sistema de 

recepção, sendo influenciado e influenciando os elementos constitutivos. Nessa perspectiva, 

os depoimentos a seguir são ilustrativos da repercussão da ação avaliativa nessa instância: 

 

Todo final de conselho solicitam da gente um mini-projeto de 

intervenção diante das dificuldades percebidas, então não adianta só 

fazer o conselho e identificar os que tiveram bom ou mau 

desempenho, fechar a caderneta e ir pra casa. [...] „O que eu posso 

fazer pra que esse desempenho melhore?‟ Então são traçados 

objetivos, estratégias, muitas vezes solicitadas até participação de 
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colegas com sugestões e ideias para que novos objetivos sejam 

atingidos por esse aluno [...]. Então o conselho é também pra isso 

(PERU38). 
 

Conselho de classe é uma reunião onde se [...] avalia como um todo, 

não só o aspecto objetivo, mas também o aspecto subjetivo do aluno. 

Avaliar o aluno não é só avaliar ele com o resultado objetivo: „Eu 

tracei isso para o aluno e se ele não alcançar não vai estar dentro do 

meu padrão de avaliação‟. O subjetivo dele é aquilo que ele traz como 

singularidade: sua experiência, seu ritmo de aprendizagem... [...] E 

porque ele não conseguiu aprender e não teve um bom resultado, eu 

não posso dizer que ele não é um bom aluno e não vai passar de ano. 

Eu acredito assim: avaliação subjetiva é quando eu vejo além disso. 

[...] Inclusive, é para isso que a gente se reúne no conselho de classe, 

também para avaliar (PERU26). 

 

 Esses depoimentos deixam entrever o entendimento de que ao avaliar o aprendizado 

do aluno também se avalia o trabalho do professor, sobretudo se há baixo rendimento, a 

reflexão na coletividade permitiria redimensionamentos por meio da construção de propostas 

pedagógicas interventivas utilizando diferentes instrumentos e ao longo do processo para a 

melhoria do desempenho dos alunos. 

 Nesse sentido, consideramos pertinente a interface entre projeto político pedagógico e 

conselho de classe indicada por Veiga (2007), ao afirmar que o conselho de classe se constitui 

em um dos suportes do projeto político pedagógico que visa à garantia da legitimidade, 

representatividade e continuidade das ações educativas propostas por esse documento. 

Notadamente a partir da possibilidade de compartilhamento das decisões no trato das questões 

postas, conforme os depoimentos a seguir apresentados: 

 

Quando eu estou na sala de aula e faço a avaliação, eu vejo o que 

aquele aluno conseguiu compreender matematicamente, [...]. Por outro 

lado, quando estou no conselho de classe e vejo que esse aluno tem 

afinidade em Português, Matemática, História e Geografia, a gente 

passa a avaliá-lo num contexto muito maior, ou seja, a gente percebe 

esse aluno de posse de muitas coisas que até então o aluno ficava 

limitado a um conceito numérico, conceito de expressão (PERU8). 

 

A expressão muito usada no conselho de classe é construção. [...] Vou 

dar um exemplo, eu tenho alunos que podem tirar 10 em Ciências e de 

repente, ao terminarem o lanche, jogarem o prato descartável pela 

janela. Eles podem estar tirando notas boas, mas não estão construindo 

competências comportamentais e ambientais. Então isso que é levado 

em conta no conselho de classe. O conselho de classe faz um tipo de 

avaliação no coletivo que vai muito além do cognitivo, somente do 

papel e da prova, ele avalia de forma muito mais abrangente 

(PERU38). 
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 Em assim sendo, o conselho de classe seria uma instância de avaliação que colaboraria 

com uma ação iniciada pelo professor, de modo individual, permitindo uma ação mais 

dinâmica, reflexiva e complexa acerca do processo pedagógico. E, apesar da ainda hegemonia 

de uma centralização na figura do aluno com problemas, esses depoimentos sinalizam que por 

meio da comunicação, relações e interações entre os participantes o conteúdo representacional 

de conselho de classe como avaliação do professor e do aluno vem se edificando. No caso, 

tendo por referência o estudo de Galdino (2002), acreditamos que os referidos depoimentos 

refletem uma representação social de conselho de classe enquanto espaço positivo. 

 A ação avaliativa enquanto função basilar do conselho de classe ao atravessar os 

tempos históricos assume significados distintos. Isso significa dizer que nas abordagens 

conservadoras a avaliação realizada nessa instância tem como atributo falar das notas, com 

propósito classificatório. Enquanto que na perspectiva emancipatória a ação avaliativa é 

contínua, processual e transformadora. Nos depoimentos a seguir fica evidente a relevância 

dessa perspectiva avaliativa. 

 

Tem professor que sempre sabe os detalhes da família porque tem 

mais proximidade com o aluno, então vai juntando todas essas 

informações e a gente vai analisando, vai discutindo, „Ah não tá bem 

em tal disciplina, então o que a gente pode fazer?‟ Aí a gente tenta 

fazer umas atividades com ele pra tentar resgatar, incentivar, ver o que 

ele pode fazer. „Ah eu tenho um olhar diferente, veja isso porque ele 

está com um problema de saúde.‟ou então „O pai e mãe faleceram e é 

um menino que está sozinho, é criado com a avó.‟ Então a gente 

começa a ter um olhar diferente para o aluno devido às informações 

que surgem no conselho (PERU13). 

 

 Pensar a avaliação nessa ótica é reconhecer os diferentes tempos para o aprendizado 

assim como as condições sociais dos alunos envolvendo a composição familiar, as questões 

de saúde, entre outros aspectos que repercutem nesse processo. E no que diz respeito à 

autoavaliação pelo professor no conselho de classe, sua pertinência fica registrada nos relatos 

a seguir:  

Se o aluno não aprende Matemática, por que ele não aprende? Será 

que os caminhos que o professor está tomando são os melhores 

caminhos para ele aprender? Então de certa forma ou de outra, a gente 

tem que tomar responsabilidade para si e ver porque se eu tenho uma 

turma que não está conseguindo ou que não está acompanhando, eu 

tenho que buscar alguma forma de fazer com que eles consigam 

acompanhar. Isso também é discutido no coletivo (PERU8). 

 

É no coletivo que eu identifico meus avanços e no que eu preciso 



 149 

melhorar. [...] Vamos dizer que 12 ou 13 alunos não progrediram. Por 

que não progrediram? Aí eu tenho que fazer uma reflexão [...], se há 

alguma justificativa e ver no que eu posso melhorar. Eu acho que isso 

contribui para o ensino em sala de aula porque o profissional muda a 

postura e vai mudar a sua didática: a forma de ensinar e de avaliar 

também (PETI10). 
 

O que eu percebi foi que o que eu tinha como formação acadêmica e o 

que era solicitado para a prática de sala de aula não iam resultar em 

algo significativo no processo de avaliação final. Então no conselho 

ficou diagnosticado: de 32 alunos, 25 foram reprovados. Então o que 

estava errado? [...] A primeira coisa foi mudar o foco da disciplina e 

em vez de ser metalinguagem porque era aquela visão de gramática, 

para primeiro verificar a turma e quais as necessidades. Então essa foi 

a proposição (PERR16). 

 

 A autoavaliação, nesses termos, tende a colaborar para a reflexão do trabalho 

desenvolvido levando esses sujeitos a assumir a responsabilidade pelo processo de ensino ao 

tornarem-se, sobretudo, avaliadores de si, além de possibilitar romper com a ideia de que 

apenas o aluno é passível de ser avaliado. Inclusive, tais depoimentos, também permitem 

evidenciar uma postura pró-ativa por parte dos colegas no conselho de classe que demonstram 

empenho e disponibilidade em socializar práticas exitosas e de realizar parcerias. 

 

Eu acho a equipe [...] muito empenhada. [...] Todo mundo tenta fazer 

o melhor dentro do seu limite, dentro dos seus anseios, [...] sou muito 

entusiasta com a educação, com o estudar, com querer fazer, estou 

sempre junto com uma ou outra para fazer „essas‟ parcerias. Aí vem 

os encaminhamentos que são gerais, ele aponta para o que pode ser 

feito mais no coletivo, como a escola de maneira geral e assim, nós 

continuamos com os nossos alunos, procurando saídas mais 

institucionalmente. É [...] uma reorientação para a gente saber que 

pode continuar e aponta outras parcerias com outros professores 

(PETI6). 

 

O que é que fulano fez pra fazer aquele aluno realizar aquela 

atividade, que eu não consegui? Eu geralmente venho para analisar 

isso, dar minha opinião também, ou seja, opinar e ouvir opiniões 

(PERU10). 

 

 Um aspecto a realçar diz respeito ao reconhecimento por parte de alguns professores 

de mudanças, ao longo de sua trajetória, no que tange aos sentidos atribuídos ao conselho de 

classe.  

Durante o tempo em que eu fui aluna de escola pública, os alunos não 

tinham acesso aos conteúdos do conselho de classe [...]. Após o 

conselho é que os professores passavam pra gente o que houve, o que 

foi discutido, quais os problemas, se precisaria chamar algum pai pra 
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comparecer a escola por algum motivo de disciplina ou questão de 

desempenho. No início da minha experiência no conselho de classe, os 

professores se preocupavam em falar sobre a nota do aluno, citavam 

aluno por aluno e a supervisora ia anotando. Hoje estamos entendendo 

que o conselho é um momento de se discutir amplamente a situação 

do aluno, não só dentro de sala de aula, mas enquanto cidadãos em 

formação. [...] Então a gente percebe que está havendo uma mudança 

nas discussões pedagógicas dentro da escola e o conselho de classe é 

exatamente esse momento de troca de experiências e de avaliação do 

próprio trabalho desenvolvido pelo professor (PETI3). 

 

Como aluna não existia conselho de classe em que os alunos 

participassem. [...] Nem sequer era repassado para os alunos porque 

hoje a gente repassa nas salas [...]. Minha visão a respeito do conselho 

de classe no início de carreira era tudo muito „faça‟, o verbo era muito 

no imperativo. Hoje é „vamos fazer juntos?‟ Veja a diferença. Até o 

tom é diferente (PERR8). 

 

Como aluno eu nunca participei do conselho de classe, isso era 

reservado apenas para os educadores. A gente era informado como 

tava o rendimento da turma, quando você fazia alguma coisa que 

prejudicasse a escola ou a turma, algum tipo de comportamento, aí 

você era chamado pela coordenação e conversava a respeito disso. [...] 

A gente só sabia o nosso rendimento através das avaliações, dos 

boletins. [...] Como professor considero o conselho de classe como um 

momento em que os professores se reúnem para fazer uma análise 

individual de cada aluno e da turma pra ver o rendimento, as 

dificuldades, comportamentos, atitudes, interferências, às vezes 

problemas familiares, problemas pessoais. [...] É um momento de 

análise, reflexão e tomada de propostas para redirecionamentos. [...] 

Esse é um momento também de avaliar o nosso trabalho (PERU13). 

 

O conselho anteriormente era muito restrito à questão da avaliação 

apenas por nota e à questão de aprovação ou reprovação [...] eu 

achava que era apenas uma questão burocrática para cumprir, por 

exemplo, as cadernetas. Na minha visão atual, [...] alterou muito, hoje 

todo mundo é responsável por aquele grupo de alunos [...], a gestão 

também toma essa postura, anteriormente, o conselho era um processo 

muito solitário... [...]. Então, venho acompanhando também na minha 

formação esse olhar, na minha formação docente antes e depois do 

mestrado [...] amplia muito a visão e até a visão do erro e do acerto, a 

visão de avaliação, agora é uma avaliação mais formativa, muda 

também nesse sentido (PETI6).  

 

 Os relatos sinalizam mudanças de sentidos de conselho de classe que se dá, entre 

outros aspectos, pela experiência nessa instância e pela mudança no modo como a Rede 

passou a considerá-lo, o que possivelmente reverberou na maneira como professores 

ressignificaram sua ação nessa instância, em termos de superação da pouca importância dada 
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ao momento considerado burocrático. Convém sublinhar que os depoimentos também 

sinalizam possibilidades de transformações quanto à configuração do conselho de classe na 

atualidade realçando, entre elas, a presença de técnicos da Secretaria Executiva de Educação 

da Rede contribuir para referenciar o processo avaliativo. 

 No simbólico da representação social de conselho de classe como avaliação do 

professor e do aluno, torna-se visível um cenário alicerçado numa concepção avaliativa mais 

emancipatória, formativa e dialógica. Tal cenário colabora para que o professor possa 

desenvolver relações mais humanizadas com o aluno e seus pares, além de atualizar o modo 

como se planeja, ensina, aprende e avalia, dando uma nova tonalidade à democratização das 

relações instituídas entre os sujeitos na escola e mais especificamente nessa instância.  

Nessa perspectiva, cabe lembrar Caseiro e Gebran (2008, p. 143) ao afirmar que “fica 

muito claro que a avaliação formativa se distancia muito da tradicional, principalmente 

quando analisamos seu foco, seu objetivo. Sua prática transcende a idéia da classificação, da 

medição e da seleção”.Para essas autoras, há uma distinção marcante entre esses modos de 

avaliar no que concerne à formativa se caracterizar como prática de avaliação contínua, 

através de um processo cíclico de análise e ação, tendo como fim o desenvolvimento das 

aprendizagens. 

Diante do exposto, no âmbito das categorias identificadas, os sentidos conferidos ao 

conselho de classe mesclam concepções que tendem a apresentar a hegemonia de uma 

perspectiva tradicional, especialmente ao centralizar o poder no professor e os problemas no 

aluno. Levando em conta a vivência dos participantes no conselho de classe colaborar para a 

construção de representações sociais, vale considerar que vários elementos se entrecruzam 

nesse processo, conforme mencionado. 

No curso de Letras eu tive umas seis disciplinas que tocaram no 

assunto no sentido de seminário, estudo, pesquisa, apresentação. Na 

especialização, [...] tinha a matéria sobre práticas pedagógicas digitais 

e aí tinha: Como você faz o conselho através de vídeo conferência? 

Então os princípios, as demandas e a questão dos objetivos têm uma 

característica específica ou outra, mas até nessa especialização de 

Mídias em Educação estava lá a questão de como proceder nos 

conselhos (PERR16). 

 

A gestão e supervisão teve formação em rede depois de elaborado o 

documento a respeito do conselho que tratava como deveria ser o seu 

andamento, quem deveria participar e o que deveria ser discutido 

(PETI10).  
 

Na minha graduação eu não me lembro de ter discutido estas questões 

mais específicas da escola, os professores não desciam muito nessas 
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questões de conselho de classe, isso aí foi mais a vivência dentro da 

escola, a coisa vai começando a tomar mais forma quando a gente está 

dentro da escola (PETI3). 

 

O que eu tenho aqui é a vivência. Então eu estou falando aqui sem 

nenhum embasamento teórico, o que eu estou dizendo aqui são as 

vivências que eu tive. São as interações que eu criei da minha carreira 

(PERU14). 

 

 Cabe indicar que, tendo por referência Jodelet (2001), os depoimentos são 

representativos do que os professores sabem e como se sabem acerca desse objeto social. 

Evidenciamos quanto a esse acesso que poucos professores participaram durante a 

graduação/pós-graduação de debates sobre essa temática, sendo limitado o contato com 

produção teórica no âmbito da formação assim como por interesse próprio. No caso, sinaliza 

um conhecimento construído na vivência e interações nos conselhos de classe.  

 Ao tecer considerações sobre a vivência do conselho de classe a partir de cada escola, 

na Escola Regular Urbana foi possível perceber durante a nossa inserção no campo que no 

conselho de classe é hegemônica uma concepção tradicional de avaliação, com ênfase em 

avaliar o aluno no aspecto quantitativo. E de acordo com o nível ou modalidade identificamos 

discretas distinções no percurso dos debates. No caso, no Ensino Fundamental (anos finais) 

um mínimo debate propositivo sobre dificuldades elencadas a respeito do aluno. Já na 

Educação de Jovens e Adultos houve uma disposição de aproximar o debate de uma proposta 

formativa, ancorada em princípios avaliativos emancipatórios. 

 No que se refere à Escola de Tempo Integral, apesar de apresentar uma proposta de 

avaliação embasada numa perspectiva emancipatória, principalmente nos conselhos da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, um sentido tradicional de 

avaliação ainda se faz presente convivendo com um sentido de avaliação formativa. 

 De igual modo a Escola Regular Rural, enquanto no conselho da Educação Infantil e 

dos anos inicias Ensino Fundamental, havia uma aproximação com uma proposta formativa 

numa perspectiva emancipatória, no conselho de classe dos anos finais do Ensino 

Fundamental o debate esteve claramente centrado no endeusamento da nota. 

 Diante do exposto, é possível depreender que o sentido atribuído ao conselho de classe 

intervém na sua configuração na direção de ser ou não um instrumento de mudança da cultura 

escolar tanto sobre avaliação e, portanto, sobre a prática avaliativa em sala de aula. 

 A esse respeito Rachid e Suhr (2015) evidenciam a importância atribuída ao conselho 

de classe, no que se refere à avaliação realizada nessa instância possibilitar a leitura coletiva 

da prática, com o reconhecimento das necessidades pedagógicas, com vista de mobilizara 
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coletividade no intuito de redirecionar ações pedagógicas. Por tal razão Lora e Szymanski 

(2008) consideram que não há como não pensar o conselho de classe como instância de 

avaliação permanente do desempenho do aluno e da prática docente. Para essas autoras, o 

conselho de classe por gerar ideias, constitui-se como um instrumento de possibilidades 

transformadoras da escola, que visa auxiliar o aluno no processo de aprendizagem 

significativa, não se restringindo a compreensão de avaliação apenas para a promoção.  

 Cabe realçar que enquanto a categoria Conselho de classe como tomada de decisão 

apresenta explicitamente uma visão conservadora quanto ao estatuto do professor e do aluno, 

a categoria Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno congrega uma visão 

de ordem emancipatória de conselho de classe, entre outras, ressaltando o processo e o 

trabalho coletivo. Notadamente evidenciando que os professores considerados construíram 

uma representação de conselho de classe vinculada à ação avaliativa do processo pedagógico, 

que vem sendo ressignificada por meio da interação, da comunicação, da socialização de 

experiências e da aprendizagem construída na vivência enquanto professor.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O olhar sobre o contexto dos conselhos de classe vivenciado pelos professores da 

Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes nos impeliu a buscar compreender: O que propõe 

o discurso oficial da Proposta Curricular da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes 

acerca do conselho de classe? Quais as representações sociais de conselho de classe de 

professores da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes? O tempo de experiência docente 

de professores da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes implica em diferentes 

representações sociais de conselho de classe? 

 Visando responder tais questões, esta pesquisa teve como objetivo geral compreender 

as representações sociais de conselho de classe compartilhadas por professores da Rede 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes. Os objetivos específicos convergiram para: apreender 

o discurso oficial da Proposta Curricular divulgada pela Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes acerca do conselho de classe; analisar sentidos compartilhados de conselho de 

classe por professores da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes, segundo o tempo de 

experiência docente e experiências na participação nos conselhos de classe. 

  No que se refere à análise documental da Proposta Curricular dessa Rede de Ensino 

quanto ao discurso oficial sobre o conselho de classe, através da análise de conteúdo de 

Bardin (2011), fica patente o seu reconhecimento como instância de avaliação coletiva que 

permite o debate e deliberação das demandas do aluno, considerando as especificidades da 

escola e a prática pedagógica dos professores. Tal documento avança na compreensão sobre o 

conselho de classe em relação às proposições advindas das legislações em vigor que 

focalizam o processo de aprendizagem e mais especificamente o não aprendizado do aluno e 

sua realização de modo sistemático. 

 No relato dos professores, advindos do questionário e da entrevista, foi possível 

reconhecer a presença de elementos do discurso da Proposta Curricular em termos do que 

caracteriza um conselho de classe emancipatório e dialógico com foco no professor e o aluno, 

apesar de ser hegemônica uma perspectiva tradicional centrada no poder do professor. O 

relato da maioria dos professores está polarizada no desempenho do aluno, ao demonstrar um 

caráter classificatório, seletivo, excludente e mensurador dos conhecimentos adquiridos. Tal 

sentido repercute em práticas conservadoras nessa instância, passando ao largo de configurar 

o conselho de classe segundo as proposições do discurso oficial. 

 Ainda no âmbito dos relatos destacamos que as representações sociais de conselho de 
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classe por professores da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes são permeadas por 

sentidos dúbios, indicando perspectivas quer progressista quer tradicional. Os resultados 

também apontaram que essas representações se constituem de uma combinação de distintos 

elementos que se inter-relacionam, portanto, a representação social de conselho de classe 

agrega sentidos conferidos à avaliação e à democratização das relações.  

 Tais representações sociais de conselho de classe podem ser substanciadas/sintetizadas 

na dualidade dos seguintes estruturantes: uma ação avaliativa que tanto contempla o ensino e 

aprendizagem do professor e aluno numa visão formativa como se mantém restrita ao 

aprendizado e ao não aprender do aluno numa visão somativa. No caso, valendo-se da 

condição de democratização das relações, ora buscando resolver as demandas pedagógicas 

através da reflexão dialogada por distintos profissionais da educação, embasada por uma 

perspectiva dialógica, ora se utilizando dessa condição, para a manutenção da figura de poder 

do professor, amparado por instrumentos de controle do aluno possuidor de pouco 

conhecimento, fundamentado pela perspectiva classificatória. 

 Notamos também que as representações sociais de conselho de classe parecem ter 

embutida uma themata, ancorada em campos discursivos embasados na dicotomia do bom e 

do mau aluno, do conselho de classe como espaço de julgamento e de reflexão e diálogo a 

respeito do aluno, da avaliação pontual e ao longo do processo. Sendo assim, essas antinomias 

nos levam a questionar se as representações sociais desse objeto possam estar associadas a 

outras representações de aluno, de escola e de avaliação. 

 Evidenciamos com base nos resultados, que foi possível fazer a sua classificação em 

duas categorias. A categoria Conselho de classe como avaliação do professor e do aluno, 

reforça um sentido emancipatório conferido a essa instância, em que a ação avaliativa está 

implicada com a análise da ação do professor e do aluno, visando à reorientação do processo 

pedagógico. A categoria conselho de classe como tomada de decisão, permeada por 

ambiguidades, robustece um sentido tradicional atribuído a essa instância, cuja ação avaliativa 

restrita ao aluno se compromete com a averiguação e solução dos problemas por meio da ação 

docente, a constatação do desempenho, o julgamento quanto à aprovação/reprovação e a 

prestação de contas acerca do desempenho do aluno.  

 Identificamos que esses professores atribuem significados díspares à sua experiência 

no conselho de classe. Destaca-se por um lado, uma relação colaborativa entre professores 

com seus pares, ao conferir um significado mais formativo a sua experiência nessa instância 

pautada pelo debate, análise, mediação, troca de sugestões, orientações e encaminhamentos 

pedagógicos.Para tanto considera o desempenho do aluno de modo global bem como o 
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desempenho do professor em refletir positivamente ou não na construção das aprendizagens e 

nessa aproximação reconhece a possibilidade de avanço por ambos os sujeitos. Por outro lado, 

uma relação estabelecida pelos professores com seus pares com foco de reflexão unilateral no 

aluno, ao atribuírem significado restrito e truncado à sua experiência nessa instância associada 

a mecanismos de verificação do conhecimento e classificação de resultados. Desse modo 

priorizam-se avanços e/ou dificuldades apresentados pelo aluno com diálogos que 

minimamente contribuem para o seu desenvolvimento, havendo pouca ou nenhuma 

credibilidade na repercussão dos debates travados. 

 Portanto, apesar do conselho de classe possibilitar uma ação docente mais formativa, 

por contemplar a interação entre diferentes profissionais e no coletivo poder desencadear uma 

reflexão dialogada a respeito do processo pedagógico visando redirecionar ações numa 

perspectiva transformadora de educação, ainda permanece amplamente uma significação 

pejorativa à experiência docente nessa instância. Com efeito, evidenciamos que mesmo com o 

avanço nos debates sobre os espaços de decisão coletivos, devido à democratização das 

relações, de se ter um momento reservado no calendário escolar na Rede para essa reunião, o 

direito ao debate não garante experiências propositivas, porém, nomeadamente, o significado 

conservador atribuído por esses profissionais e o tipo de encaminhamentos pensados colabora 

fortemente para distinguir a sua experiência no conselho de classe. Também a forma como é 

pensado e direcionado o debate pela equipe pedagógica, as condições objetivas a posteriori 

para dar suporte ao pensado durante os debates realizados e mesmo o apoio da escola como 

um todo em contribuir no que for necessário em termos de concretizar tais encaminhamentos 

reverberam na conotação conferida pelo professor à sua experiência nessa instância. 

 Quanto ao tempo de experiência docente na Rede implicar em diferentes 

representações sociais de conselho de classe, observamos que independente do tempo de 

atuação na Rede, os professores compartilham sentidos de conselho de classe. Entretanto 

identificamos que professores com maior experiência docente na Rede não partilham do 

sentido tomada de decisão para definir a vida escolar do aluno. Os resultados também 

revelam que entre os professores que têm menor tempo de experiência docente na Rede existe 

maior concentração de um sentido de conselho de classe numa perspectiva conservadora. Mas 

pelo fato de, em sua maioria, contarem com um mínimo de 10 anos de experiência docente 

fora da Rede, acreditamos que nossos achados revelam que as experiências trazidas parecem 

influenciar bem mais que o processo de profissionalização na Rede. Enquanto que entre 

professores que se encontram em meados e os que apresentam maior tempo de experiência 

docente na Rede esse sentido perde força gradualmente. De modo inverso, são os professores 
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com maior tempo de experiência docente na Rede que dão maior força ao sentido de conselho 

de classe numa perspectiva emancipatória e de forma decrescente contemplando professores 

que estão em meados e iniciando a docência na Rede.  

 Ainda no que concerne ao referido tempo de experiência docente na Rede implicar em 

diferentes representações sociais de conselho de classe, identificamos no depoimento dos 

participantes que conferiram o significado de tomada de decisão ao conselho de classe que 

tanto não houve mudança de sentido como ocorreu nuances de mudança de sentido com o 

tempo de experiência na Rede. Tal permanência de sentido tem como base a experiência dos 

professores nessa instância enquanto aluno, momento em que havia o reconhecimento de seu 

caráter tradicional. Essa conservação passou ao largo de considerar uma perspectiva 

positivada, isto porque os professores revelaram um sentido tanto mais como menos 

conservador, com foco na patologização do aluno alicerçada na idealização discente com 

valoração de atributos atitudinais. Contudo, entre os participantes que conferiram o 

significado de avaliação do professor e do aluno ao conselho de classe foi revelada a mudança 

de sentido ao longo do tempo. Tal alteração tem como fundamento a experiência dos 

professores nessa instância com o reconhecimento da ação avaliativa enfocar o aluno 

enquanto cidadão em formação bem como o trabalho desenvolvido pelo professor e a partir de 

um debate pedagógico possibilitar a troca de experiências objetivando redefinir o processo. 

Essa mudança também demonstra ter sido motivada pelas alterações teóricas no campo 

educacional sobre avaliação assim como pela influência das orientações oriundas da Proposta 

Curricular dessa Rede. 

  Esta pesquisa mostra ainda que o debate desencadeado quanto à 

aprovação/reprovação está ganhando novo significado que reflete no questionamento dos 

reais fins dessa instância, haja vista a inclusão de um novo elemento no domínio educacional, 

isto é,os índices dos resultados dos exames em larga escala. Tal novidade, de acordo com 

relatos dos professores apresentados no decorrer deste trabalho revela, tanto implícita quanto 

explicitamente, uma avaliação no âmbito do conselho de classe que não contempla 

efetivamente um debate pedagógico em termos de contribuir para o desenvolvimento do 

processo educativo e sim encontrar formas de atingir as metas previstas para a escola. No 

caso, indica o enraizamento de uma lógica gerencialista com o fim de impulsionar o 

desenvolvimento educacional. Inclusive abala o poder do professor de decidir sobre a vida 

escolar do aluno, ao ser destituído da autoridade de fazer valer a reprovação de alunos que não 

se enquadram no padrão do modelo ideal de aluno. 

 Prestes a concluir este trabalho consideramos necessário retomar as inquietações 
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iniciais que impulsionaram todo este percurso e reafirmar a relevância de buscar o suporte 

teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais para entender como se dá a 

relação dos professores da Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes com o conselho de 

classe envolvendo uma atividade de construção e simbolização. Nesse contexto, o conselho de 

classe evidenciou um simbólico alicerçado na ideia de julgamento do desempenho do aluno, 

de autoridade e autonomia do professor para definir da vida escolar do aluno, como também 

de reorientação do processo, o que nos impulsionou a identificar como esses sujeitos se 

apropriaram e construíram definições sobre essa instância.  

 Tal teoria nos possibilitou compreender o que à primeira vista poderia parecer falta de 

compromisso do professor, pode ser atribuído como impotência em dar conta de uma 

demanda escolar tão complexa. No caso, a tomada de decisão, o sentido atender demandas 

das avaliações externas apesar de corroborar a ideia da avaliação focalizar o aluno, evidencia 

uma pressão externa em relação ao professor quanto à aprovação do aluno com maquiamento 

de índices de aprovação. Essa pressão reflete tanto na desconsideração do ideal de aluno como 

na questão de destituir o poder do professor de definir a vida escolar do aluno.  

 Em assim sendo, por reconhecer o componente prático das representações sociais, 

corroboramos a ideia de que ao estudá-las a partir do que pensam e como se posicionam os 

professores, poder contribuir com novas reflexões e proposições na busca de repensar o 

conselho de classe na Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes enquanto efetiva instância 

promotora de interações, reflexões, diálogos, avaliações, decisões e encaminhamentos mais 

emancipatórios e democráticos, ou no mínimo, promover reflexões sobre a sua função na 

consolidação de uma escola dialógica e democrática. 

 Reconhecemos que, devido à complexidade desse objeto social, o estudo mereça ser 

revisitado e aprofundado por meio de novas pesquisas que colaborem para interações ainda 

mais propositivas na esfera do conselho de classe na Rede Municipal do Jaboatão dos 

Guararapes. Para tanto, acreditamos na pertinência do desenvolvimento de estudos que 

possam aprofundar essa temática considerando: a repercussão da formação dos professores 

para a construção dessas representações sociais; o lugar desse debate nos componentes 

curriculares que tratam da avaliação nas instâncias formadoras. E, por se tratar de uma 

instância de avaliação no coletivo, caberia outros focos de estudo como: as representações 

sociais de conselho de classe de alunos dessa Rede de Ensino; o que pensam os alunos de não 

participarem ativamente no conselho de classe; as representações sociais de conselho de 

classe dos pais de alunos dessa Rede de Ensino; o que pensam os pais de alunos de não 

participarem ativamente no conselho de classe. 
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 Intencionamos dessa forma, que este trabalho possa provocar e auxiliar outras 

pesquisas no domínio do conselho de classe no contexto da Educação Básica, por ser tanto um 

objeto instigante, quanto por ser pouco explorado entre os pesquisadores, estando ele 

desprovido de exaustiva reflexão.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE - A 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-graduação em Educação 

 

Termo de Consentimento 

 

Prezado(a) Professor(a),  

 Na condição de mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estou realizando uma pesquisa intitulada 

Conselho de Classe das Representações Sociais de Professores da Rede Municipal do 

Jaboatão dos Guararapes. Neste sentido, necessitando coletar informações a respeito de sua 

experiência nessa instância, gostaria de contar com a sua cooperação neste processo. Para 

tanto, caso seja do seu interesse participar, solicito assinar este Termo bem como responder o 

questionário. E, considerando a fase posterior da pesquisa relativa à realização de entrevista, 

favor expor seu interesse indicando contato.  

 Esclarecendo que os dados coletados serão estritamente confidenciais e usados sem 

identificação, apenas para fins de estudo, desde já agradeço a participação voluntária em 

contribuir com esta pesquisa e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Caso 

queira obter o resultado final deste trabalho faça a gentileza de abaixo informar o respectivo 

e-mail. 

Atenciosamente, 

Márcia Brandão 

Jaboatão dos Guararapes, _____ / _____ /_____  

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

___________________________ __________________________ 

Participante   Pesquisadora 
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APÊNDICE - B 

Questionário para caracterização do(a) participante 

 

1. Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino 

2. Idade: _________________________ 

3. Formação acadêmica: 

Normal Médio: (   ) Sim (   ) Não              Ano de conclusão: _______ 

Ensino Superior (curso) ________________________            Ano de conclusão: _______ 

Pós-Graduação: (   ) Sim  (   ) Não  Qual? _______________  Ano de conclusão: _______ 

4. Tempo de atuação na docência em geral: _______ 

5. Tempo de docência na Rede: ________  

6. Vínculo na Rede: (   ) Concursado (   ) Contratado  (   ) Outros   Qual? _______________ 

7. Nível (níveis) de ensino em que atua na Rede: 

(   ) Educação Infantil       

(   ) Ensino Fundamental (anos iniciais)   (   ) Ensino Fundamental (anos finais)  

(   ) EJA (1º segmento)            (   ) EJA (2º segmento)  

8. Para você conselho de classe é... 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Você teria disponibilidade para participar de uma entrevista a respeito da temática dessa 

pesquisa?  (   ) Sim  (   )  Não 

Em caso afirmativo informar: 

Nome:_________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Telefone(s) para contato: ______________________________________________ 
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APÊNDICE - C 

Roteiro de entrevista 

 

Onde você conseguiu informações acerca do conselho de classe?  

O que você sabe sobre conselho de classe?  

Você consegue perceber alguma relação entre avaliação e conselho de classe?  

Durante o período de formação na universidade você participou de estudo a respeito do 

conselho de classe? Em caso positivo o que você achou?  

Desde que passou a fazer parte dessa Rede de Ensino você já participou de alguma reflexão 

na escola ou estudo nas formações continuadas acerca do conselho de classe?  

Você já fez leituras sobre a temática conselho de classe? Em caso positivo, qual o suporte 

utilizado?  

Como você se prepara para participar do conselho de classe de sua escola?  

No conselho de classe que expectativas você desenvolve ao apresentar para apreciação dos 

professores os resultados individuais de seus alunos?  

Como você percebe a postura de seus colegas durante o conselho de classe? 

Alunos e professores são avaliados no conselho de classe realizado em sua escola?  

Quais os critérios utilizados por você para avaliar os alunos no conselho de classe? Eles são 

compartilhados pelos outros professores?  

Como você acha que deveria ser realizado o conselho de classe em sua escola?  

Que dificuldades você encontra na realização do conselho de classe de sua escola?  

Você lembra alguma experiência boa/ruim no conselho de classe em sua escola? Qual(is)?  

Você poderia citar aspectos positivos/negativos do conselho de classe vivenciado em sua 

escola?  

Que avaliação você faz do conselho de classe desenvolvido em sua escola?  

Qual a repercussão das decisões tomadas no conselho de classe em seu cotidiano?  

Você consegue reconhecer alguma contribuição do conselho de classe para a avaliação dos 

seus alunos?  

Você considera que a participação dos alunos no conselho de classe pode ser positiva para 

esse momento? 
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APÊNDICE - D 

Caracterização dos participantes da Escola Regular Rural 

Sexo                                                                                       f                                 % 

Feminino 

Masculino 

  15 

  07 

68% 

32% 

Faixa etária                   f                % 

28 a 36 anos  

37 a 45 anos  

46 a 54 anos  

55 a 63 anos  

Não informou 

 05 

 03 

 09 

 03 

 02 

23% 

14% 

41% 

13% 

      9% 

Tempo de atuação docente em geral                  f                % 

Menos de 5 anos 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos  

  01 

  07 

  08 

  05 

  01 

5% 

32% 

35% 

23% 

5% 

Tempo de docência na Rede                  f                %        

Menos de 5 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos 

12 

06 

03 

01 

55% 

27% 

13% 

      5% 

Nível (níveis) / modalidade de ensino                 f                %         

Educação Infantil 

Ens. Fundamental (anos iniciais)  

Ens. Fundamental (anos finais) 

No mesmo nível ou no nível (Ensino 

Fundamental) e modalidade (EJA) 

01 

05 

11 

05 

5% 

23% 

49% 

23% 

Formação acadêmica                 f                % 

Graduação 

Pós-graduação lato sensu 

Pós-graduação stricto sensu 

03 

18 

01 

14% 

82% 

4% 

Graduação                 f                % 

Ciências Biológicas 

Educação Física 

Geografia 

História  

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

04 

01 

02 

04 

05 

04 

02 

18% 

5% 

9% 

18% 

23% 

18% 

9% 

Vínculo na Rede                 f                % 

Concursado 

Contratado 

10 

12 

45 % 

55% 
  Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 
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APÊNDICE - E 

Caracterização dos participantes da Escola de Tempo Integral 
 

Sexo                                                                                     f                                     % 

Feminino 

Masculino 

13 

 04 

76% 

 24% 

Faixa etária                  f                   %          

28 a 36 anos  

37 a 45 anos  

46 a 54 anos  

55 a 63 anos 

01 

05 

09 

02 

6% 

29% 

53% 

12% 

Tempo de atuação docente em geral                   f                   % 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos  

02 

06 

07 

02 

 12% 

      35% 

  41% 

  12% 

Tempo de docência na Rede                  f                   %        

Menos de 5 anos 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

04 

02 

04 

07 

24% 

11% 

24% 

41% 

Nível (níveis) / modalidade de ensino                  f                   % 

Educação Infantil 

Ens. Fundamental (anos iniciais)  

Ens. Fundamental (anos finais) 

Em mais de um nível 

03 

05 

05 

04 

18% 

29% 

29% 

24% 

Formação acadêmica                   f                   %        

Normal Médio 

Graduação 

Pós-graduação lato sensu 

Pós-graduação stricto sensu 

01 

01 

14 

01 

6% 

6%    

82% 

6% 

Graduação                  f                   %        

Administração 

Ciências Biológicas 

Geografia 

História  

Letras 

Matemática 

Música 

Pedagogia 

01 

02 

01 

01 

05 

01 

01 

04 

6% 

12% 

6% 

6% 

32% 

6% 

6% 

26% 

Vínculo na rede                  f                   % 

Concursado 17 100% 
  Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 
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APÊNDICE - F 

Caracterização dos participantes da Escola Regular Urbana 
 

Sexo                                                                                     f                                    % 

Feminino 

Masculino 

26 

12 

68% 

32% 

Faixa etária                   f                  % 

28 a 36 anos  

37 a 45 anos  

46 a 54 anos  

55 a 63 anos  

Não informou 

10 

11 

11 

03 

03 

26% 

29% 

29% 

8% 

8% 

Tempo de atuação docente em geral                  f                   % 

Menos de 5 anos 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos  

01   

10 

16 

10 

01 

3% 

26% 

42% 

26% 

3% 

Tempo de docência na Rede                  f                   % 

Menos de 5 anos 

5 a 10 anos 

11 a 20 anos  

21 a 30 anos  

A partir de 31 anos 

17 

05 

10 

06 

0 

45% 

13% 

26% 

16% 

0% 

Nível (níveis) / modalidade de ensino                  f                   % 

Ens. Fundamental (séries iniciais)  

Ens. Fundamental (séries finais) 

Educação de Jovens e adultos (1º segmento) 

No nível (Ens. Fundamental) e modalidade 

(EJA) 

09 

11 

02 

 

16 

24% 

29% 

5% 

 

42% 

Formação acadêmica                  f                  % 

Graduação 

Pós-graduação lato sensu 

04 

34 

11% 

89% 

Graduação                  f                   % 

Ciências Biológicas 

Educação Física 

Geografia 

História  

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

04 

02 

06 

05 

12 

04 

05 

11% 

5% 

16% 

13% 

31% 

11% 

13% 

Vínculo na Rede                  f                   % 

Concursado 

Contratado 

28 

10 

74% 

26% 
  Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 
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APÊNDICE - G 

Perfil dos participantes da pesquisa da Escola Regular Rural 
Código  Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 

docente 

Vínculo Nível e/ou 

modalidade em 
que atua  

Participou da 

entrevista 

Normal Médio Curso na Graduação Especialização Mestrado Em geral  Na Rede Concurso Contrato 

Sim  Não Sim  Não Sim  Não 

PERR1 F 53 X 

 

História X 

  

X 20 anos 2 anos 

 

X EF1 
 PERR2 F 45 X 

 

Matemática X 

  

X 18 anos 13 anos X 

 
EF2 

 PERR3 F 38 X 

 

Educação Física X 

  

X 12 anos 12 anos X 

 

EF1 / EF2 

 PERR4 F 48 X 

 

Letras X 

  

X 20 anos 15 anos X 

 

EF1 e EF2 

 PERR5 F 47 X 

 

História X 

  

X 5 anos 2 anos 

 

X EF2 

 PERR6 F 51 X 

 

Estudos Sociais X 

  

X 20 anos 3 meses 

 

X EF2 

 PERR7 F 32 X 

 

Biologia X 

  

X 5 anos 2 anos 

 

X EF2 

 PERR8 F 51 X 

 

Biologia X 

  

X 23 anos 20 anos X 

 

EF1 / EF2 X 

PERR9 M 50 X 

 

Matemática 

 

X 

 

X 24 anos 24 anos X 

 

EF2 

 PERR10 F 46 X 

 

Letras X 

  

X 23 anos 4 meses 

 

X EF2 

 PERR11 M 48 X 

 

Letras X 

 

X 

 

22 anos 22 anos X 

 

EF2 

 PERR12 M 30 X 

 

Geografia 

 

X 

 

X 7 anos 1 ano 

 

X EF2 / EJA2 

 PERR13 F 28 X 

 

Biologia X 

 

X 

 

2 anos 3 meses 

 

X EF2 

 PERR14 F 49 X 

 

Ciências X 

  

X 31 anos 31 anos X 

 

EF1 

 PERR15 F 52 X 

 

Matemática X 

  

X 18 anos 12 anos X 

 

EI 

 PERR16 M 42 X 

 

Letras X 

 

X 

 

20 anos 12 anos X 

 

EF2 X 
Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

Legenda: Sexo: F (Feminino), M (Masculino). Tempo de atuação docente: EI (Educação Infantil), EF1 (Ensino Fundamental - anos iniciais), EF2 (Ensino Fundamental - 
anos finais), EJA1 (Educação de Jovens e Adultos - 1º segmento), EJA2 (Educação de Jovens e Adultos - 2º segmento). Não informado (NF). 
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APÊNDICE – G (continuação) 

Perfil dos participantes da pesquisa da Escola Regular Rural  
Código  Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 

docente 

Vínculo Nível e/ou 

modalidade em 
que atua  

Participou da 

entrevista 

Normal Médio Curso na Graduação Especialização Mestrado Em geral  Na Rede Concurso Contrato 

Sim  Não Sim  Não Sim  Não 

PERR17 M 30 X 

 

Geografia X 

  

X 10 anos 4 meses 

 

X EF2 

 PERR18 F 63 X 

 

Estudos Sociais X 

  

X 7 anos 1 ano 

 

X EF1 

 PERR19 M 55 X 

 

Letras X 

  

X 30 anos 26 anos X 

 

EF2 / EJA2 

 PERR20 F 59 X 

 

Pedagogia X 

  

X 10 anos 2 anos 

 

X EF1 

 PERR21 F 37 X 

 

Pedagogia X 

  

X 15 anos 2 anos 

 

X EF1 

 PERR22 M 34 X 

 

Matemática X 

  

X 10 anos 1 anos X 

 

EF2 

 Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

Legenda: Sexo: F (Feminino), M (Masculino). Tempo de atuação docente: EI (Educação Infantil), EF1 (Ensino Fundamental - anos iniciais), EF2 (Ensino Fundamental - 

anos finais), EJA1 (Educação de Jovens e Adultos - 1º segmento), EJA2 (Educação de Jovens e Adultos - 2º segmento). Não informado (NF). 
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APÊNDICE - H 

Perfil dos participantes da pesquisa da Escola de Tempo Integral 
Código  Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 

docente 

Vínculo Nível e/ou 

modalidade em 
que atua  

Participou da 

entrevista 

Normal Médio Curso na Graduação Especialização Mestrado Em geral  Na Rede Concurso Contrato 
Sim  Não Sim  Não Sim  Não 

PETI1 F 46 X 

 

Administração X 

  

X 25 anos 25 anos X 

 

EI 

 PETI2 M 39 X 

 

Música X 

  

X 8 anos 5 anos X 

 

EI/EF1/EF2 X 

PETI3 F 50 X 

 

História X 

  

X 27 anos 25 anos X 

 

EF2 X 

PETI4 F 53 X 

 

Pedagogia X 

  

X 27 anos 3 anos X 

 

EF1 X 

PETI5 M 38 X 

 

Geografia X 

  

X 10 anos 10 anos X 

 

EF2 

 PETI6 F 43 X 

 

Letras X 

 

X 

 

25 anos 25 anos X 

 

EF1 X 

PETI7 F 57 X 

 

Biologia X 

  

X 25 anos 20 anos X 

 

EF2/EJA2 

 PETI8 M 54 X 

 

Ciências X 

  

X 35 anos 27 anos X 

 

EF2 

 PETI9 M 56 X 

 
Biologia/Matemática X 

  

X 34 anos 30 anos X 

 

EF2 

 PETI10 F 45 X 

 

Pedagogia X 

  

X 24 anos 23 anos X 

 

EI X 

PETI11 F 51 X 

 

Letras X 

  

X 30 anos 30 anos X 

 

EF1 

 PETI12 F 51 X 

 

Letras X 

  

X 20 anos 3 anos X 

 

EF2 

 PETI13 F 46 X 

 

Pedagogia X 

  

X 19 anos 19 anos X 

 

EI 

 PETI14 F 51 X 

 

Letras X 

  

X 13 anos 3 anos X 

 

EF1/EF2 

 PETI15 F 39 X 

 

Pedagogia 

 

X 

 

X 15 anos 12 anos X 

 

EF1 

 PETI16 F 48 X 

 

Letras X 

  

X 14 anos 3 anos X 

 
EF1/EF2/EJA1 

 PETI17 F 32 X 

 

Pedagogia 

 

X 

 

X 13 anos 11 anos X 

 

EF1 

 Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

Legenda: Sexo: F (Feminino), M (Masculino). Tempo de atuação docente: EI (Educação Infantil), EF1 (Ensino Fundamental - anos iniciais), EF2 (Ensino Fundamental - 

anos finais), EJA1 (Educação de Jovens e Adultos - 1º segmento), EJA2 (Educação de Jovens e Adultos - 2º segmento). Não informado (NF).                                                                          
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APÊNDICE - I 

Perfil dos participantes da pesquisa da Escola Regular Urbana 
Código  Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 

docente 

Vínculo Nível e/ou 

modalidade em 
que atua  

Participou da 

entrevista 

Normal Médio Curso na Graduação Especialização Mestrado Em geral  Na Rede Concurso Contrato 
Sim  Não Sim  Não Sim  Não 

PERU1 F 47 X 

 

Pedagogia X 

  

X 27 anos 25 anos X 

 

EJA1 

 PERU2 F 55 X 

 

Educação Física X 

  

X 25 anos 20 anos X 

 

EI/EF1/EF2 

 PERU3 F 38 X 

 

Letras X 

  

X 15 anos 5 anos X 

 

EF2/EJA2 X 

PERU4 F 48 X 

 

Ciências X 

  

X 23 anos 23 anos X 

 

EF1 

 PERU5 M 38 X 

 

Matemática 

 

X 

 

X 10 anos 2 anos 

 

X EF2/EJA2 

 PERU6 F NF X 

 

História X 

  

X 8 anos 8 anos X 

 

EF2 X 

PERU7 F 50 X 

 

Pedagogia X 

  

X 24 anos 24 anos X 

 

EF1 

 PERU8 F 42 X 

 

Matemática X 

  

X 20 anos 9 anos X 

 

EF2 X 

PERU9 F NF X 

 

Geografia 

 

X 

 

X 14 anos 3 anos 

 

X EF2 

 PERU10 M 53 X 

 

Letras X 

  

X 19 anos 19 anos X 

 

EF2/EJA2 X 

PERU11 F 32 X 

 

Geografia X 

  

X 9 anos 2 anos 

 

X EF1e2/EJA1e2 

 PERU12 F 36 X 

 

Letras X 

  

X 18 anos 4 anos X 

 

EF1/EF2 

 PERU13 M 52 X 

 

Matemática X 

  

X 23 anos 2 anos 

 

X EF2 X 

PERU14 M 28 X 

 

Letras X 

  

X 5 anos 1 ano X 

 

EF2/EJA2 X 

PERU15 M 34 X 

 

Letras X 

  

X 10 anos 4 anos X 

 

EF2 X 

PERU16 F 62 X 

 

Letras X 

  

X 42 anos 12 anos X 

 

EF2 

 PERU17 F 47 X 

 

Geografia X 

  

X 25 anos 25 anos X 

 

EF1/EJA2 

 Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

Legenda: Sexo: F (Feminino), M (Masculino). Tempo de atuação docente: EI (Educação Infantil), EF1 (Ensino Fundamental - anos iniciais), EF2 (Ensino Fundamental - 

anos finais), EJA1 (Educação de Jovens e Adultos - 1º segmento), EJA2 (Educação de Jovens e Adultos - 2º segmento). Não informado (NF). 
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APÊNDICE – I (continuação) 

Perfil dos participantes da pesquisa da Escola Regular Urbana  
Código  Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 

docente 

Vínculo Nível e/ou 

modalidade em 
que atua  

Participou da 

entrevista 

Normal Médio Curso na Graduação Especialização Mestrado Em geral  Na Rede Concurso Contrat
o Sim  Não Sim  Não Sim  Não 

PERU18 M 30 

 

X Matemática X 

  

X 6 anos 1 ano 

 

X EF2 

 PERU19 F 45 X 

 

Letras/Francês X 

  

X 20 anos 12 anos X 

 

EF1 

 PERU20 M 40 X 

 

Geografia X 

  

X 12 anos 12 anos X 

 

EF2 

 PERU21 F 38 X 

 

Geografia X 

  

X 20 anos 20 anos X 

 

EI/EJA2 

 PERU22 F 53 X 

 

Estudos Sociais X 

  

X 10 anos 8 anos 

 

X EF2/EJA2 X 

PERU23 M 50 X 

 

Ciências X 

  

X 17 anos 3 anos X 

 

EF2/EJA2 X 

PERU24 F 32 X 

 

História X 

  

X 12 anos 12 anos X 

 
EF1/EF2/EJA1 X 

PERU25 F 51 X 

 

Letras X 

  

X 28 anos 23 anos X 

 

EF2 

 PERU26 F 41 X 

 

Letras X 

  

X 10 anos 2 anos X 

 

EF2/EJA2 X 

PERU27 M 30 X 

 

Educação Física X 

  

X 7 anos 4 anos X 

 

EF1/EF2 

 PERU28 F 45 X 

 

Biologia X 

  

X 20 anos 20 anos X 

 

EF2/EJA2 

 PERU29 M 36 X 

 

Geografia X 

  

X 14 anos 2 anos 

 

X EF1 

 PERU30 M NF X 

 

História X 

  

X 13 anos 2 anos 

 

X EF2 

 PERU31 F 59 X 

 

Letras X 

  

X 25 anos 1 ano 

 

X EF2 

 PERU32 F 52 

 

X História X 

  

X 21 anos 11 anos X 

 

EF2 X 

PERU33 F 33 X 

 

Pedagogia X 

  

X 14 anos 4 anos X 

 

EF1 

 PERU34 F 29 X 

 

Biologia 

 

X 

 

X NF 2 anos 

 

X EF2/EJA2 

 Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

Legenda: Sexo: F (Feminino), M (Masculino). Tempo de atuação docente: EI (Educação Infantil), EF1 (Ensino Fundamental - anos iniciais), EF2 (Ensino Fundamental - 

anos finais), EJA1 (Educação de Jovens e Adultos - 1º segmento), EJA2 (Educação de Jovens e Adultos - 2º segmento). Não informado (NF). 
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APÊNDICE – I (continuação) 

Perfil dos participantes da pesquisa da Escola Regular Urbana  
Código  Sexo Idade Formação acadêmica Tempo de atuação 

docente 

Vínculo Nível e/ou 

modalidade em 
que atua  

Participou da 

entrevista 

Normal Médio Curso na Graduação Especialização Mestrado Em geral  Na Rede Concurso Contrato 

Sim  Não Sim  Não Sim  Não 

PERU35 F 44 X 

 

Letras X 

  

X 18 anos 11 anos X 

 

EF1 

 PERU36 F 38 X 

 

Letras X 

  

X 18 anos 10 anos X 

 

EJA1 

 PERU37 F 44 X 

 

Pedagogia X 

  

X 25 anos 25 anos X 

 

EF1 

 PERU38 M 48 X 

 

Pedagogia 

 

X 

 

X 8 anos 4 anos X 

 

EF1 X 
Fonte: Dados da pesquisadora, 2015. 

Legenda: Sexo: F (Feminino), M (Masculino). Tempo de atuação docente: EI (Educação Infantil), EF1 (Ensino Fundamental - anos iniciais), EF2 (Ensino Fundamental - 

anos finais), EJA1 (Educação de Jovens e Adultos - 1º segmento), EJA2 (Educação de Jovens e Adultos - 2º segmento). Não informado (NF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


