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RESUMO 

 

 
Este trabalho teve como objetivo analisar o Conselho de Classe Escolar numa 
perspectiva didática e política, no qual discutimos a reforma educacional da década 
de 90 e os instrumentos avaliativos, que acabam por ranquear as escolas e 
consequentemente a leva a um número elevado de alunos aprovados por Conselho 
de Classe. Para tanto nos utilizamos de discussões bibliográficas, análise 
documental, observação direta da realidade do Conselho de classe, assim como 
também aplicação de questionários ao corpo docente, a equipe pedagógica e aos 
alunos. O estudo possibilitou a análise da importância desta instância colegiada, 
como forma de organização do trabalho pedagógico e sua relação com o processo 
de aprendizagem dos educandos. O resultado obtido nos levou a análise de que o 
Conselho de classe é um espaço de correção das distorções da escola, ou seja, se 
os alunos não alcançaram o devido desempenho em sala de aula, ele será aprovado 
pelo Conselho de classe, e assim não constará em números negativos nas 
estatísticas. Vimos também que o corpo docente dá uma ênfase muito grande no 
comportamento do aluno como critério para sua aprovação ou reprovação. Desse 
modo a escola deixa de cumprir com sua função social. 
 
Palavras-chave: Conselho de Classe. Avaliação. Ensino-aprendizagem. Políticas 

Educacionais. Didática. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o Conselho de Classe 

Escolar numa perspectiva didática e política, considerando de antemão que entre 

estas abordagens quando materializada na prática pedagógica estabelece-se uma 

relação de conflito entre elas. 

Para uma melhor compreensão, o trabalho foi estruturado em três  

capítulos, os quais abordará temas sobre as Políticas Educacionais Neoliberais; A 

avaliação da aprendizagem e o Conselho de Classe. 

Os procedimentos de estudo empregados no trabalho foi à 

observação direta da realidade do Conselho de classe de uma escola pública, 

análise das atas dos referidos conselhos, seguido da aplicação de questionários ao 

corpo docente e aos alunos, entrevista com os pedagogos e o diretor da escola. Os 

dados foram coletados no ano de 2010. 

Para uma melhor apresentação do tema, dividimos o trabalho em 

três capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado "As Políticas Educacionais 

Neoliberais",  tivemos como objetivo discutir a reforma educacional da década de 90, 

demonstrando que os projetos instituidos por esta reforma foi as avaliações do 

sistema, o qual interferiu no comportamento avaliativo da escola como um todo. 

Com isso, foram criados instrumentos que puderam avaliar a qualidade da educação 

no Brasil, dentre eles destacam o IDEB, o SAEB, o ENEM, estes acabam por 

ranquear as escolas e os investimentos que deveriam ser aplicados para superação 

das notas "baixas", não acontecem. Com estas  avaliações, o acesso à educação  

aumentou, em contrapartida cai a qualidade, visto que com o  IDEB, a preocupação 

de ter o maior número possível de aprovações, faz com que alunos que não 

conseguem atingir o nível de aprendizagem necessário para prosseguir seus 

estudos na série seguinte sejam aprovados por conselho de classe. 

No segundo capítulo denominado "A Avaliação da Aprendizagem  e 

o Conselho de Classe" fizemos uma breve contextualização da prática avaliativa, 

com o objetivo de entender como se dá este processo e como o mesmo deve ser 

aplicado no ambiente escolar. Para a contextualização foram utilizados bibliografias 
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de autores como: Luckesi, Haydt, Jorbas, Vasconcelos, entre outros. Desse modo 

estando claro o processo avaliativo, podemos analizar o Conselho de Classe  é a 

sua finalidade como processo de ensino aprendizagem. 

No terceiro capítulo, relatamos os dados colhidos durante as 

observações realizadas nas reuniões de Conselho de Classe. 

O estudo possibilitou concluir que o Conselho de Classe é uma 

instância colegiada muito importante para a organização do trabalho pedagógico e 

que a forma como é conduzida e apresentada aos alunos pode produzir 

comportamentos e relações com o processo de aprendizagem negativas ou 

positivas, bem como pode tornar este órgão um legitimador de políticas nacionais no 

contexto da escola. 
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS NEOLIBERAIS 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NEOLIBERAIS 

 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir a reforma educacional da 

década de 90 e demonstrar que uma das principais estratégias implementadas por 

esta reforma foi a avaliação de sistema que por sua vez interferiu no comportamento 

avaliativo de professores, de alunos e da escola como um todo. 

Desde a década de 1980, vem-se lutando por uma real democracia 

no país e nas escolas.  Esta década foi palco de várias manifestações de ruas, 

conselhos populares, movimentos sociais que se revoltaram contra o autoritarismo e 

o centralismo. Esses movimentos lutavam para que ocorresse a descentralização 

das políticas sociais. É importante ressaltar que o Brasil vivia um momento de 

grande crise econômica e instabilidade política, uma vez que os militares estavam 

deixando o poder e um governo civil acabara de se instalar com a promessa de 

restabelecer a democracia em meio a todo este cenário (LIMA, 2004). 

Ainda nesta década, greves marcaram o descontentamento nacional 

dos trabalhadores, e em diversos estados do país, foram eleitos governadores civis 

de oposição ao regime autoritário. 

Ao final da década de 80 do século XX, pelo menos em termos de 

regime político a democracia se instalara, agora era o momento de efetivá-la junto à 

sociedade. A Carta Constitucional de 1988 teve o papel de organizar este processo 

e de dar novos rumos democráticos ao país. 

A Constituição de 1988 colocou a educação como direito de todos os 

cidadãos, direito este subjetivo e determinou dentre outros princípios em seu Artigo 

205, inciso VII, a “garantia de padrão de qualidade”. Tal princípio incidiu diretamente 

sobre a avaliação e sobre o Conselho de Classe, como veremos mais adiante. 

Em 1990, o Brasil foi convocado a participar da Conferência de 

Jomtien, na qual assinou um compromisso de erradicar o analfabetismo e melhorar 

a qualidade de ensino no Brasil. Decorrente deste compromisso foi elaborado o 

Plano Decenal de Educação e anos depois assinado a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN) 9394/96. Ambos os documentos responsáveis por 

nortear a educação do país traziam a questão do estabelecimento do controle de 
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qualidade. Proposta que culminou com a criação dos Sistemas Nacionais de 

Avaliação em meio a ações de descentralização da gestão (LIMA, 2004). 

 

2.1 Discutindo os Aspectos da Reforma 

 

Segundo Lima (2004) a reforma educacional adotou como principais 

estratégias, a avaliação e a descentralização. 

Em termos de descentralização, “na escola, foram reativados, pelo 

menos na forma da lei, os grêmios estudantis, o conselho escolar passou a compor 

o organograma da escola como instituição deliberativa; alguns estados implantaram 

as eleições para diretor” (LIMA, 2004, p.18,19). 

Mesmo tendo sido reativado estas instâncias colegiadas, as políticas 

participativas perderam seu cunho de controle popular pela burocratização do 

aparelho do Estado. “Ou seja, não foram rompidas as formas de controle via 

centralização, mas o discurso que sustentava tais políticas persistiu em modelos 

participativos” (LIMA, 2004, p.19). 

A década de 90 também foi à época da implantação da agenda 

neoliberal, imposta pelo Banco Mundial como forma de organizar as fincas do país 

para que este pudesse cumprir com seus compromissos financeiros junto a credores 

externos. 

O Neoliberalismo surgiu através da junção do liberalismo político e o 

liberalismo econômico, no qual “o Estado mínimo e a ampliação das relações 

mercantis são a tônica do processo” (GIRON, 2005, p. 3). 

Segundo Ball (1998, p. 3) “O Neoliberalismo é aquilo que se poderia 

chamar de ideologias de mercado, ou seja, uma proposta vinda do liberalismo que 

se tornou “neo” por focalizar sua atenção nos aspectos econômicos das propostas 

liberais”. 

O neoliberalismo expressou uma saída política, econômica, jurídica e 
cultural específico para a solução dos problemas cíclicos da 
economia do mundo capitalista. Provocou uma modificação 
organizacional, estrutural e funcional do Estado, minimizando o seu 
papel (no que diz respeito à garantia dos direitos sociais), tendo 
como principal preocupação limitar a esfera de influencia do público 
no privado (GIRON, 2005, p. 3). 
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Desta maneira, o Estado transfere sua responsabilidade de 

assegurar as políticas sociais para a própria sociedade. 

Como o Estado restringe suas funções, abrem-se as portas para o 

serviço privado, desse modo só terá acesso a esses serviços, aqueles indivíduos 

que tiverem uma boa situação financeira, tornando-se assim o direito social uma 

mercadoria do mundo capitalista. 

E como ficou o cidadão nesta esfera do neoliberalismo? Nesta 

esfera, o indivíduo é tido como um simples consumidor, no qual a liberdade da 

pessoa não é a prioridade em questão, mas sim a liberdade econômica das 

organizações que detêm o poder financeiro mundial (GIRON, 2005). 

Dessa forma, para adequar o indivíduo nos padrões exigidos pelo 

mundo capitalista, fez-se necessário reformular a Educação existente para que essa 

moldasse o indivíduo no modelo que o mercado desejava.  

Coube a educação então: 

Preparar o indivíduo para adaptar-se ao mercado de trabalho, 
justificando que o mundo empresarial de uma força de trabalho 
qualificada para competir no mercado nacional e internacional;  Fazer 
da escola um meio de transmissão da ideologia  dominante e dos 
princípios doutrinários do neoliberalismo, a fim de garantir a 
reprodução desses valores; Incentivar que a escola funcione de 
forma semelhante ao mercado, adotando técnicas de gerenciamento 
empresarial, pois essas são mais eficientes para garantir a 
consolidação da ideologia neoliberal na sociedade (GIRON, 2005, p. 
4) 
 

Para contemplar todos estes itens, e o desafio proposto pelo 

neoliberalismo de “formar para que os indivíduos tenham competências num 

mercado de trabalho cada vez mais restritos, quando os melhores e somente estes, 

conseguirão ter sucesso econômico” (GIRON, 2005, p. 5), fez-se necessário realizar 

a Reforma Educacional e se na execução, o Estado descentralizou as ações, na 

tomada de decisão e na avaliação da qualidade do produto final, ele centralizou. 

Em 1990, assumia a Presidência da República, Fernando Collor de 

Mello o qual “deflagrou, o processo de ajuste da economia brasileira às exigências 

da reestruração global da economia” (SHIROMA, 2002, p. 55). 

Collor abriu as portas aos produtos internacionais, em um momento 

que a indústria brasileira estava iniciando seu processo de reestruturação produtiva. 

Internacionalmente se disseminava os conceitos de qualidade total de seus 
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produtos, enquanto no Brasil estudos revelavam que a tecnologia usada pela 

indústria internacional, não chegaria tão fácil a nós, não pelo tempo, mas pela 

posição que cabia ao país na excludente divisão internacional do trabalho 

(SHIROMA, 2002). 

Como era de se esperar, a entrada dos produtos internacionais 

ganharam território, pois os nacionais não conseguiam concorrer com eles, forçando 

assim a busca por vantagens competitivas para se igualarem. “A literatura 

internacional, retomando aspectos da Teoria do Capital Humano, [...] afirmava ser a 

educação um dos principais determinantes da competitividade entre os países” 

(SHIROMA, 2002, p. 55). 

Em 1990, uma vasta documentação internacional composta por 

importantes organismos multilaterais responsabiliza a educação de ser a 

sustentação da competitividade e da solução para a economia, e foi esta 

documentação que serviu de base para a definição das políticas públicas para a 

educação no país. 

No ano de 1990, acontecia na Tailândia a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, a qual foi financiada pela UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância), PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) e o Banco Mundial, e teve participação de governos, agências 

internacionais, associações  profissionais e educadores do mundo inteiro. 

A declaração ali aprovada, contava com 155 governos, os quais se 

comprometeram em assegurar uma educação básica de qualidade a todos e os 

nove países com a maior taxa de analfabetismo do mundo, entre eles o Brasil, 

comprometeram-se em elaborar ações para cumprirem com a Declaração de 

Educação para Todos. 

Mas qual era o sentido deste tema ”Educação para todos”? Este 

projeto disseminou a ideia de que a educação deveria contemplar as necessidades 

básicas de aprendizagem (NEBA) para as crianças, jovens e adultos. 

Entre as estratégias realizadas na Conferencia, estavam os de 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todos, conforme a 

necessidade de cada um; eliminar qualquer descriminação na educação; atender os 

alunos com necessidades especiais, dando-lhe a atenção necessária; dar ênfase na 
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aprendizagem e não nos aspectos formais; valorizar o ambiente para a 

aprendizagem de todos e em todas as esferas (seja ela física ou emocional, mas 

que são essenciais para aprender); reconhecer a obrigação do Estado e das 

autoridades educacionais em proporcionar educação básica a toda população 

envolvendo toda a sociedade; Assim como também ampliar o alcance e os meios da 

educação básica envolvendo crianças, jovens e adultos. 

Após terem sido definidos as estratégias, o que se resultou foram às 

metas a serem cumpridas no decorrer desta década, ficando então marcado um 

encontro para o ano de 2000, onde seriam avaliadas as ações que os países 

conseguiram desenvolver (SHIROMA, 2002). 

Até 1990, toda política pública existente, mantinha uma articulação 

estreita com o Estado como mantenedor dos serviços públicos, entre eles os 

educacionais. Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, inicia-se o 

processo de redefinição da política pública.  

Nesse período, houve uma forte tendência em criar um consenso de 
que instituições não estatais e privadas deveriam compartilhar a 
oferta dos serviços públicos, eximindo o Estado de tal 
responsabilidade. Tal preceito foi justificado amparando-se no direito 
de escolha das famílias e no direito do Estado de ser o controlador e 
o avaliador das políticas públicas (LIMA, 2004, p. 25). 

 

Agindo assim, o Estado tira de si a responsabilidade de ofertar a 

Educação a todos. Em contra partida em 1996 é implantada no Brasil a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394), que tem como objetivo a 

formação integral do indivíduo, assim como também o desenvolvimento pleno de 

competência que o capacite para a vida, para o trabalho e para a prática da 

cidadania. 

Desse modo, com a promulgação da LDB, ao Estado fica o dever de 

garantir o acesso e permanência de todos na Educação Básica que na LDB é 

contemplada desde a Educação Infantil, até o Ensino Médio, mas acaba por não 

garantir a qualidade. 

Segundo Neves (1997, p.104) é “através da política educacional, 

que tem em seu cerne as denominações de melhoria da qualidade de ensino, de 

autonomia da escola, da busca de parcerias e de flexibilização do sistema”. 

Pensando nesta deficiência do sistema escolar (principalmente no 

que diz respeito à qualidade do ensino-aprendizagem) em que se encontra a 
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educação em nosso país, o governo instituiu avaliações que possibilitou fazer um 

levantamento através do censo escolar (em todas as regiões do país), da 

quantidade de alunos matriculados nas diferentes modalidades de ensino, que vai 

desde a educação infantil, até o ensino médio, contemplando também a educação 

de jovens e adultos. Este levantamento não é feito somente com o número de 

alunos matriculados, como também se permite o conhecimento do corpo docente e 

administrativo da instituição. 

Para se alcançar uma educação de qualidade no Brasil, algumas 

medidas foram tomadas e assim foram criados instrumentos que podem avaliar a 

qualidade da educação em nosso país. Os meios de avaliação mais usados hoje 

são: o IDEB, o SAEB, a PROVA BRASIL e o ENEM. Os resultados destes exames 

foram socializados pelos órgãos de imprensa que por sua vez se encarregaram de 

ranquear as escolas, produzindo uma espécie de competição velada entre as 

mesmas. Objetivo que vinha de encontro às propostas do Banco Mundial e das 

políticas neoliberais que o MEC buscou aplicar à Educação. É importante salientar 

de antemão que os resultados obtidos pelas escolas nestes exames nacionais são 

decorrentes do cruzamento dos resultados obtidos pelos alunos com os índices de 

evasão e repetência das escolas. Sendo assim, a escola em que os alunos vão mal 

aos exames deveriam ser alvo de investimentos financeiros e pedagógicos, mas a 

repetência deveria ser severamente advertida (GEPA, 2009).  

Para obtermos um maior entendimento das políticas adotadas para 

melhorar a qualidade da educação, faremos aqui um apanho geral dos meios de 

avaliação acima citado. 

 

2.2 O IDEB, o SAEB, a Prova Brasil e o EMEM: meios avaliativos da qualidade 

da educação no Brasil 

 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado 

em 2007 com o objetivo de medir o fluxo escolar e a média de desempenho nas 

avaliações. Nasceu como condutor de política pública para melhorar a qualidade da 

educação, tanto a nível nacional, como estadual, municipal e individual de cada 

escola.  
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A análise é feita através de indicador, o qual é calculado a partir dos 

dados sobre aprovação escolar, obtidos através do Censo Escolar, e médias de 

desempenho nas avaliações do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) o 

Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para as unidades da federação e 

para o país, e a Prova Brasil para os municípios. Essas duas avaliações são feitas 

com os alunos que estão concluindo a 4ª e 8ª (ou 5º e 9º ano) série do ensino 

fundamental e 3ª Série do ensino médio. 

O Ideb foi desenvolvido para ser um indicador que sintetiza 
informações de desempenho em exames padronizados com 
informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos 
estudantes na etapa de ensino). Como o Ideb é resultado do produto 
entre o desempenho e do rendimento escolar (ou o inverso do tempo 
médio de conclusão de uma série) então ele pode ser interpretado da 
seguinte maneira: para uma escola A cuja média padronizada da 
Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada 
série é de 2 anos, a rede/ escola terá o Ideb igual a 5,0 multiplicado 

por ½ , ou seja, Ideb = 2,5. Já uma escola B com média padronizada 

da Prova Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão 
igual a 1 ano, terá Ideb = 5,0 (BRASIL, 2011). 

 
O Ideb permite não só detectar escolas e rede de ensino em que os 

alunos estão com baixo desempenho nos rendimentos e proveitos, como também 

monitorar a evolução e o desempenho destes alunos. 

O Ideb é utilizado como uma ferramenta que permite acompanhar as 

metas de qualidade proposta pelo PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), o 

qual tem já estabelecido que em 2022 o Ideb do Brasil seja 6,0 para que se iguale à 

média dos países desenvolvidos onde o sistema de educação é de qualidade. Mas o 

que vem a ser está meta? 

A meta é um caminho traçado de evolução individual dos índices, 

para que o Brasil atinja um nível de qualidade educacional igual ao dos países da 

OCDE (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico). Em 2009, 

no último registro feito, o índice das escolas públicas do País estava com uma 

média de 4,4 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de 3,7 nas séries Finais do 

Ensino Fundamental e 3,4 no Ensino Médio, pretendendo chegar em 6,0 em 2022. 

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) foi criado em 1998, o 

qual é ofertado anualmente para os alunos que estão concluindo ou que já 

concluíram o ensino médio, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino, 
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assim como também ser usado como forma de selecionar alunos para ingressarem 

nas universidades, sejam elas públicas ou privadas. 

Diferentemente das avaliações utilizadas para medir o nível de 

aprendizagem dos alunos, o ENEM não é de caráter obrigatório, portanto ele só 

ganhou popularidade a partir de 2004, quando o Ministério da Educação criou o 

Prouni (Programa Universidade para todos). 

O SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) foi 

criado em 1990, o qual é coordenado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudo e 

Pesquisas Educacionais) sendo ele um dos mais amplos na coleta de dados 

referentes ao ensino fundamental e médio. 

Em 2005 o SAEB, sofre uma reformulação, o qual ficou organizado 

em dois processos: A ANEB (Avaliação Nacional da Educação Básica) e ANRESC 

(Avaliação Nacional de Rendimento Escolar). 

A ANEB é realizada por amostragem das Redes de Ensino,  em cada 
unidade da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas 
educacionais. Por manter as mesmas características, a ANEB recebe 
o nome de SAEB em suas divulgações. 
A ANRESC é mais extensa e detalhada que a ANEB e tem foco em 
cada unidade escolar. Avalia as escolas públicas urbanas com mais 
de 30 alunos. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova 
Brasil em suas divulgações (GEPA, 2009, p. 4). 
 

O SAEB tem como objetivo: 
 
Identificar os problemas e as diferenças regionais do ensino; oferecer 
subsídios à formulação, reformulação e monitoramento de políticas 
públicas e programas de intervenção ajustados às necessidades 
diagnosticadas nas áreas e etapas de ensino avaliadas; proporcionar 
aos agentes educacionais e à sociedade uma visão clara e concreta 
dos resultados dos processos de ensino e aprendizagem e das 
condições em que são desenvolvidos; produzir informações sobre os 
fatores do contexto socioeconômico, cultural e escolar que influencia 
o desempenho dos alunos; desenvolver competências técnica e 
cientifica na área de avaliação educacional ativando o intercâmbio 
entre instituições educacionais de ensino e pesquisa; consolidar uma 
cultura de avaliação nas redes e instituições de ensino e comparar o 
desempenho dos alunos e do sistema educacional brasileiro com o 
de outros países (GEPA, 2009, p. 4). 

 

O SAEB realiza suas avaliações a cada dois anos, no qual 

participam alunos da 4ª, 8ª e 3ª série (5º e 9º ano no ensino fundamental de nove 

anos) da rede pública e privada. As informações colhidas após essas avaliações são 

utilizadas pelo MEC e pelas secretarias estaduais e municipais para que possam 
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acompanhar a evolução da qualidade da educação e assim direcionar os recursos 

necessários para a área de maior necessidade.  

Estes sistemas de avaliações adotadas pelo Governo para medir a 

qualidade no ensino-aprendizagem dos alunos nos estabelecimentos de ensino do 

Brasil, contribuiu muito para o desenvolvimento educacional do país, o número de 

alunos com o acesso à educação aumentou, em controvérsia a qualidade do ensino 

caiu, visto que com o IDEB, a preocupação de ter o maior número possível de 

aprovações, faz com que alunos que não conseguem atingir o nível de 

aprendizagem necessário para prosseguir seus estudos na série seguinte sejam 

aprovados por conselho de classe. 

Para entendermos qual é o sentido da realização do conselho de 

classe em um estabelecimento de ensino, faz-se necessário resgatarmos o processo 

que constitui a avaliação, ou seja, entendermos o que é avaliação numa perspectiva 

didático-pedagógica e como deve ser aplicada no ambiente escolar, para 

compreendermos como as políticas interferem neste processo distanciando da 

prática docente seus verdadeiros objetivos. Faremos aqui uma revisão bibliográfica 

de autores como: Luckesi, Haydt, Cipriano, Jorba, Vasconcellos, entre outros.  

Assim, apresentaremos neste próximo capítulo uma breve 

contextualização da prática avaliativa, assim como também trataremos da questão 

do conselho de classe, para que assim possamos entender qual é sua finalidade 

como prática avaliativa do processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E O CONSELHO DE CLASSE 

 

 

A avaliação tem sido um objeto caro à Didática. Constituiu-se como 

um campo de investigação em termos de suas concepções e práticas. Tais práticas, 

no entanto, são perpassadas pelas políticas educacionais, distanciando muitas 

vezes os princípios didáticos nos quais acredita o professor, daquilo que ele 

realmente efetiva em seu trabalho formativo.  

No capítulo anterior discorremos sobre as políticas educacionais e 

neste, temos a pretensão de fazer uma discussão da avaliação numa perspectiva 

didática e dentro dela o conselho de classe. Consideramos tal arrazoado necessário 

para subjetivarmos a que distância estão as práticas coerentes que poderíamos 

denominar de ideal das práticas efetivas que sofrem a influência das políticas 

educacionais, num esforço para compreender algumas questões que incomodam os 

professores de forma geral e geram contradições no funcionamento dos conselhos 

de classe. 

 

3.1 A Avaliação Escolar num Sentido Filosófico e Conceitual 

 

O que vem a ser esta avaliação? 

Para Luckesi (2002) a avaliação é uma etapa, que principalmente na 

terceira série do ensino médio é vista como uma prática voltada a um treinamento, 

no qual se exercita a resolução de provas para o vestibular, em outros momentos, é 

um resultado de promoção, ou seja, para que os alunos passem de uma série para 

outra.  

Para o sistema escolar, a avaliação tem como objetivo os 

percentuais de aprovação e reprovação dos educandos. Os pais esperam dela o 

avanço nas séries de escolaridade e por sua vez os professores se utilizam dela 

como uma motivação para os alunos, mas esta motivação não é espontânea do 

aluno e sim uma ameaça constante do professor para com o mesmo (LUCKESI, 

2002). 
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Como os pais, os alunos vêem a avaliação como um caminho para a 

promoção e já no início do ano letivo o que lhes interessam é o resultado final do 

período escolar, e assim já no inicio do período letivo, querem saber como serão 

obtidas as notas para chegar ao objetivo final que é a aprovação, esquecendo do 

principal, a aprendizagem (LUCKESI, 2002). 

Aos professores cabe utilizarem as provas como ameaças 

constantes, para que possam ver resultados no seu processo de ensino, pois 

quando vêem que não está surtindo o efeito desejado, as ameaças começam: 

“Alunos estudem, pois se não estudarem irão mal às provas”, ou então dizem: “Fique 

quietos, prestem bastante atenção, pois o dia da prova está chegando e vocês irão 

ver o que irá acontecer” e o terrorismo acontece o tempo todo (LUCKESI, 2002). O 

Conselho de classe também constitui em alguns momentos ameaça aos alunos, pois 

os professores dizem que se não estudarem e forem para conselho não serão 

aprovados. Nossa pesquisa demonstrou que a realidade não corrobora esta postura. 

Esses professores ao elaborarem uma prova, o que almejam é 

provar o aluno e não auxiliá-lo na sua aprendizagem e assim acabam por 

elaborarem provas que irão reprovar seus alunos. 

Luckesi (2002) ainda acentua que a prática constante dos 

professores são as promessas de “pontos a mais e pontos a menos” em função de 

realização de atividades que nem sempre estão ligadas a aprendizagem do aluno, 

como por exemplo, quando dizem: “Se trouxerem na próxima semana todo o 

material necessário para a realização da atividade, ganharam um ponto na média”. 

Com essa atitude o professor acaba por banalizar a avaliação, a qual passa a ser 

vista como um mero instrumento quantitativo e não qualitativo como deveria ser. 

Constatamos também que no conselho de classe o que sobressai é o quantitativo, 

pois o número de alunos aprovados é sempre o que é visado no conselho, visto que 

o IDEB da escola depende do número de aprovações.  

Na maioria das vezes as provas são realizadas conforme o interesse 

dos professores ou do sistema não levando em consideração o que foi ensinado ao 

aluno e assim as notas passam a ser operadas como se nada tivessem a ver com a 

aprendizagem (LUCKESI, 2002). 

A avaliação deveria ser tomada como diagnóstica e não como 

classificatória, como temos atualmente. Se ela fosse tida como diagnóstica, 
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possibilitaria uma nova tomada de decisão e assim poderia ser analisada onde esta 

ocorrendo à falha na aprendizagem, para em seguida tomar medidas para reverter 

este quadro de não apropriação do conhecimento. Embora a avaliação deva ser 

diagnóstica, a que atualmente acontece em nossas escolas é a classificatória, pois 

se dá uma importância muito grande aos números, os quais são transformados em 

médias e ao final do período letivo se obtém aprovação ou reprovação, não levando 

em conta o que o aluno adquiriu de conhecimento. 

O que se vem praticando em nossas escolas, tanto na pública como 

na particular, é um exacerbado número de exames ao invés de avaliações 

qualitativas, isso mesmo exames que são realizados através de provas, o qual tem 

como objetivo julgar, aprovando ou reprovando o aluno. Uma vez realizados esses 

exames, constata a classificação feita pelo mesmo, selecionando, sendo 

antidemocráticos, pois à medida que excluem os educandos, deixam de ser 

democráticos, passando a ser autoritário, estáticos classificando-os num 

determinado nível de aprendizagem, considerando este nível como definitivo, ou 

seja, o que vale é o que sabe no momento do exame e não o processo de 

aprendizagem adquirida (ESTEBAN, 2001). 

O que deveria ser praticado em nossas escolas é a avaliação da 

aprendizagem, a qual tem como objetivo diagnosticar a situação de aprendizagem 

de nossos educandos para uma posterior intervenção e garantir a melhoria do 

desempenho educacional (LUCKESI, 2005). 

Ao compararmos as duas práticas acima, o exame e a avaliação da 

aprendizagem, temos a oportunidade de identificarmos qual é a pratica atualmente 

realizada em nossas escolas, e infelizmente o exame sobressai a avaliação. 

Segundo Luckesi (2002, p.19), 

Usualmente, não diagnosticamos nossos educandos para subsidiar 
uma intervenção adequada; ao contrario, classificamo-los, tendo em 
vista aprova-los ou reprova-los; fato que conduz essa prática a 
manifestar as suas características; classificatória, seletiva, pontual e 
estática. Assim sendo, praticamos exames e denominamos, 
inadequadamente, essa prática de avaliação da aprendizagem 
escolar. 

 
Desse modo, todas as práticas passaram a ser denominadas 

avaliação. O exame, a seleção e a própria avaliação é sempre tida como o mesmo 

nome, e assim usamos o termo equivocadamente. 
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A prática do exame existe há muito tempo, desde o início da escola 

jesuítica e vale lembrar que em uma obra publicada pelos padres jesuítas o Ratio 

Studiorum de 1599, há um capítulo que trata das regras que devem ser seguido ao 

ser aplicado um exame, e essa pratica é utilizada até hoje. Os alunos nos dias de 

provas têm que sentar em filas, levar todo o material necessário para que não 

necessitem de emprestar do amigo ao lado, ao terminar a prova tem que ser 

imediatamente entregue ao professor etc.  

Então ao fazer uma apologia ao exame, nos perguntamos; os 

exames são inúteis? Não eles não são, depende do ponto de vista, ou seja, depende 

qual é o objetivo ao se utilizar o mesmo. O exame utilizado para avaliar o 

desenvolvimento de ensino aprendizagem do educando é inútil, pois ele não da 

condição para que o educador avalie com eficácia o desenvolvimento do aluno e 

acaba por fazer uma classificação do mesmo à medida que aprova ou reprova não 

valorizando o processo de desenvolvimento e sim o resultado final de conseguir a 

nota ou a média para passar de uma série a outra (LUCKESI, 2005). 

Os exames visto como forma de classificação ou seleção são muito 

importantes, pois em um concurso no qual está em jogo uma vaga de emprego, ou 

uma vaga na faculdade, ou em um grupo de pesquisa, por exemplo, há a 

necessidade de se utilizar o exame para assim classificar o melhor, ou o mais apto 

para o cargo. Outro exemplo de utilização de exame é o caso da seleção, ou melhor, 

de certificação da Ordem dos Advogados. Neste caso, há uma necessidade de 

certificar-se se o educando ao concluir seu curso, está apto a desenvolver sua 

profissão. Nessas praticas, o exame é de essencial importância, portanto ele não é 

totalmente inútil. Como dito anteriormente, depende do objetivo que se tem 

(LUCKESI, 2005). 

O exame não deve ser utilizado em sala de aula, pois o que esta em 

jogo é aprendizagem adquirida do aluno e não o que ele já sabe. Toda vez que se 

pratica o exame em sala, a intenção do educador é saber o que o aluno sabe, desse 

modo não há a necessidade do aluno estar ali na escola, pois se ele já sabe, não 

tem razão de frequentar as aulas (LUCKESI, 2005). 

 Ao se falar em avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

verificam-se três funções que é o diagnosticar, controlar e classificar. 

Descreveremos aqui, cada uma delas. 
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3.2 Avaliação Diagnóstica 

  

Nesta modalidade, o professor faz uma primeira avaliação para 

saber qual é o nível de conhecimento do aluno e após ter esse resultado, verifica-se 

qual é a dificuldade encontrada e assim faz em planejamento de intervenção para 

superar tais dificuldades. Constitui assim um momento de diálogo para dar suporte 

ao desenvolvimento da aprendizagem, possibilitando ao educando crescer na sua 

autonomia (HAYDT, 1997). 

A avaliação diagnóstica é realizada no início do período letivo e tem 

como objetivo analisar o domínio que o aluno tem dos pré-requisitos necessários 

para adquirir novas aprendizagens. Aqui se inclui o Conselho de classe, cuja 

principal atribuição é diagnosticar e buscar intervir no processo de aprendizagem do 

aluno (HAYDT, 1997). 

 

3.3 Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa é realizada durante todo o período letivo, e 

tem como objetivo analisar se os objetivos previstos estão sendo alcançados. É 

através da avaliação formativa que o aluno consegue analisar sua própria 

aprendizagem, conhece seus erros e acertos. Essa modalidade ajuda tanto o aluno 

quanto o professor, pois com ela os alunos passam, a saber, em que nível está sua 

aprendizagem e ao professor possibilita analisar como o aluno está conseguindo 

absorver os conhecimentos que lhe é transmitindo e assim consegue fazer um 

feedback ao aluno, e quando necessário reformular seu trabalho pedagógico e 

assim frequência-lo cada vez mais. 

Sua função é de ajustar o processo ensino-aprendizagem. Então em 

resumo, ela tem como objetivo, a regulação pedagógica, a gestão dos erros e a 

consolidação do bom resultado (JORBA; SANMARTI, 2003). 

 

3.4 Avaliação Somativa e Classificatória 
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A avaliação somativa e classificatória é realizada no final de um 

período letivo ou unidade de ensino e consiste em classificar o aluno. Mas ao utilizar 

esta modalidade de avaliação, devemos nos atentar para que esta classificação não 

aja sobre o aluno como um fator que freia o crescimento da aprendizagem, que 

acaba quase sempre em uma evasão do saber, uma vez que esses alunos ao serem 

classificados acabam por desistir de continuar a estudar. Temos que tomar cuidado 

para que esta avaliação não exponha o aluno, fazendo-o ficar constrangido diante 

de seus colegas de sala.  

A avaliação somativa deve ser utilizada como algo que estabeleça 

balanços confiáveis dos resultados obtidos ao final de um processo de ensino-

aprendizagem. Ela tem a função social de assegurar que as características dos 

alunos formados correspondam às exigências do sistema de ensino (HAYDT, 1997). 

Segundo Luckesi (2002, p. 42) “Para que a avaliação educacional 

escolar assuma o seu verdadeiro papel de instrumento dialético de diagnóstico para 

o crescimento, terá de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja 

preocupada com a transformação social e não com a sua conservação”. 

A avaliação deve servir como base para que ocorra a aprendizagem 

qualitativa. A aprendizagem tem objetivos a alcançar e com o apoio, verificar como 

deverá o professor agir para ajudar os educandos a atingir esses objetivos 

propostos, assim a avaliação não será uma fonte de decisão sobre o castigo, e sim 

uma decisão dos caminhos a serem seguidos para chegar ao crescimento. 

 

3.5 A Avaliação como apoio à Democratização do Ensino 

 

A avaliação deve proporcionar uma democratização do ensino e 

para isso ela deve ser pensada e aplicada de forma que os educandos tenham 

acesso à educação escolar. E eles só terão e permanecerão nas escolas se a 

avaliação for conduzida numa perspectiva formativa, caso isso não aconteça, ela irá 

gerar a repetência e como consequência, virá à evasão e assim acaba por não se 

tornar democrático o ensino (LUCKESI, 2002). 

Neste sentido, as políticas educacionais brasileiras nos últimos vinte 

anos têm defendido este posicionamento, mas não tem oferecido condições 

materiais que sustentem tal posicionamento, uma vez que uma avaliação formativa 



 

 

31 

exige do professor um olhar diferenciado para cada aluno, tempos úteis 

(remunerados) de planejamento, dentre outras condições que historicamente as 

políticas não têm sido garantidas pelas políticas como exemplifica Sampaio e Marin 

(2004, p.1215): 

No Brasil verifica-se uma queixa constante dos professores quanto a 
esse aspecto. Em muitos locais em que foi feita a reorganização das 
escolas da rede pública houve situações de algumas formarem 
turmas excessivamente numerosas, contando com a evasão de 
alunos para atingir uma composição numérica mais equilibrada. 

 

A avaliação da aprendizagem só existe para propiciar e garantir uma 

aprendizagem de qualidade e não como classificação no modo em que  vem sendo 

praticada com nossos alunos. 

O que tem ocorrido nas práticas da avaliação educacional é que os 

professores não fazem um planejamento claro do que se espera do aluno após 

terem eles passados por uma determinada aprendizagem, desse modo por não 

terem um padrão de expectativas estabelecido, acabam por julgar os alunos 

conforme está seu estado de humor, tornando a avaliação que deveria ser 

qualitativa e uma avaliação arbitrária (LUCKESI, 2002). 

Para que o juízo de qualidade não se torne arbitrário, é necessário 

que aconteça sobre dados indispensáveis da realidade, exemplo: Ao avaliar a 

aprendizagem em matemática, não pode o professor exigir do aluno conhecimentos 

de historia, ele precisa atentar-se nos conteúdos referentes a matemática e não em 

outros, assim os dados a serem levados em consideração na avaliação deve estar 

de acordo com o que será avaliado e com os objetivos que se tem. 

Então para que a avaliação sirva à democratização do ensino, deve-

se transformar a avaliação classificatória em diagnóstica. 

Luckesi (2002, p. 81) defende que:  

A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de 
compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o 
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para 
que possa avançar no seu processo de aprendizagem.  

 
Portanto cabe a escola utilizar a avaliação como processo de ensino 

aprendizagem, no qual servirá de subsídio para diagnosticar o desenvolvimento do 

aluno ao invés de julgá-lo. Sua principal função não é dar nota, mas sim aperfeiçoar 

as situações de aprendizagem e assim verificar se o aluno está aprendendo. 
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3.6 O Sentido de Avaliar 

 

Avaliação é um processo que remete análise e reflexão crítica sobre 

a prática do dia a dia, é analisar o desenvolvimento da aprendizagem e 

posteriormente uma tomada de decisão sobre o que se tem a fazer para superar os 

obstáculos. Já a Nota, seja ela na forma de números ou conceitos, é uma exigência 

do sistema de ensino para aprovar ou reprovar o aluno (VASCONCELLOS, 2005). 

As notas são obtidas na maioria das vezes sobre provas realizadas 

periodicamente. A nota é trabalhada de uma forma que acaba deixando o educando 

alienado, onde o objetivo maior não é a aprendizagem e sim a nota a ser alcançada, 

pois é ela que ao final do ano letivo irá frequência-lo em aprovado ou reprovado. 

A prova é trabalhada nas escolas como algo baseado em esforço/ 

recompensa e prêmio/ castigo, e desse modo torna o aluno deseducado no que diz 

respeito ao seu desenvolvimento, pois ele só produz se tiver uma recompensa (no 

caso a nota), ou só produzirá se houver um castigo (no caso a não obtenção de 

nota). Nesta perspectiva de avaliação, a nota ao invés de ser  algo que colabore 

com a construção do conhecimento, passa a ser vista como um premio ou um 

castigo, e assim acaba por criar uma alienação da relação pedagógica, deixando 

tanto o professor, quanto o aluno preocupados somente com ela e não com o ensino 

– aprendizagem (VASCONCELLOS, 2005). 

É preciso recuperar o sentido do ensinar, apreender e avaliar, ou 

seja, o porquê de se avaliar. Ao analisarmos esta questão, chegamos a diversas 

respostas. Avaliar para: atribuir nota, registrar, cumprir a lei, ter documentação para 

defesa em caso de ocorrer um processo, verificar, constatar, mostrar autoridade, 

conseguir silêncio em sala de aula, selecionar os melhores, rotular/ estigmatizar, 

para classificar, enfim, entre diversas outras respostas (ESTEBAN, 2001). 

A avaliação Escolar é uma questão política, a qual esta relacionada 

ao poder, a concepção de homem e de sociedade (que tipo de homem e de 

sociedade queremos formar). É aqui que acontece uma mudança de entre a 

proposta de educação e o que acontece na prática, e isso decorre de uma prática de 

planejamento meramente formal, a qual leva os professores a esquecerem o 

objetivo proposto (VASCONCELLOS, 2005). 
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 É necessário pensar que a avaliação é parte constituinte do 

processo de aprendizagem e não um especial momento, com dia e hora marcada. 

Avaliamos para que os alunos aprendam mais, corrigindo as falhas do processo, e 

dessa forma, garantindo uma melhor qualidade no ensino. 

Ao perguntar a um professor o que é avaliação, certamente ele 

responderá que “avaliação é um processo contínuo que visa o diagnóstico, o qual  

informará em que nível de conhecimento estão os  alunos  e assim fazer uma 

possível intervenção, pois eles têm a consciência de que a nota não é o importante, 

mas sim a aprendizagem”. E se pensam assim porque não há nenhuma mudança na 

prática? Para que haja uma mudança significativa, é necessário que se tenha a 

conscientização da importância do processo reflexão-ação, pois é somente 

pensando a respeito da prática atual que poderá vir a ter uma nova prática 

(VASCONCELLOS, 2005). 

Sabemos que mudar não depende somente do professor, há 

instâncias maiores que eles e até mesmo que as escolas. O professor só conseguirá 

mudar seu método de avaliar, quando deixar de praticar a avaliação formal, 

decorativa, autoritária, repetitiva e passar a realizar um trabalho de ensino 

significativo, participativo, no qual os alunos possam expressar suas experiências e 

tornar-se um cidadão crítico. O problema que aqui se coloca é como associar as 

políticas educacionais que nos últimos tempos têm forçado a não-reprovação sem 

observância da qualidade em nome da eficiência do sistema escolar; as crenças 

didáticas do professor formadas em seus cursos de graduação; as representações 

coletivas dos pais que muitas vezes estabelecem exigências que não correspondem 

aos propósitos da escola e do professor. Tais contradições ficam muito evidentes 

nos conselhos de classe (PARO, 2003). 

A avaliação por ser um processo de ensino-aprendizagem, deve ser 

contínua para assim auxiliar no desenvolvimento intelectual do aluno. 

Para Vasconcellos (2005, p.71), 

[...] a avaliação que importa é aquela que é feita no processo, 
quando o professor pode estar acompanhando a construção do 
conhecimento pelo educando; avaliar na hora que precisa ser 
avaliado, para ajudar o aluno a construir o seu conhecimento, 

verificando os vários estágios do desenvolvimento dos alunos e não 
julgando-os apenas num determinado momento. Avaliar o processo e 
não apenas o produto, ou melhor, avaliar o produto no processo. 
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O que tem acontecido é uma inversão no sentido que se tem da 

avaliação, o que deveria ser acompanhado é o meio, ou seja, o processo pelo qual 

passa a avaliação, mas o que acaba por acontecer é a valorização do fim desse 

processo, gerando assim um vício de estudar para passar ou estudar para tirar nota, 

desse modo o aluno vive em função da nota e toda vez que o professor proponha 

um tipo de atividade, já surge a pergunta, Professor vale nota? O aluno fica a mercê 

da nota, não estuda para aprender e sim para tirar nota.  

Desse modo a avaliação formativa reguladora nos ajuda como 

função de regulação contínua das intervenções e das situações didáticas, sendo 

assim, democrática, constante, diversificada e contínua, sistemática e intencional. 

A avaliação é democrática, pois possibilita uma negociação na 

definição dos objetivos, dos critérios, dos instrumentos, e isso acaba por possibilitar 

que o aluno possa aplicar seus conhecimentos e tirar suas dúvidas, sua incerteza. 

A avaliação é constante, à medida que possibilita o 

acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido na rotina 

escolar, ela ultrapassa todas as fases desde o planejamento até a execução, 

acarretando dados que ajuda a melhor compreender a relação entre o planejamento, 

o ensino e a aprendizagem e assim possibilitar orientar uma intervenção de 

qualidade (VASCONCELLOS, 2005). 

A avaliação diversificada tem como objetivo colher o maior número 

de informações possível sobre o trabalho docente e a aprendizagem, pois quanto 

mais informações tiverem sobre o objeto avaliado, maior será a compreensão do 

fazer avaliativo e do trabalho educativo docente. 

 De acordo com Haydt (1997): 

O processo de avaliação consiste essencialmente em determinar em 
que medida os objetivos educacionais estão sendo realmente 
alcançados pelo programa do currículo e do ensino. E acrescenta 
como os objetivos educacionais são essencialmente mudanças em 
seres humanos – em outras palavras, como os objetivos visados 
consistem em produzir certas modificações desejáveis nos padrões 
de comportamento do estudante-, a avaliação é o processo mediante 
o qual se determina o grau em que essas mudanças de 
comportamento estão realmente ocorrendo (HAYDT, 1997, p.15). 

 
Para subsidiar o processo de avaliação da aprendizagem, há vários 

instrumentos, os quais podem facilitar na hora de analisar o que o aluno adquiriu de 

conhecimento, entre eles destacam-se o portifólio, a auto-avaliação do aluno, 
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diários, relatório individual ou em grupo, questões construídas pelos alunos, provas 

(desde que usada corretamente). Outros instrumentos como seminários, tarefas, 

pesquisas bibliográficas, também contribui para tal prática, embora alguns 

educadores dizerem que estes instrumentos estão ultrapassados, eles ainda podem 

sim serem usados, depende de como são utilizados. 

Luckesi diz que (2005 p. 91), 

[...] o que nós necessitamos de observar é se os instrumentos, que 
nós estamos utilizando, são adequados aos nossos objetivos e se 
apresentam as qualidades mínimas de um instrumento satisfatório de 
coleta de dados para a prática da avaliação da aprendizagem. Assim 
sendo, não serão somente as fichas de observação ou as práticas do 
protifólio (ou recursos mais recentes) que são úteis para coleta de 
dados para a avaliação da aprendizagem. 

 

Para que um instrumento seja satisfatório, com qualidade, há a 

necessidade de se fazer um planejamento, no qual o elaborador faça um 

levantamento dos conteúdos essenciais, para posteriormente diagnosticar a 

aprendizagem dos alunos. Após ser planejado, ele será elaborado, organizado, 

editado e em seguida aplicado. Após ser aplicada, será recolhido e corrigido e 

depois devolvido aos alunos para que esses tenham um feedback do seu 

desenvolvimento, seja ele positivo ou negativo (LUCKESI, 2005). 

Portanto avaliar é diagnosticar o desenvolvimento do aluno e não o 

julgar ou o classificar é verificar a aprendizagem, como também verificar se o 

método utilizado pelo professor está surtindo efeito, pois a avaliação deve ser para o 

professor não um momento de quantificar o conhecimento, mas sim um momento de 

conhecer melhor a realidade do aluno. 

O professor deve proporcionar ao aluno uma alegria em fazer uma 

avaliação e não o assustar, o deixar com medo de realizar tal avaliação, pois o 

educando teve ver a avaliação como algo que complemente sua aprendizagem, que 

faz parte do processo ensino-aprendizagem. 

 

3.7 Conselho de Classe como Instância Avaliativa 

 

O conselho de classe é uma das instâncias escolar que tem como 

foco a participação coletiva, ele tem como função principal analisar o processo de 

aprendizagem do aluno. 
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Participam deste Conselho os professores da turma, o diretor do 

estabelecimento de ensino, o pedagogo, algum representante da secretaria. Seria 

muito interessante se algum representante dos pais e dos alunos pudesse estar 

presente também, mas embora haja muitas escolas que abrem as portas para esses 

seguimentos, não é comum a presença destes nas reuniões de Conselho de Classe. 

Para entendermos qual é o sentido de realização do Conselho de 

Classe, precisamos entender como tal teve seu surgimento (DALBEN, 1995). 

O conselho de classe surgiu na França, por volta de 1945. Esta 

instância se constituiu a partir da necessidade de um trabalho interdisciplinar com 

classes experimentais. 

Durante a Reforma de Ensino Francesa, que ocorreu em 1959, 

surgem três tipos de conselho: O conselho de classe, o qual o foco era a turma; o 

Conselho de Orientação, com o foco voltado para o estabelecimento; e o Conselho 

Departamental de Orientação, com uma visão ampla, total do estabelecimento de 

ensino (DALBEN, 1995). 

A composição do conselho de classe francesa era muito abrangente 

e esse era dirigido para a seleção e distribuição do aluno no sistema dualista 

existente na França naquela época. Então como funcionava o conselho neste 

período? Os pareceres do Conselho de Classe realizado, eram utilizados para 

direcionar o acesso dos alunos às diversas modalidades de ensino existentes, assim 

tornava-o um Conselho com finalidade classificatória. 

As informações levantadas no Conselho de Classe eram 

encaminhadas ao Conselho de Orientações para que esse levasse ao conhecimento 

da família de cada aluno. 

No Brasil, o Conselho de Classe teve sua expansão formal a partir 

da Lei 5.692/71, o qual teve como percussores Lais Esteves Loffredi e Myrthes de 

Lucca Wenzel, que foi quem trouxeram essa ideia ao nosso País. O primeiro estado 

a aderir esta nova organização foi o Rio de Janeiro e sua implantação se deu no 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (DALBEN, 1995). 

Embora sua expansão se desse a partir desta Lei, anteriormente a 

ela já havia o conselho de classe, mas ele não era tido como instância formalmente 

instituída na escola e sim como algo espontâneo. 
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“Sua implantação, entretanto, não se deu claramente através da 

nova lei, mas ocorreu indiretamente, por meio de orientações vindas do modelo de 

escola proposto pelo Premen, que apresentava o Conselho de Classe como órgão 

constituinte da escola” (DALBEN, 1955, p. 31). 

Com a lei 5.692/71, os Conselhos Estaduais de Educação, tiveram a 

oportunidade de traçar suas diretrizes, produzindo assim pareceres e resoluções 

orientadores que discutiam a formalização de uma instância de avaliação coletiva na 

escola, a qual tinha como intuito a co-participação de especialistas e professores 

com o objetivo de avaliar o rendimento do aluno periodicamente. Esta instancia ficou 

conhecida como Conselho de Classe. 

Após fazermos uma breve contextualização do processo de 

surgimento de Conselho de Classe, podemos agora entrar nas questões: o que é o 

conselho de classe, como se organiza um conselho, e quais os critérios a serem 

utilizados para a realização do mesmo. 

O conselho de classe é uma instância colegiada coletiva avaliativa 

que tem como objetivo discutir e deliberar os processos de ensino-aprendizagem 

nos estabelecimentos de ensino. 

É um organismo colegiado, constituído no espaço escolar, que 
prioriza a discussão pedagógica em torno dos processos de ensino, 
de aprendizagem e de avaliação. É mais do que uma reunião 
pedagógica, é parte integrante do processo de avaliação 
desenvolvido pela escola. É o momento privilegiado para redefinir 
práticas pedagógicas com o objetivo de superar a fragmentação do 
trabalho escolar e oportunizar formas diferenciadas de ensino que 
realmente garantam a todos os alunos a aprendizagem (PARANÁ, 
2009, p. 11). 
 

O conselho de classe da à oportunidade para que a escola ao 

ensinar, inove e redirecione suas praticas pedagógicas. “O Conselho de Classe 

guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos da escola e tem por 

objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do qual se 

desenvolve o processo de trabalho escolar” (DALBEN, 1995, p.16). 

O Conselho de Classe é organizado de forma a facilitar o levantamento de dados. 

Dalben (1995), em sua pesquisa, sugere que o conselho de classe 

pode ser estruturado da seguinte forma: 

Em primeiro lugar vem o Pré-conselho, em seguida vem o conselho 

e posteriormente vem o Pós-conselho.  
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O Pré-conselho de classe se dá a partir de um levantamento de 

dados, diagnosticando todo o processo de aquisição do saber, do qual participam 

professores e alunos, tornando-o assim coletivo e não privativo. O pré-conselho 

“permite a retomada e redirecionamento do processo de ensino, com vistas à 

superação dos problemas levantados que não são privativos deste ou daquele aluno 

ou desta ou daquela disciplina” (PARANA, 2009, p.11)1.   

O conselho de classe acontece após o levantamento de dados, dele 

participam todos os professores, os quais discutem os dados levantados no Pré-

conselho e fazendo uma comparação dos resultados anteriores e dos atuais. 

“A tomada de decisão envolve a compreensão de quais 

metodologias devem ser revistas e que ações devem ser empreendidas para 

estabelecer um novo olhar sobre a forma de avaliar, a partir de estratégias que 

levem em conta as necessidades dos alunos” (PARANÁ, 2009, p.11,12).   

O Pós-conselho de classe é o retorno aos alunos sobre sua situação 

escolar, o retorno aos pais sobre o aproveitamento escolar de seus filhos, é a “... 

retomada do plano de trabalho docente no que se referem à organização curricular, 

encaminhamentos metodológicos, instrumentos e critérios de avaliação...” Todos 

estes encaminhamentos devem ser registrados em ata (PARANÁ, 2009, p.12).   

Ao iniciar uma reunião de conselho de classe, é necessário termos 

em mente alguns critérios a serem seguidos, pois esse deve ser qualitativo e não 

quantitativo. 

A secretaria de Educação do Paraná (PARANÁ, 2009, p.13 e 14) 

estabelece alguns critérios qualitativos a serem seguidos, são eles: 

- Avanços obtidos na aprendizagem; 
- Trabalho realizado para que o aluno melhore a aprendizagem; 
- Desempenho do aluno em todas as disciplinas; 
- Acompanhamento do aluno no ano seguinte; 
- Situações de inclusão; 
- Questões estruturais que prejudicam os alunos (ex. Falta de 
professores sem    reposição); 

                                                
1
 Utilizaremos com frequência os referenciais da Secretaria de Estado de Educação do Paraná em 

função do fato de que nossa pesquisa de campo foi feita em uma escola pública estadual 
paranaense. A Secretaria de Estado de Educação do Paraná durante a gestão 2003-2010 produziu 
uma grande quantidade de materiais orientadores da prática pedagógica que foram objeto de estudo 
dos professores nas escolas nas chamadas “Semanas Pedagógicas”, dentre eles o material de 
avaliação foi exaustivamente discutido. Além disso, todo este material fica disponibilizado no site da 
SEED-PR não só para os professores como para a comunidade em geral, podendo ser acessado a 
qualquer momento. 
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- Não há nota mínima estabelecida: Todos os alunos que não 
atingiram média para a provação devem ser submetidos à análise e 
decisões do Conselho; 
- Não há número de disciplinas para aprovar ou reprovar. Mesmo que 
o aluno tenha sido reprovado em todas as disciplinas o que está em 
Análise é sua possibilidade de acompanhar a série seguinte; 
- Questões disciplinares não são indicativos para reprovação. A 
avaliação deve priorizar o nível de conhecimento que o aluno 
demonstra ter e não suas atitudes ou seu comportamento. 

 
 

Para que o conselho seja de qualidade, a equipe pedagógica faz um 

levantamento de dados, organizam materiais que possam ajudar os professores a 

terem uma visão geral da turma, do aluno em todas as disciplinas. Cálculos são 

feitos para saberem se os alunos estão com domínio de aprendizagem ou não. 

Segundo Dalben (1995, p. 79), 

O aluno apresenta “domínio de aprendizagem” quando obtém o 
resultado numérico de 80% de rendimento na matéria. Segundo os 
especialistas, esse dado é importante, porque o professor não fica 
preso apenas aos resultados que beiram a média, mas pode verificar 
se seus alunos estão com um rendimento que seja numericamente 
significativo, para considerar uma aprendizagem efetiva. 

 

Todos os dados coletados pela equipe pedagógica são de suma 

importância, visto que ajudam a objetivar a reunião, já que o tempo de duração do 

conselho é curto para tanta coisa que se tem a discutir. 

Outra preocupação que surge durante o dia do conselho de classe 

diz respeito à dispensa dos alunos, há uma grande divergência entre os professores 

em dispensar ou não os alunos. Alguns são a favor, outros contra dispensar os 

alunos, visto que o tempo de permanência deles na escola já é pequeno. Uma outra 

minoria de professores pensa que essas reuniões deveriam acontecer aos sábados 

ou em outro horário que não coincida com o horário de aula da turma a ser realizado 

o conselho (DALBEN,1995). 

Esta pratica de aprovar o aluno sem condições mínimas necessárias 

de aprendizagem, vem crescendo, pois a aprovação esta ligada ao Ideb e é ele que 

define a verba que o colégio ira receber por isso se faz a pressão para a aprovação 

do maior numero possível de alunos, mesmo que esses não tenham adquirido o 

conhecimento necessário para prosseguir seus estudos na série seguinte, desse 

modo o conselho de classe fica de forma quantitativo e não qualitativo como deveria 

ser (DALBEN,1995). 
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Ao se direcionar um Conselho de Classe de forma quantitativo, 

perde-se o seu papel, pois ele surgiu como forma de avaliar o processo de 

aprendizagem do aluno e agindo assim, essas reuniões estão perdendo o seu foco a 

cada dia. 

3.8 O Conselho de Classe como Processo Avaliativo 

 

O conselho de classe como citado anteriormente surge para avaliar 

o processo de aprendizagem, pois é muito mais coerente analisar o 

desenvolvimento do aluno, quando discutido em conjunto. 

Para Dalben (1995, p.111), 

O conselho de Classe surge embasado no pressuposto de que num 
processo coletivo em que existem diferentes óticas dos diversos 
profissionais, conseguir-se, através da soma dessas óticas, o maior 
conhecimento do objeto que se avalia, para obter, 
consequentemente, tomadas de decisões mais acertadas. 

 
Ao analisar a aprendizagem do aluno mediante a todos seus 

professores, concretizaria melhor sua aprendizagem ou não, pois ao ser analisado 

por apenas um dos professores, poderia ocorrer um equivoco, seja ele de má ou de 

bom aproveitamento, ou seja, o aluno poderia estar com dificuldade em uma 

disciplina e ao ser julgado por esse professor acabaria por ser reprovado embora 

estivesse muito bem nas outras. O mesmo poderia acontecer de esse aluno estar 

péssimo na maioria das disciplinas e em apenas uma estar bem e professor aprova-

lo. Por este motivo se faz necessário um conselho de classe com participação de 

todos os professores, para melhor aproveitamento deste momento de avaliação da 

aprendizagem. 

Mas o que realmente tem acontecido nos Conselhos de Classes de 

nossas escolas? Na maioria das vezes o que tem se visto nos conselhos é uma 

construção de fotografia da turma, professores verbalizam fatos e notas, uns se 

glorificando pelo bom desenvolvimento da turma e outros tirando de si, a culpa de 

seus alunos não ter adquirido o conhecimento necessário para uma boa formação. 

Ao tirar de si está responsabilidade, esses professores jogam-nas todas em cima do 

aluno dizendo que o não aproveitamento é decorrente de conversas paralelas, falta 

de interesse do aluno pela disciplina, pelo conteúdo dado, pelas brincadeiras em 
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sala, enfim a culpa é somente do aluno, não tendo ele nada a ver com isso 

(DALBEN,1995). 

O conselho de Classe como qualquer instância colegiada tem um 

papel político e pedagógico. Pedagógico na medida em que constitui um espaço de 

análise do processo pedagógico e político pois legitima as decisões do grupo, que 

por sua vez atendem a determinados interesses. Com as políticas educacionais dos 

últimos anos, focadas em resultados, um fenômeno tem incomodado os educadores 

que é a aprovação de grande contingente de alunos que não atingiram os escores 

mínimos de aprovação. A culpabilização do aluno por seus problemas continua, mas 

ao se legitimar os resultados obtidos no processo, as escolas têm usado o conselho 

de Classe como forma de “correção” do trabalho realizado, gerando 

comportamentos bastante preocupantes em alunos e professores. Alunos que não 

se aplicam aos estudos, pois sabem que serão aprovados e professores que não se 

esmeram em seu trabalho, pois sabem que não terão que responder pelo trabalho 

mal feito, uma vez que os alunos serão aprovados. Tal condição foi explicitada em 

recente acontecimento que foi narrado por toda mídia escrita e falada no Estado do 

Paraná. Em janeiro de 2010, um pai de aluno do Município de Londrina, denunciou a 

escola por aprovar seu filho em Conselho de Classe sem que o mesmo tivesse se 

apropriado minimamente dos conteúdos ministrados na série em que cursava 

(JORNAL CABEÇA DE CUIA, 12 DE JANEIRO DE 2010). A mídia deu grande 

atenção ao fato e ouviu de vários professores que a ordem nas escolas é a 

aprovação, como afirma o Jornal On Line “Cabeça de Cuia”: 

Os e-mails recebidos pela reportagem refletem a mesma situação. 
Uma professora lembrou que a aprovação está ligada também ao 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que avalia a 
educação no país e define as verbas que a União repassa para cada 
estado. “As aprovações ocorrem sim, mas têm um sentido, a verba 
para a escola. Quanto mais são aprovados, mais verba. Ninguém é 
obrigado a aprovar alunos, mas se no ano seguinte faltar papel 
higiênico no banheiro dos professores você poderá ser culpado”, 
escreveu outra professora.                         . 
Outra relatou que ouviu a pressão diretamente do diretor. “Um diretor 
me chamou e disse que na escola dele não se reprovava aluno”, 
revelou. Uma professora disse que precisou arrumar “notas 
independentemente das médias, mexer no livro, podendo alterar 
todos os bimestres”.                       . 
Há quem tente fazer diferente, mas acaba cedendo à pressão. “Sofro 
com meu trabalho jogado no lixo, quando percebo meus colegas 
passando alunos que brincaram o ano todo e com receio de pais que 
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ameaçam irem ao núcleo abrir um processo administrativo”. 
 

 Outros  jornais denunciaram tal fato com o mesmo teor. O que leva a 

inferir que o Conselho de Classe tem assumido a função de corrigir os números da 

escola que representam seu trabalho. Para isso estão aprovando 

indiscriminadamente, sem exercer seu papel de instância avaliativa diagnóstica e 

formativa. 
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CAPÍTULO III 

DADOS 

 

 

 Nos capítulos anteriores abordamos a influência das políticas 

educacionais no processo de avaliação, a avaliação numa perspectiva didática e o 

conselho de classe como uma instância desta, e que também sofre as influências 

das políticas educacionais. Relembrando que as políticas educacionais instauradas 

a partir da década de 90 utilizaram como principais estratégias a descentralização e 

a avaliação como formas de melhorar o desempenho do sistema educacional. E, por 

influência dos organismos multilaterais, principalmente do Banco Mundial, os índices 

que mensuram este desempenho também levam em consideração os aspectos 

quantitativos relacionados à evasão e repetência. 

 Neste capítulo, temos a pretensão de apresentar dados e suas 

respectivas análises, demonstrando os conflitos decorrentes do confronto entre a 

perspectiva didática dos professores e as exigências impostas pelas políticas 

educacionais que acabam por culminar no conselho de classe. 

 

4.1 Procedimentos de Estudo 

 

Esta pesquisa teve um caráter qualitativo, tendo como objeto o 

conselho de classe escolar. Foi realizada a partir de um estudo teórico e de uma 

pesquisa de campo, que empregou como instrumentos de coleta de dados uma 

análise documental das atas do conselho de classe de uma unidade escolar, um 

questionário que foi aplicado a 13 professores e uma entrevista com o diretor e o 

pedagogo desta mesma escola e a observação direta da realidade escolar. A 

observação direta foi realizada mediante o acompanhamento de dois conselhos de 

classe e, posteriormente, foram feitas visitas semanais para observar em que 

medida os conselhos de classe trouxeram mudanças para a prática pedagógica. 

 A escola investigada tem cerca de oitocentos alunos, matriculados 

nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio de formação geral, faz 

parte da rede pública estadual de educação e está situada em uma região distrital do 

Município de Londrina, norte do Estado do Paraná. As atas dos conselhos de classe 
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finais foram cedidas pela direção da escola e as visitas foram feitas mediante carta 

de apresentação específica. 

 O período de observação foi nos dois últimos bimestres do ano letivo 

de 2010, no turno noturno.  

 

4.2 Dados referentes ao Conselho de Classe de um Colégio Estadual localizado 

no Município de Londrina, Estado do Paraná 

 

Foram observados dois conselhos de classe durante o ano letivo de 

2010, um bimestral e um final. Participaram dos Conselhos de Classe a média de 6 

professores por turma, o diretor e o pedagogo. 

Veja a tabulação dos dados referentes ao andamento do Conselho 

de Classe do terceiro bimestre de acordo com o registro em ata (anexo A). 

 
Tabela 1. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 7ª MA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Dificuldade de aprendizagem 
em algumas disciplinas 

2 Foi oportunizado trabalho, recuperação 

Problema disciplinar 1 Conversa com a mãe 

Aluno Faltoso 3 Conversa com o aluno e solicitar que 
não falte mais 

Falta de atenção e 
concentração 

4 Refazer mapeamento e transferir o 
aluno para frente 

Baixo rendimento em algumas 
disciplinas 

21 Oportunizar trabalhos individuais 

Dificuldades de interpretação 
de textos 

2 Conversa com a aluna 

Não realiza as atividades 3 Atender a aluna individualmente 

Dificuldade leitura e escrita 1 Conversar sobre compromisso 

Problema de visão 1 Foi dado trabalho diversificado, 
respeitando as limitações do aluno 

  A direção se comprometeu em ajudar a 
aluna em seu problema de visão. 

  Chamar os alunos para conversar sobre 
comprometimento e intervenção 
didática pedagógica. 
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Tabela 2. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 7ªMB 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento em algumas 
disciplinas 

18 Intervenção para a turma: Dar atenção 
diferenciada aos alunos que 
apresentaram baixo rendimento. 

Dificuldade de leitura e 
interpretação 

1  

Aluno Faltoso 1  

Não faz trabalhos 11  

Desinteresse em realizar as 
tarefas 

1  

   

 
 
Tabela 3. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 7ªMC 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 22 Chamar a aluna para orientações 

Aluno faltoso 1 Conversar com o aluno 

  Intervenção para a turma: reunião com 
alguns pais; recuperação de conteúdos; 
Conversar com os alunos. 

 
 
Tabela 4. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 8ªMA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 14 Conversar com os alunos 

Aluno faltoso 1 Conversar com a turma 

A maioria dos alunos estão com baixo rendimento nas disciplinas de  ciências, história, 
matemática e arte, mas  o que sobressai é a história.  
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Tabela 5. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 8ªMB 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 21 Conversar individualmente, orientando 
quanto às faltas e rendimentos. 

Aluno faltoso 1  

 
 
Tabela 6. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 1ªMA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 23  Conversar com os pais 

Aluno faltoso 3 Conversar com o aluno 

Dificuldade de interpretação 1 Conscientizar a turma sobre o Bullings  
e fazer mapeamento. 

 
 
Tabela 7. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 1ªMB 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 19 Conversar com os alunos 

Aluno faltoso 2  

Dificuldade de interpretação 1  

Déficit em leitura 1  

A turma é boa no conceito dos professores. 

 
 
Tabela 8. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 2ªMA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 4 Conversar com os alunos 

A turma é muito boa no conceito dos professores. 
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Tabela 9. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 2ªMB 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 5  

A Turma boa no conceito dos professores 

 
 
Tabela 10. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 3ªMA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 6  

A Turma é boa no conceito dos professores 

 
 
Tabela 11. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 5ªVA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 10 Será realizado uma reunião com o 
corpo docente com a equipe 
pedagógica para tratar dos problemas 
com o baixo rendimento nas disciplinas 
citadas 

Aluno faltoso 3  

Dificuldade em algumas 
disciplinas 

2  

 
 
Tabela 12. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 5ªVB 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 16  

Aluno faltoso 4  

De acordo com o corpo docente, a turma é boa. 
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Tabela 13. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 5ªVC 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 17 De acordo com os professores, a sala é 
indisciplinada e agitada, tendo a 
necessidade de conversar bastante 
para conscientizar a turma a 
melhorar. 

Aluno faltoso 4  

Dificuldade em algumas 
disciplinas 

1  

 
 
Tabela 14. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 5ªVD 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 22  

Aluno faltoso 1  

De acordo com os professores, a turma é boa, porém quatro alunos atrapalham a sala. 

 
 
Tabela 15. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 5ªVE 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 9  

Aluno faltoso 3  

De acordo com os professores, a turma é interessada e participativa 

 
 
Tabela 16. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 6ªVA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 12 Recuperação de conteúdos 

Aluno faltoso 3 Conversa com o aluno e aproxima-lo do 
professor. Em arte, Conversar e ofertar 
trabalho para recuperar; geografia, 
acompanhamento individualizado. 
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Falta de concentração nas 
aulas 

2  

Não faz trabalho e tarefas 3  

Dificuldade de aprendizagem 1  

Falta de comprometimento 1  

Todos os professores julgam o perfil da turma regular. 

 
 
Tabela 17. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 6ªVB 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 20 Os professores em comum acordo 
alegam que a turma vem regredindo a 
cada dia. E solicitam intervenção de 
conversa com os alunos com baixo 
rendimento. 

Aluno faltoso 1  

 
 
Tabela 18. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 6ªVC 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 21  

Os professores da turma alegam que os baixos rendimentos se dão por falta de 
responsabilidade na entrega de trabalhos. 

 
 
Tabela 19. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 6ªVD 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 15 Nada consta em ata 

 
 
Tabela 20. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 6ªVE 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Baixo rendimento 18 Nada consta em ata. 
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Tabela 21. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 5ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com o 
problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 8 A escola entrará em contato com a 
família para que o aluno retorne e 
recupere os conteúdos. 

Faltoso 3 Intervenção pedagógica para que o 
aluno possa avançar. 

Comportamento disperso e 
agressivo 

1  

Não cumpre com as 
atividades 

1  

Dificuldade de aprendizagem 1 Trabalho em grupo 

 
 
Tabela 22. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 6ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com 
o problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 11 Intervenção pedagógica para o 
desenvolvimento do seu potencial 

Faltoso 8 Intervenção para que alcance a 
recuperação. 

Muita dificuldade 1  

 
 
Tabela 23. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 7ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com 
o problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 10 Acompanhamento individualmente pelas 
necessidades apresentadas. 

Faltoso 5  

Dificuldade de aprendizagem 4 Necessita de várias explicações e 
atendimento individuais, conscientizando a 
turma da importância da compreensão e 
internalização das aprendizagens para 
retenção dos conteúdos. 

Não realiza as atividades 4 As metodologias que produziram bons 
resultados no processo ensino 
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aprendizagem, foi a proposta de 
atividades em sala e em dupla, maior 
proximidade na relação professor aluno, 
trabalhando verbalmente os valores 
pessoais e a importância do 
comprometimento e do respeito para com 
o outro e primando pela pontualidade e 
freqüência dos alunos nas aulas.  

 
 
Tabela 24. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 8ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com 
o problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 11 Nada consta em ata 

Faltoso 4  

Dificuldade de leitura, 
compreensão e interpretação 
de textos 

3  

 
 
Tabela 25. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 1ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com 
o problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 24 O aluno será chamado para conversar e 
tomaremos as providencias necessária. 

Faltoso 8  

Dificuldade de leitura e 
compreensão de textos 

1  

 
 
Tabela 26. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 2ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com 
o problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 19 Não visão  dos professores, a turma é 
imatura. Os alunos foram chamados para 
conversar e foram mudando de lugar 
para que a turma se acalme.  

Não realiza as atividades e 
trabalhos 

4  

Dificuldade de aprendizagem 3  
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Em geral a turma não apresenta dificuldades de aprendizagem e são resistentes em 
realizar os trabalhos extra-sala, apresentação de seminários e trabalhos solicitados pelos 
professores. A maioria dos alunos da turma, estão empregados e não conseguem 
cumprir com a pontualidade nas duas primeiras aulas. 

 
 
Tabela 27. Análise das atas do Conselho de Classe do 3º Bimestre - Série: 3ªNA 

Problema apresentado pelos 
alunos. 

Número de 
alunos com 
o problema 

Intervenção Pedagógica 

Notas abaixo da média 11  

Faltoso 1  

Não realiza as atividades 
propostas 

1  

A turma apresenta bom aproveitamento bimestral, cumprindo com as atividades 
propostas e são na maioria alunos trabalhadores , a maioria estão inscritos no ENEM e 
UEL e demonstram interesse em entrar na graduação. 

 

 

O que se pode observar nos Conselhos realizado durante o término 

do bimestre, foi que ao detectar dificuldade de aprendizagem em alguns  alunos, a 

pedagoga sugeriu que os professores fizessem uma avaliação diferenciada com 

esses alunos, no sentido de utilizar outros instrumentos além da prova escrita,  mas, 

pela observação, constatamos que a sugestão  não foi materializada pela maioria 

dos professores. Apenas uma professora realizou uma forma diferente de avaliação, 

como foi sugerido pela pedagoga, pois a escola atende alunos indígenas e esses, 

em sua maioria, tem dificuldade de expressar seus sentimentos e a aprendizagem 

adquirida, não conseguem responder uma prova escrita. Por esse motivo, uma 

professora da disciplina de história, resolveu trabalhar sua avaliação de modo 

diferenciado com os alunos indígenas da 6ª série, pois ao perceber tal dificuldade de 

escrita, começou a observar que esses alunos tinham uma facilidade em desenhar, 

desse modo pediu para que eles respondessem sua prova em forma de desenho. 

O resultado dessa intervenção nesta avaliação foi positiva, mas  não 

pode ser aplicados em todos os conteúdos, pois em alguns seria impossível 

expressarem suas respostas em forma de desenho. 

Embora não fosse possível generalizar para todos os conteúdos 

esse instrumento de avaliação, foi interessante ver que há possibilidades de levantar 
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dados sobre a aprendizagem dos alunos de outras formas que não sejam o 

tradicional teste ou prova escrita. Para tanto, é imperial que os professores se abram 

a novas perspectivas de intervenção didática, no entanto cabe ressaltar que foi uma 

intervenção isolada. Neste sentido, Santos (2010, p. 3000) explica que:  

O avaliar não está restringido somente em fazer as provas, mas, 
também, assume importância o olhar para o desconhecido, para 
aquilo que ainda não foi apreendido o suficiente. Sempre vale 
lembrar que a avaliação está estritamente ligada à natureza do 
conhecimento, ocorre por meio das relações pedagógicas, 
carregadas de intencionalidades, objetivada pela conduta, atitude e 
habilidade dos sujeitos envolvidos. Por isso, é importante a sintonia 
entre o que se pretende com a avaliação e o modo como a avaliação 
é compreendida. 

 
No momento do conselho, o que mais se houve são reclamações de 

professores dizendo que as notas baixas decorrem da falta de interesse dos alunos, 

que esses são mal educados, que os pais não dão limite e nem educam seus filhos 

em casa entre outras reclamações. A responsabilização é sempre ao aluno pelo 

professor pela falta de aprendizagem.  Argumentam que não mudam o instrumento 

mantendo a prova pois a Prova Brasil e o ENEM2 são na forma de testes escritos, 

bem como os vestibulares. Santos (2010) explica que as avaliações externas são 

feitas em forma de teste em função da padronização e do número de pessoas que 

são por eles avaliadas, e que os testes têm como finalidade aferir o conhecimento 

ou a habilidade dos alunos em determinadas etapas da Educação Básica. Os testes 

não deveriam reforçar práticas antigas, mas suscitar reflexões. Esse contexto nos 

retrata que é importante que cada escola construa novas significações a partir dos 

seus resultados. Os índices alcançados não deveriam se restringir à análise dos 

acertos ou de erros simplesmente, mas sim fornecer dados sobre o que os alunos 

são capazes de realizar, conhecer por meio de uma escala apropriada. Os 

diagnósticos realizados por estes testes padronizados em larga escala deveriam  ser 

utilizados em políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino. 

                                                
2
 O Enem faz parte de um amplo sistema de avaliação, o qual é realizado anualmente e tem como 

objetivo avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica. A Prova Brasil também 
faz parte de um sistema de avaliação, e tem como foco avaliar os estudantes do 5º ano e 9º ano do 
Ensino Fundamental. O exame ocorre a cada dois anos auxiliando assim o desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas educacionais. 



 

 

55 

Para os professores a não aprendizagem é de total responsabilidade 

dos alunos, eles nunca são os responsáveis por os alunos não terem adquirido o 

conhecimento necessário para o seu desenvolvimento intelectual e moral.   

 A discussão centra-se na pessoa do aluno, e as respostas para os 
problemas recaem sempre sobre a “falta de interesse do aluno pela 
matéria dada”, pela “falta de estudo”, “brincadeiras” e “conversas”. 
Raramente desenvolve-se a análise recíproca de “passar em revista” 
o próprio rendimento como profissional da educação, numa análise 
de metodologias, currículos ou outras variáveis que possam interferir 
nos resultados obtidos (DALBEN,1995 p.113). 
 

O conselho observado baseou-se em reclamações dos professores 

a respeito da falta de interesse dos alunos, já o Conselho Final parecia uma 

berlinda, nos quais professores o tempo todo julgavam e responsabilizavam  os 

alunos dizendo: 

“Vamos começar pela série 5ªNA, nossa essa turma é fácil quase 

não tem alunos, a maioria não vem mais”. A Pedagoga inicia o Conselho da turma 

começando pelo aluno João (nome fictício) e imediatamente uma professora em tom 

alto responde “ah esse aluno não faz nada, não participa de nenhuma atividade 

proposta, é mal educado, responde o tempo todo, e não da paz para os outros 

alunos, por esse motivo eu o reprovo”, e todos os outros professores em seguida 

também o acompanham, “eu reprovo, eu também”, e assim vai seguindo a fila de 

professores ao redor da mesa. 

Em seguida passa para o próximo aluno e nada muda, as 

reclamações são sempre as mesmas, é muito raro quando há um elogio, isso 

mesmo, pois aqueles alunos bons passam despercebidos na hora da reunião, 

havendo destaques somente para aqueles tidos como “problemáticos”. 

Dalben (1995, p.112) ressalta que:  

Em vez de o Conselho de Classe apresentar-se como um momento 
efetivo de análise, o que se verifica é um momento em que os 
profissionais constroem uma fotografia da turma. “Passam-se em 
revista” todos os alunos, verbalizando fatos e notas desconexos 
entre si, como se estivessem dando conhecimento e “satisfação” a si 
mesmos e a seus pares daquilo que está acontecendo, 
especialmente com relação ao rendimento das turmas com as quais 
trabalham. 
 

O último Conselho observado tinha uma participação bem pequena 

de docentes. Era um momento de bastante importância pois se decidiria ali o futuro 

dos alunos e do trabalho pedagógico a ser desenvolvido na escola. Observou-se 
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também uma ausência explícita de critérios para a aprovação ou reprovação dos 

alunos e na dúvida os docentes aprovavam todos os alunos que eram apresentados, 

com pequenas exceções. 

Embora a Secretaria de Educação deixe explicito os critérios a 

serem seguidos para que o conselho seja qualitativo e não quantitativo, como citado 

acima, o que vimos acontecer na escola pesquisada foi o contrário, houve uma 

grande preocupação com os números, deixando de lado a qualidade.  

Dois motivos parecem ser os mobilizadores desse fato: o tempo de 

realização do Conselho é determinado e no horário de trabalho dos professores, 

embora nos calendários escolares apresentado à instância mantenedora, como 

observamos, estava determinado para os sábados. Nesse dia os alunos foram 

dispensados. Outro motivo é o número de aprovação/reprovação aceito pela 

Secretaria de Educação. Em nossa pesquisa alguns professores declararam que se 

não está escrito em lugar algum, mas se não passar de dez por cento o número de 

reprovados, não há a necessidade de tecer explicações à Secretaria de Educação 

Estadual. 

O primeiro fator citado é alvo de constante reclamação do 

professorado, pois esses alegam que o tempo das reuniões é muito pequeno tendo 

em vista que é ele que determina o sucesso ou o fracasso dessa prática escolar. 

Para que aconteça  o conselho, as maiorias das escolas fazem uma 

programação diferenciada no que diz respeito ao tempo de hora-aula, reduz-se a 

duração de cada aula para que após o intervalo sejam dispensados os alunos e que 

esses não tenham perda de conteúdos e estejam garantidos os 200 dias letivos de 

aulas dadas (PARANÁ, 2007). 

Por não terem tempo suficiente, a pauta é reduzida, e os casos a 

serem analisados são selecionados por grau de complexidade, ou seja, aqueles de 

mais necessidade de intervenção têm prioridade, pois se não der tempo os alunos 

que não estão com tanta dificuldade na aprendizagem, passam rapidamente pela 

analise.  

Como previsto em calendário escolar, há escolas que optam por 

realizar os conselhos escolares aos sábados para que não haja a necessidade de 

dispensa dos alunos, mas ao pensar essas reuniões neste dia, em nossos dias 

atuais, surgem um grande impasse, pois a maioria dos professores não 
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comparecem à escola neste dia alternativo, arrumam qualquer desculpa e dizem que 

não podem participar do conselho e novamente a escola entra na controvérsia do 

que seria melhor para o bom desenvolvimento da reunião; acontecer nos dias 

letivos, dispensando assim os alunos após o intervalo, e consequentemente ter um 

número expressivo de professores, ou realiza-lo ao sábado com um número de em 

média um professor por turma, pois é isso que acontece com os conselhos 

realizados fora do horário de aula. 

O conselho de classe se torna quantitativo, pois além de a escola ter 

que cumprir com os duzentos dias letivos como citado acima e ter um tempo 

determinado para realização das reuniões, ela também tem que ter um grande 

número de aprovação, pois se não atingir índice imposto pela Secretaria de 

Educação, o porte da escola cai, dessa forma a escola passa a receber menos 

verba no ano seguinte, e o numero de funcionários também é reduzido. A escola fica 

em termos “na mão do Estado”, pois para ele a qualidade no ensino não importa, o 

que realmente ele quer são números, e assim construir sua política em cima de que 

o Estado a cada ano diminui seu índice de analfabetismo. Portanto a escola acaba 

por não realizar um conselho de classe que vise à aprendizagem adquirida, mas sim 

dá uma ênfase na quantidade de aprovação de alunos deixando de lado a qualidade 

do ensino. Para Castro (1998, p.19) “... as taxas de repetência evidenciam a baixa 

qualidade do ensino e a incapacidade dos sistemas educacionais e das escolas de 

garantir a permanência do aluno, penalizando principalmente os alunos de níveis de 

renda mais baixos”. Assim, com está política adotada pelo governo exigindo que as 

escolas reprovem o menor número de alunos possíveis, acaba por evidenciar sua 

preocupação em aprovação quantitativa nos conselhos de classe.  

Essa preocupação a respeito da aprovação dos alunos é exigida 

pelo estado para que esse tenha um discurso de que a educação no Brasil é de 

qualidade, pois o número de reprovação é baixo no país (CASTRO, 1998). 

Ao fazer a observação das reuniões do conselho de classe neste 

estabelecimento de ensino, chegou-se a conclusão de que nada é feito para a 

superação das dificuldades encontradas pelos alunos e que o conselho ao invés de 

ser um momento de reflexão e de planejamento de intervenções para que ocorra o 

ensino aprendizagem, acaba por ser um momento que podemos dizer 

assistencialista, onde os alunos “bonzinhos”, mesmo sem condições de seguirem os 
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conteúdos da série seguinte são aprovados e aqueles que não se enquadram dentro 

dos padrões exigidos pela sociedade os chamados alunos “rebeldes” ou “maus 

alunos” são reprovados mesmo que esses alunos tenham ficado com nota abaixo da 

média em apenas uma ou duas disciplinas e que tem capacidade de aprendizagem, 

esses são reprovados como forma de punição pelos seus atos no decorrer do ano 

letivo e dessa forma o professor impõe seu poder em cima dos alunos. 

 

4.3 Tabela de resultados do conselho de classe final do ano letivo de 2010 

 

Tabela referente ao número de alunos aprovados, aprovados por 

conselho e reprovados no Conselho Final do ano de 2010 do Colégio onde foi 

realizada a observação. 

 
Tabela 28. Resultados do conselho de classe final do ano letivo de 2010: Período 
Matutino 

Série  Total de alunos Aprovados por 
Conselho 

Aprovados Reprovados 

7ª 106 35 51 20 

8ª 84 18 56 10 

1º 69 32 28 9 

2º 31 7 24 0 

3º 20 6 14 0 

 
Tabela 29. Resultados do conselho de classe final do ano letivo de 2010: Período 
Vespertino 

Série  Total de alunos Aprovados por 
Conselho 

Aprovados Reprovados 

5ª 145 49 50 46 

6ª 119 45 50 24 

 
Tabela 30. Resultados do conselho de classe final do ano letivo de 2010: Período 
Noturno  

Série  Total de alunos Aprovados por 
Conselho 

Aprovados Reprovados 

5ª 19 0 3 16 

6ª 21 5 2 14 

7ª 23 11 5 7 
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8ª 36 12 14 10 

1º 32 17 4 11 

2º 28 16 9 3 

3º 37 14 17 6 

O Gráfico a seguir demonstra a porcentagem de aprovação por 

conselho; aprovação e reprovação referente aos alunos matriculados na 5ª série do 

Ensino Fundamental nos períodos vespertino e noturno. Os números como é 

possível observar, corroboram a denúncia feita por aquele pai de aluno em 2010, 

como já narramos, bem como confirma as palavras de Castro (1998) e Oliveira 

(2000) que afirmam a ênfase nos aspectos quantitativos implantados pela reforma 

da década de 1990. 
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Figura 1. Alunos Matriculados na 5ª série. 

 

No período noturno não há aprovados por Conselho de Classe pois, 

em função do grande número de desistentes, o Conselho foi apenas constatativo, ou 

seja, de acordo com a ata número 51, do dia 18 de dezembro de 2010, apenas 

verificou-se as notas dos alunos, pois os três ainda frequentantes apresentavam 

escores de desempenho suficientes para a aprovação. 

O presente gráfico representa a porcentagem de alunos aprovados, 

aprovados por conselho de classe e reprovados referentes aos alunos matriculados 

na 6ª série do ensino fundamental. 
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Figura 2. Alunos Matriculados na 6ª série. 

 

A porcentagem dos alunos aprovados por conselho de classe do 

período vespertino é maior do que os alunos do ensino noturno como mostra a ata 

numero 52 do dia 18 de dezembro de 2010. O motivo de tal proporção se dá  pelo 

fato, de que os alunos que realmente frequentam a 6ªsérie do período noturno 

“apresentarem um maior compromisso o qual decorre do fato de serem pessoas que 

não tiveram a oportunidade de frequentar a escola em idade compatível com sua 

escolarização”. 

No gráfico seguinte, o que percebemos é o inverso dos gráficos 

anteriores, pois no período noturno há um número maior de aprovação por conselho 

de Classe do que fora dele, em condições regulares. 
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Figura 3. Alunos Matriculados na 7ª série 
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Figura 4. Alunos Matriculados na 8ª série 

 
 

Nas 8ª séries mantém-se a mesma análise feita na 7ª série. 
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Figura 5. Alunos Matriculados na 1ª série 

 

 No ensino médio, embora a diferença de aprovados por conselho 

dos dois turnos seja pequena, mantem-se as mesmas médias dos alunos 

matriculados no período matutino e noturno. 
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Figura 6. Alunos Matriculados na 2ª série 

 

Na 2ª série, o número de aprovados por conselho de classe foi muito 

maior no turno noturno.  

 

 

 

30,00%

70,00%

0,00%

37,83%
45,94%

16,21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

           MATUTINO            

20 ALUNOS

          NOTURNO            37

ALUNOS

APC

AP

REP

 
Figura 7. Alunos Matriculados na 3ª série 

 
 

A média dos alunos aprovados por conselho de classe entre o turno 

matutino e noturno não é tão grande na 3ª série. 
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Ao analisarmos os gráficos, e mais as informações colhidas nas 

observações feitas durante as reuniões de conselho de classe, chegamos à 

conclusão de que o número de alunos aprovados por conselho de classe é muito 

grande neste estabelecimento de ensino. Este exacerbado número decorre de 

diversos fatores que nossa pesquisa não deu conta de levantar, mas abre espaço 

para outros pesquisadores que tenham interesse em compreender este fenômeno.  

 Para Dalben (1995) o Conselho de Classe tem a função de aglutinar 

os diversos profissionais da escola, para que seja avaliado o desempenho do aluno . 

O que se viu nessas observações e nos registros das atas foram listas de notas, o 

veredito de aprovado ou reprovado e hora ou outra algum comentário sobre os 

motivos da reprovação ou da aprovação. Um comentário que nos chamou a atenção 

foi do diretor que em um determinado momento mencionou que se não tivesse um 

número de alunos “x” para o ano seguinte algumas turmas seriam fechadas e muitos 

professores ficariam sem suas aulas. Tal informação demonstra a função política e 

pedagógica que o conselho de Classe acaba por assumir na escola. 

 

 

 

 

4.4 Resultados dos Dados Coletados via questionário com os Professores 

 

Foram distribuídos 30 questionários aos professores, o que 

corresponde a 95% dos docentes da escola. Desses apenas 13 retornaram 

respondidos, num total de 45 por cento.  

De acordo com nossos primeiros levantamentos, em uma primeira 

questão indagamos aos docentes sobre o papel do Conselho de Classe. Todos 

conceituaram como sendo um momento de análise do desempenho do aluno, 

detectando suas dificuldades de aprendizagem para uma posterior intervenção. 

Colocamos a seguir algumas repostas que comprovam a análise: 

P4: “O papel do Conselho de Classe seria o momento para discutir 

problemas relacionados ao aprendizado dos alunos e encontrar subsídios para 

saná-las”. 
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P6: “Fazer um levantamento geral do perfil da turma, identificar e 

solucionar problemas referentes a aprendizagem e comportamento de cada aluno 

em sala de aula”. 

O Conselho de Classe é subdividido em: pré-conselho, conselho e 

pós conselho, portanto como cita PIZOLI (p.6912), o conselho 

centra-se na reflexão sobre a prática pedagógica, o planejamento, a 
avaliação e a recuperação de estudos, contribuindo para que os 
problemas de aprendizagem sejam detectados e, a partir deste 
diagnóstico, serem encaminhadas ações que visem solucionar esses 
problemas, e garantir a aprendizagem de todos, conforme o objetivo 
central do Projeto Político Pedagógico da escola.  
 

Se este é o papel do Conselho de Classe, por que este não está 

acontecendo em nossas escolas? Por que a cada dia ele se torna mais quantitativo 

e não qualitativo? 

Cabe a nós profissionais da educação responder estas questões 

para que o papel do conselho de classe seja efetivado. 

Numa segunda questão indagamos sobre o fato da escola 

apresentar um grande número de aprovados por conselho de Classe e como ele 

avalia esta situação. Um grupo ressalta o aumento a cada ano de alunos aprovados 

por conselho e a preocupação de terem sido aprovados alunos que não tiveram 

aproveitamento efetivo de aprendizagem, os quais não terão conteúdos necessários 

para acompanharem a série seguinte. 

P10: “Faço uma avaliação negativa, pois a aprovação pelo Conselho 

é sinal de desmotivação”. 

P1: “Ao fato da não recuperação efetiva dos conteúdos trabalhados 

na sala de aula”.  

Na terceira questão o assunto foi sobre a necessidade de mudança 

do Conselho de Classe e a maioria dos professores responderam que deveria ser 

bem definidos os critérios utilizados para aprovação em conselho, pois para eles o 

aluno aprovado deve ter um mínimo de conteúdos necessário para acompanhar a 

série seguinte. 

P 6: “Melhor definição dos critérios que avaliam a possibilidade de o 

aluno cursar ou não a série seguinte”. 
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P8: “As discussões deveriam ser melhor conduzidas e os critérios de 

aprovação mais rígidos, considerando o histórico individual do aluno. Este histórico 

deveria ser documentado durante o ano letivo pela equipe pedagógica”. 

“P11: Definir melhor os critérios que avaliam o aluno, a possibilidade 

para que este venha cursar a série seguinte, com requisitos que possam 

acompanhar a série que venha a cursar”. 

Na quarta questão perguntamos se o docente sentia que havia 

alguma pressão para a aprovação dos alunos nos Conselhos de Classe.  

Aqueles que responderam sim, atribuíram esta pressão ao sistema 

educacional (10 professores), à direção (4 professores) aos pedagogos (4 

professores). 

 

4.5 Dados Coletados junto aos Alunos 

 
Para melhor visualizar os dados evidenciados nos Conselho de 

Classe, sentimos a necessidade de ampliar nossa coleta de dados, entrevistando a 

equipe pedagógica (diretor e professores pedagogos) e os alunos das turmas que 

tiveram os maiores índices de alunos aprovados por conselho de Classe, num total 

de seis turmas. Como nosso objetivo é analisar a função do conselho de classe em 

sua totalidade, não apresentaremos os dados fornecidos pelos alunos 

separadamente por turma e sim por questão levantada. 

Foram distribuídos questionários aos alunos das séries: 6ª, 7ª 8ª 

(Ensino Fundamental), 1º 2º e 3º (Ensino Médio) totalizando um número de 103 

alunos que responderam. Não tivemos nenhum questionário sem respostas. 

Na primeira questão, foi indagado se o aluno já foi aprovado por 

Conselho de Classe. 

Do total de 103 alunos, 62 responderam que sim; 22 responderam 

que não e 19 responderam que não sabiam responder. 

A segunda questão era para ser respondida se na questão anterior 

tivessem assinado a resposta “Sim”.   

Dos 62 alunos que disseram sim para a pergunta anterior, 38 alunos 

disseram não terem recebido nenhum atendimento especial por parte da equipe 
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pedagógica e dos professores, e 24 deles responderam que receberam algum 

atendimento especial. 

Dalben (1995) explica que os alunos aprovados por Conselho de 

Classe devem receber um atendimento especial, pois são alunos que sabidamente 

estão com defasagens, mas lhes foi reconhecido à capacidade de aprender e 

recuperar a aprendizagens de conteúdos ensinados anteriormente, ou seja, a escola 

estabelece um compromisso futuro com o aluno ao aprová-lo em Conselho. 

Na terceira questão, foi perguntado se o aluno percebe que a 

maioria dos alunos que vão para o Conselho são aprovados ou reprovados.   

Dos 103 alunos entrevistados, 80 alunos afirmaram que a maioria 

dos alunos que vão para conselho são aprovados; 17 disseram que eles são 

reprovados e 6 não responderam a questão. 

Nota-se que os alunos percebem a dinâmica da escola. As tabelas 

apresentadas anteriormente no (item 4.3) comprovam as respostas da maioria dos 

alunos. 

Na quarta questão levantamos a hipótese de o aluno ir para 

conselho. Qual seria o resultado? Seria aprovado ou reprovado? 89 alunos 

responderam que acreditaria ser aprovado; 13 disseram que seria reprovados e 1 

não respondeu a questão.  

Novamente vemos que culturalmente já se estabeleceu entre os 

alunos a ideia de que o Conselho de Classe aprova a maioria dos alunos. E a 

realidade da escola pesquisada demonstra que eles têm razão. 

Dos 89 alunos que afirmaram ser aprovados, 39 atribuíram sua 

aprovação devido ao bom comportamento, por serem Esforçados e por serem um 

Bom Aluno; 14 disseram ser aprovados por não serem faltosos e terem poucas 

notas vermelhas; 5 por terem dificuldades em algumas matérias; e 31 não atribuíram 

sua aprovação a nenhum desses intens. Veja o gráfico a seguir: 
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Figura 8. Atribuição de Notas. 

 

Observando algumas respostas mais especificamente, vemos uma 

grande ênfase na questão do bom comportamento e no número de faltas. O aluno 

tem claro em sua mente que para que ocorra a aprovação, é necessário o bom 

comportamento. Silva (2009) explica que quando o conselho de classe se foca nas 

atitudes do aluno, como o comportamento e os problemas familiares, esse tem um 

resultado final diferenciado não confirmando seu papel.  Silva (2009, p. 8) traz que, 

Volta-se a questão de se ver o aluno como todo, que não é só parte 
pedagógica como também não é só comportamento, atitudes, 
família, na verdade fixar os resultados finais obtidos pelos alunos, 
aliado a apenas comportamento, é negligenciar o currículo. 

 

Veja algumas respostas na íntegra:  

Aluno 1 (ver tabela em anexo) da 1ª série “Acredito que serei aprovado por conselho 

de classe, porque é muito fácil passar pelo conselho, muito difícil é reprovar, só se o 

aluno não vier a escola ou faltar mais de 100 pontos na média”. 

Aluno 17 (ver tabela em anexo) do 2ª série “Acredito que serei aprovado. Por que 

sou um aluno que procuro fazer todos os trabalhos e prestar atenção nas matérias 

dadas em sala de aula, então se eu for para Conselho é porque eu não tive um 

entendimento concreto da matéria, ou por um outro motivo que me levou a não 

conseguir a média, como por exemplo faltas” 

Dos 13 alunos que disseram ser reprovados por Conselho de 

Classe, 3 ressaltaram serem faltosos; 3 atribuem sua reprovação pelo fato de terem 
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muitas “notas vermelhas”3 e 3 disseram que serão reprovados pois não se 

comportam bem em sala, o restante, 4 alunos  não atribuíram sua reprovação a 

nenhum destes fatores. 
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Figura 9. Atribuição de faltas. 

 

Novamente colocamos algumas respostas na íntegra a título de 

ilustração:  

Aluno 6 da 2ª série: “Acredito que reprovarei, pois não estarei no nível da próxima 

série”. 

Aluno 5 da 8ª série: “Por que já fui aprovado mais de duas vezes pelo Conselho de 

Classe”. 

Na quinta e última questão indagamos se não houvesse aprovação 

por Conselho de Classe, os alunos se esforçariam mais em estudar, sim ou não? 

Dos 103 alunos questionados, 39 alunos afirmaram os alunos não se 

esforçariam e 64 disseram que sim.  

O Conselho de Classe é visto pelo aluno como uma “ajudinha” de 

final de ano. Como citado nas respostas, os alunos se esforçariam mais em estudar 

se não houvesse o Conselho de Classe. Portanto o Conselho de classe ainda é 

                                                
3
 “Notas vermelhas” é uma expressão empregada pelos alunos para fazer alusão a notas abaixo da 

média mínima de aprovação. Vem de um época em que não havia informatização nas escolas e os 
boletins de rendimento e freqüência eram preenchidos à mão. Para diferenciar notas acima da média 
e notas abaixo, utilizava-se caneta de cor azul ou preta para as primeiras e caneta vermelha para as 
segundas.   
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praticado como cita Tavares (2008) como sendo um espaço onde continua  apenas 

determinando a aprovação ou não do aluno, se ele alcançou  a média ou ficará 

retido na série atual. 

Se essa reunião fosse um momento onde detectassem o que o 

aluno realmente aprendeu e não o que ele não sabe, e deixassem de puni-los por 

comportamentos indesejáveis, essa cumpriria com seu papel. 

O conselho é um momento no qual “constituem um espaço onde os 

professores, pedagogos e direção, devem refletir criticamente sobre o 

aproveitamento discente, o trabalho docente e da própria escola, possibilitando 

buscar alternativas que contribuam para que o aluno efetivamente aprenda”. 

Tavares (2008, p.2). Portanto, se realmente acontecesse a aprendizagem, não 

haveria a necessidade de se ter um conselho de classe, pois os alunos adquiriam 

conhecimento e notas, necessário a sua efetiva aprovação. 

Um dos alunos que responderam que não à quinta pergunta, fez 

uma observação que vale a pena ser levada em consideração. Ele disse que “Eu 

acho que quem está a fim de estudar, com ou sem conselho deve se esforçar. Eu 

penso que o conselho deveria ser aplicado nos alunos que se dedicam nos estudos 

e não conseguem atingir a média que o aprove. O conselho deve ser aplicado nos 

alunos que tem dificuldade no aprendizado, mas que se esforçam para aprender. Os 

alunos que vem para a escola para brincar na sala de aula, atrapalhar os outros 

alunos que vem para estudar, esse deveriam ser reprovados”. 

Podemos perceber com estas questões levantadas, que os alunos 

não se preocupam em estudar, pois sabem que serão aprovados no final do ano.  

 

 

4.6 Dados fornecidos pela Equipe Pedagógica: Diretor e Professores 

Pedagogos 

 

Para completar nossa coleta de dados levamos questionários à 

equipe pedagógica da escola, composta pelo diretor e por dois professores 

pedagogos. 

Na primeira questão foi indagado qual seria o papel do Conselho de 

Classe. 
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Diretor: “O conselho de classe deve estar focado no processo ensino aprendizagem, 

procurando analisar os fatores que causam o baixo rendimento escolar, ser justo, 

participativo. É no conselho de classe que se deve pensar em, metodologias 

diferenciadas para a melhora do processo, superando o que não deu certo”. 

Ped1: “Discutir estratégias para recuperar os alunos com dificuldades de 

aprendizagem” 

Ped2: “O papel do Conselho de Classe é avaliativo. Avaliar o aluno diagnosticando 

para retomada de conteúdos; Avaliar o professor para rever a metodologia. Avaliar o 

trabalho Pedagógico para retomada de ações”. 

A resposta das pedagogas vem de encontro ao que encontramos na 

literatura. Segundo Souza (2005), o Conselho de Classe se constitui em um 

espaço não só possibilitador da análise do desempenho do aluno e, 
mais, do desempenho da própria Escola, de forma conjunta e 
cooperativa pelos que integram a organização escolar (professores e 
outros profissionais, alunos e pais), como também de proposição de 
rumos para a ação, rompendo-se com as finalidades classificatória e 
seletiva a que tem servido. 

 

Em segundo momento foi levantado à questão do número de 

aprovação por conselho ter sido muito alto e como ele avalia está situação. 

Diretor: “Na escola em que trabalho existe uma grande aprovação por conselho de 

classe. É uma situação bastante preocupante, pois no dia do conselho se fala em 

tudo, menos na melhora do processo ensino aprendizagem”. 

Ped1: “Penso que os professores estão muito acomodados e acham que o aluno é 

quem tem que mudar e não a metodologia deles. Se uma grande parte da turma 

está com notas baixas, quem tem que rever suas metodologias são os professores”. 

Ped2: Um quadro difícil de reverter, porque o problema está em todo o sistema. 

Alunos desmotivados, professores trabalhando à nível de informação e 

memorização”. 

O pedagogo 1, como se pode observar foge à questão, mas é 

possível inferir em sua questão que a mesma responsabiliza o próprio professor pela 

situação da escola, afirmando que o mesmo não executa suas funções como 

deveria, o que, por conseqüência, para fugir de futuras indagações o leva a aprovar 

o aluno. O pedagogo 2 admite o problema e o atribui ao próprio sistema educacional 

e aos professores.  Santos (2006, p. 128) explica que: 
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Ao se utilizar das estratégias defensivas, de afastamento das 
atividades, seja enganando o tempo, seja promovendo atividades 
sem propósitos educativos, ou ainda realizando um ensino 
irresponsável, aprovando alunos no conselho de classe por pressões 
da SME (Secretaria Municipal de Educação) ou de quem quer que 
seja, o professor estará cristalizando na escola a banalização do 
processo educativo [...]. 

 

Por outro lado, é fato que o sistema vem impondo às escolas a 

aprovação como um indicador de qualidade do trabalho educativo. Basta observar o 

regulamento do IDEB (BRASIL, 2011) que coloca como um critério para o 

estabelecimento do escore da escola os índices de evasão e repetência. 

A terceira questão tratou da existência (por parte da equipe 

pedagógica) da pressão para aprovação dos alunos. 

Diretor: Não fazemos nenhuma pressão. Apenas pedimos ao corpo do conselho que 

não cometa injustiças que não terá como ser reparada pelo resto da vida”. 

Ped1: “Sim, pois também recebemos pressão para que isso ocorra e o IDEB  da 

escola melhore”. 

Ped2: “Não. Há critérios definidos pela SEED (Secretaria Estadual de Educação) 

para serem observados”. 

Um pedagogo nega e outro confirma. O primeiro reitera o que 

afirmamos na questão anterior e o segundo atribui aos critérios determinados pela 

Secretaria de Estado de Educação. Mas, ao lermos a documentação relacionada 

temos que conforme a indicação 001/99-CEE/PR, anexa à Deliberação 007/99: 

 
 

Com muita clareza a Lei define que a avaliação não pode ser aceita 
como um simples instrumento classificatório, mas de 
acompanhamento da construção da aprendizagem, indicando um 
processo contínuo e cumulativo, que venha a incorporar todos os 
resultados obtidos durante o período letivo. […] O conselho de classe 
quando instituído na escola, tem o sentido de acompanhamento de 
todos os componentes da aprendizagem dos alunos. Como 
instrumento democrático na instituição escolar, o conselho de 
classe garante o aperfeiçoamento do processo de avaliação, 
tanto em seus resultados sociais como pedagógicos. (Grifos 
nossos). 

 

 Cabe ainda colocar aqui os critérios apontados pela SEED 

(PARANÁ, 2008) em um documento orientador que foi enviado às escolas: 
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 Trabalho realizado para que o aluno melhore a 
aprendizagem; 

 Desempenho do aluno em todas as disciplinas; 

 Acompanhamento do aluno no ano seguinte; 

 Situações de inclusão; 

 Questões estruturais que prejudicam os alunos (ex. Falta de 
professores sem reposição) 

 

Como é possível observar, os critérios da Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná estão claros e não prevêem a aprovação em massa, mas 

determina que se leve em consideração as questões estruturais que são de 

responsabilidade do sistema educacional. Em nossas observações foi possível 

constatar problemas tal como a falta de professores sem reposição. 

Em seguida foi levantada a questão sobre o que acontece se houver 

uma reprovação em massa. 

Diretor: “Se ocorrer uma reprovação em massa, significa que todos que trabalham 

nesta escola estão reprovados e provavelmente haverá intervenção no NRE e 

SEED”. 

Ped1: “Uma intervenção do NRE (Núcleo Regional de Educação)”. 

Ped2: “A escola entrará no projeto de superação, onde serão feitas devidas 

interferências por parte da Equipe Pedagógica do NRE”. 

Ambos fazem referência à intervenção da Secretaria de Estado de 

Educação, mas o Ped2 é mais explícito em como esta intervenção ocorreria. O 

projeto superação é um programa da SEED do Paraná, que teve início em 2007, 

como objetivo de dar suporte as escolas que estão com dificuldades em implantar 

ações que promovam o acesso e a permanência dos alunos em um ensino público e 

de qualidade. 

As escolas que fazem parte deste projeto assumem o compromisso 

de atingir as metas como trás o documento da SEED (PARANÁ, 2009). 

Compromisso das escolas participantes 

 Implementar ações que superem os problemas apresentados;  

 Compartilhar com os NREs as experiências e ações na 
resolução dos problemas;  

 Inserir a Comunidade no desenvolvimento do Plano de Ação 
da Escola;  

 Fortalecer as discussões com as instâncias colegiadas.  

Metas 

 Qualidade na Gestão Educacional;  
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 Suprimento dos eventuais problemas de Estrutura Física;  

 Qualificação pedagógica dos professores;  

 Universalização de acesso à Rede Pública de Ensino;  

 Diminuição dos índices de reprovação e abandono;  

 Ampliação na oferta de serviços para a comunidade escolar.  

Objetivos 

a) Promover condições de igualdade entre as diferentes escolas, 
de forma que todas possam ofertar uma educação com 
qualidade;  

b) Conhecer os pontos críticos que necessitem de atenção, 
intervenção imediata e prioritária por parte das Escolas, dos 
NREs e, SEED por meio de dados para planejamento e 
desenvolvimento de ações nas escolas;  

c) Fornecer subsídios teóricos/práticos para professores, 
diretores e equipe pedagógica para correção de rumos na 
condução do processo ensino-aprendizagem e 
consequentemente no fluxo escolar 
(aprovação/reprovação/abandono);  

d) Implementar ações de superação do quadro em que se 
encontram as escolas.  

 

Para fechar o levantamento de dados, a quinta questão indagou se a 

escola desenvolve ação especial com os alunos aprovados anteriormente em 

Conselho de Classe. 

Diretor: “Sim, a escola tem trabalhado com orientações individuais com o sentido de 

deixá-los conscientes de que necessitam estudar com mais esmero e motivação e 

quando necessário os pais são convocados”.  

Ped1: “Sim, há um acompanhamento feito pelos pedagogos, onde vemos suas notas 

bimestrais e chamamos os alunos com baixo rendimento para conversar e em 

alguns casos, chamamos os responsáveis”. 

Ped2: “Sim. De certa forma temos a listagem de alunos que foram aprovados por 

conselho e quando esses alunos se destacam novamente por falta de pré-requisito é 

feita orientações, incluindo em programas como Sala de Apoio, Mais Educação, e 

conversar com a família e o aluno”.   

De acordo com as respostas da equipe pedagógica é visível que não 

há uma intervenção junto aos professores, mas sim junto aos alunos. Tal atitude 

demonstra uma responsabilização dos alunos, pois são os únicos a serem 

chamados a resolverem os prováveis problemas do processo. Paraná (2009, p. 13), 

ao fundamentar o processo de avaliação cita Souza (2005) explicando: 
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Desse modo é possível conceber a avaliação, conforme Souza 
(2005)12, como “parte do processo de gestão” e que não pode ter 
uma relação linear com “a aprovação, reprovação, mérito do aluno, 
do professor, da escola ou do sistema de ensino”. O mesmo autor 
prossegue afirmando que “avalia-se o aluno, o professor, a escola ou 
o sistema de ensino para se conhecer os resultados da relação 
objetivos-processos-produtos, na busca de se identificar em que 
medida os problemas foram resolvidos” (SOUZA, 2005). Em síntese, 
Souza indica ainda, a importância de sistematizar a prática avaliativa 
a partir da “Identificação do problema,  planejamento (tomada de 
decisões), acompanhamento, controle, avaliação, análise do 
problema e novo planejamento...” 

 

 Diferentemente do que aponta a equipe pedagógica, a Secretaria de 

Estado de Educação, em seu documento orientador acentua que a prática avaliativa 

deve evidenciar e envolver todos os partícipes do processo e não somente o aluno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o Conselho de Classe 

Escolar numa perspectiva didática e política, considerando de antemão que entre 

estas abordagens quando materializada na prática pedagógica estabelece-se uma 

relação de conflito entre elas. 

A metodologia empregada foi uma pesquisa qualitativa em que 

vários instrumentos foram empregados: a observação direta, a entrevista, 

questionários e análise documental. 

Constatamos que o Conselho de Classe é um órgão colegiado na 

escola cujo objetivo é discutir e deliberar os processos de ensino-aprendizagem nos 

estabelecimentos de ensino e deveria ter um caráter democrático na medida em que 

avalia toda a escola. 

Analisando as políticas públicas e relacionando-as ao Conselho de 

Classe, vemos que o Neoliberalismo impôs às escolas o critérios quantitativo como 

forma de avaliar sua eficiência, o que levou o Conselho de Classe a ser um espaço 

de correção das distorções da escola, ou seja, se os alunos não alcançam o devido 

desempenho em sala de aula em função de “n” motivos, o Conselho de Classe o 

aprova, pois assim não constará dos números negativos nas estatísticas escolares e 

consequentemente nas estatísticas públicas. Assim, a aprendizagem acaba sendo 

relegada a segundo plano, bem como a escola deixa de cumprir sua função social 

de transmitir o conhecimento científico historicamente acumulado, contribuindo para 

a formação do homem e do cidadão. 

Didaticamente, vemos que esta condição tem gerado 

comportamentos que vão na contramão do processo de ensino e aprendizagem, 

uma vez que gera nos alunos  um certo comodismo quanto ao aprender, pois sabem 

que a aprovação é praticamente certa, bem como nos professores que não se 

preocupam em realizar um efetivo trabalho, pois resultados ruins poderão ser 

corrigidos pelo Conselho de Classe. 

Nossa pesquisa demonstrou que na realidade pesquisada, o corpo 

docente realiza seus conselhos na tentativa de buscar soluções para os probelmas 

de aprendizagem apresentados pelos alunos, mas o que prevalece são as 
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reclamações sobre  comportamento dos alunos e encaminhamentos que embora 

pareçam coerentes não se efetivam. Resultados estes que outras pesquisas citadas 

no trabalho também demonstraram. 

Vimos também que os professores alegam que o Conselho de 

classe deveria ter critérios, mas os alunos demonstraram exatamente o contrário, ou 

seja, que os critérios são claros, porém, são mínimos e não garante uma efetiva 

avaliação da aprendizagem do aluno. Uma contradição que demonstra que o 

Conselho de Classe precisa ser democraticamente discutido. 

Não há uma regualmentação específica em nível Federal ou 

Estadual para o Conselho de Classe, mas ao mesmo tempo, o pouco que existe 

confere a este órgão plenos poderes uma vez que decide sobre a vida escolar dos 

alunos, esta total “ liberdade” pode ser benéfica no sentido de garantir a autonomia 

didático-pedagógica da escola, mas também pode ser prejudicial na medida em que 

pode tornar o Conselho de Classe uma válvula de escape para a incompetência da 

escola. 
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APÊNDICES 

 

 

 

Apêndice A. Questionário Aos Professores 

 

Identificação 

 

Disciplina ou área do saber em que atua:__________________________________ 

Formação:__________________________________________________________ 

Tempo de experiência na educação:_____________________________________ 

1- Para você, qual deveria ser o papel do Conselho de Classe? 

 

 

2- Em sua escola houve um grande número de aprovações pelo Conselho de 

Classe. Como você avalia esta situação? 

 

3- O que acredita que deveria mudar no Conselho de Classe? 

 

4- Você sente algum tipo de pressão para que os alunos sejam aprovados no 

Conselho de Classe? 

(    ) sim              (    ) não 

Por quê? 

 

5- Se a resposta foi “sim”, qual a principal origem dessa pressão? (Você pode 

assinalar mais de um item). 

(    ) Direção 

(    ) Sistema Educacional 

(    ) Pais 

(    ) Alunos 

(    ) Próprios colegas 

(    ) Equipe pedagógica 
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Apêndice B. Questionário ao Diretor e Pedagogos 

 

Identificação 

 
Formação:___________________________________________________________ 

Tempo de experiência na educação:______________________________________ 

 

1- Para você, qual deveria ser o papel do Conselho de Classe? 

 

2- Em sua escola houve um grande número de aprovações pelo Conselho de 

Classe. Como você avalia esta situação? 

 

3- Você, enquanto diretor/pedagogo faz algum tipo de pressão para que os alunos 

sejam aprovados por Conselho de Classe? 

 

4- Se ocorrer uma reprovação em massa na escola, o que pode acontecer? 

 

5- A escola desenvolve alguma ação para os alunos aprovados anteriormente no 

Conselho de Classe? Justifique. 
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Apêndice C. Questionário Aos Alunos 

 

Série:________________________Idade_______________ 

 

 

1-Você já foi aprovado por Conselho de Classe? 

(   ) sim                            (   ) não                            (   ) não sei responder 

 

2- Se a resposta foi sim, no ano seguinte (a sua aprovação por conselho de classe), 

você recebeu algum atendimento especial por parte da equipe pedagógica e dos 

professores. 

(   ) sim                            (   ) não 

 

3- Você percebe que a maioria dos alunos que vão para o Conselho de Classe: 

(a) São aprovados por Conselho 

(b) São reprovados por Conselho 

 

4- Se você for para Conselho de Classe no final do ano letivo: 

(a) Acredita que será aprovado 

(b) Acredita que será reprovado 

Explique sua resposta. 

 

5- Você acredita que se não houvesse a aprovação por Conselho de Classe, os 

alunos se esforçariam mais em estudar. 

(   ) sim                         (   ) não 
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Questionário.  
 
PROFESSORES 
 

1- Para você, qual deveria ser o papel do Conselho de classe? 

2- Em sua escola houve um grande número de aprovações pelo Conselho de Classe.  Como 

você avalia esta situação? 

3- O que acredita que deveria mudar no Conselho de Classe/ 

4- Você sente algum tipo de pressão para que os alunos sejam aprovados no Conselho de 

Classe?  (   ) Sim  (   ) Não. Por que? 

5- Se a resposta foi “Sim”, qual a principal origem dessa pressão? (Você pode assinalar mais de 

um item)  (    ) Direção; (   )Sistema Educacional; (   ) Pais; 

 (   ) Alunos; (   ) Próprios colegas; (   )Equipe pedagógica. 

 
 

     Questão 
 
Professor  

1 2 3 4 5 

P1 Momento onde o 
corpo docente 
discute os erros e 
acertos da prática 
pedagógica 
desenvolvidas. 

Ao fato da não 
recuperação 
efetiva dos 
conteúdos 
trabalhados na 
sala de aula. 

Não respondeu Não.  

P2 Verificar em quais 
disciplinas, os 
alunos apresentam 
dificuldades de 
aprendizado. A 
supervisão 
conversar com estes 
alunos. Os 
professores 
oferecem maiores 
oportunidades. 
Conscientização dos 
alunos. 

É uma 
oportunidade 
para o aluno 
cursar a série 
seguinte e 
assumir o 
compromisso de 
melhorar nos 
estudos.  

Os professores 
rever o método 
de avaliação. 

Não. Os 
professores 
junto com a 
equipe 
pedagógica, 
devem discutir 
o que é o 
melhor para o 
aluno. A  
evasão e o 
fracasso 
escolar é uma 
realidade a ser 
levado em 
conta. 
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P3 Avaliar o 
desempenho dos 
alunos durante o 
ano letivo. 

Mas poucos 
alunos tinham 
uma boa 
justificativa para 
serem aprovados 
pelo Conselho. 

Acredito que 
deveria mudar 
muitas coisas, 
mas isso não 
depende muito 
da escola ou da 
direção do 
colégio. Muitas 
vezes vem de 
maneira direta ou 
indireta do 
Núcleo de Ensino 
que recebe 
ordens do 
Governo 

Sim. Muitas 
vezes somos 
pressionados a 
passar o aluno. 
Podemos até 
reprovar o 
aluno, mas ele 
é passado 
pelos 
pedagogos ou 
pelo conselho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção; 
Sistema 
Educacional; 
Próprios 
colegas; 
Pedagogos. 

P4 O papel do conselho 
de classe seria o 
momento para 
discutir problemas 
relacionados ao 
aprendizado dos 
alunos e encontrar 
subsídios para saná-
los. 

Devido ao não 
aproveitamento e 
aprendizado 
efetivo do aluno 
nas disciplinas 
que estava com 
dificuldade de 
aprendizado. 

Deveria mudar a 
sua forma de ser 
executado. 

Não.  

P5 Deveria ser um 
momento de troca 
de experiências 
entre o corpo 
docente (o que deu 
certo ou não); de 
análise e reflexão 
sobre a prática 
pedagógica, entre 
outros. 

Algumas, como 
“normalmente” 
acontece. 
Contudo 
anteriormente ao 
conselho, 
avaliamos se 
fizemos 
realmente nosso 
papel e se o 
aluno teria 
chances de 
acompanhar a 
serie seguinte. 

Não se deveria 
tratar de 
assuntos 
relacionados ao 
comportamento 
dos educandos e 
sim tratar de 
assuntos 
relacionados ao 
processo de 
ensino e de 
aprendizagem. 

Sim. Sistema 
Educacional 
Direção; 
Pedagogos. 

P6 Fazer um 
levantamento geral 
do perfil da turma, 
identificar e 
solucionar 
problemas 
referentes a 
aprendizagem e 
comportamento de 
cada aluno em sala 
de aula. 
 

Como medida 
paliativa, que 
tende a 
transformar o que 
deveria ser 
exceção em algo 
usual. 

Melhor definição 
dos critérios que 
avaliam a 
possibilidade de 
o aluno cursar ou 
não a série 
seguinte. 

Sim Sistema 
Educacional 
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P7 Levantar problemas 
e apresentar 
soluções.  

A situação é 
preocupante uma 
vez que cada ano 
aumenta os  APC 
(aprovados por 
conselho de 
classe). O aluno 
é aprovado sem 
levar em conta a 
aprendizagem.  

Deve haver 
critérios bem 
definidos. 

Sim. Por que 
em nenhuma 
escola deve 
haver um 
número elevado 
de alunos 
reprovados. 
Onde isso 
acontece, o 
corpo docente 
responde 
perante a NRE. 

Direção; 
Sistema 
Educacional 
Pedagogos. 

P8 Deveria servir para 
discussão de casos 
em que fatores 
externos à escola 
prejudicaram o 
desempenho do 
aluno e todas as 
ações tomadas não 
obtiveram resultado. 

Em muitos casos 
foram aprovados 
alunos que não 
conseguirão 
acompanhar a 
série seguinte, 
por defasagem 
de conteúdos ou 
falta de hábito de 
estudo. 

As discussões 
deveriam ser 
melhor 
conduzidas e os 
critérios de 
aprovação mais 
rígidos  

  

P9 Criar intervenções 
para tratar os alunos 
com “dificuldades” 

Infelizmente. 
Avalio tal 
situação muito 
negativamente, 
representa o 
descaso da 
educação no 
Brasil. 

Ser autônomo 
quanto as 
decisões 
tomadas a cerca 
dos alunos. 

Sim, as escolas 
tem a 
preocupação de 
atingir índices 
do governo. 

Sistema 
Educacional 

P10 O Conselho de 
Classe  cumpre o 
seu papel. 

Faço uma 
avaliação 
negativa, pois a 
aprovação pelo 
Conselho é sinal 
de desmotivação. 

Este é um 
momento tão 
importante que a 
participação de 
todo o corpo 
docente é 
fundamental. 

Sim, existem 
metas a ser 
atingidas 

Sistema 
Educacional 

P11 Fazer um 
levantamento 
bimestral do perfil da 
cada turma, 
identificando 
problemas 
referentes a 
aprendizagem e 
comportamento de 
cada aluno, 
procurando 
solucionar. 

Que não deveria 
só olhar o aluno 
que já reprovou 
mais de uma vez 
a série, ver se 
este aluno como 
acompanhament
o, como foi seu 
desempenho, 
qual foi sua 
participação, 
enfim, olhar como 
um todo. 

Definir melhor os 
critérios que 
avaliam o aluno, 
a possibilidade 
para que este 
venha cursar a 
série seguinte, 
com requisitos 
que possam 
acompanhar a 
série que venha  
cursar. 

Sim. Sistema 
Educacional  

P12 Analisar o 
rendimento de cada 
aluno durante o ano, 
a aprovar se 
realmente tiver 
condições de seguir 

Muitos foram 
empurrados para 
a série seguinte, 
mesmo sem 
condições, 
apenas para não 

Deveria ser feito 
com mais 
responsabilidade, 
para ter mais 
credibilidade, só 
assim os alunos 

Sim. Por que o 
sistema 
educacional do 
pais, 
praticamente 
obriga que 

Sistema 
Educacional 
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na série seguinte   ter um número 
maior de 
reprovação. 

levariam os 
estudos mais a 
sério. 

sejam 
aprovados o 
maior número 
possível de 
alunos, apenas 
para aparecer 
nos gráficos e 
na imprensa. 

P13 O conselho de 
classe deveria 
representar o 
momento em que os 
professores trazem 
a experiência 
individual sobre a 
situação de cada 
aluno/ classe e 
discutem sobre as 
estratégias a serem 
adotadas para a 
resolução dos 
problemas 
detectados. 

Sempre há a 
necessidade de 
discutir a 
aprovação ou 
não do aluno a 
partir do 
Conselho de 
Classe, 
principalmente na 
disciplina de arte, 
pois, parte-se do 
princípio de que é 
uma disciplina 
que não reprova. 

Acredito que 
poderia ser o 
momento em que 
podem ser 
discutidas 
questões que 
posteriormente 
serão 
efetivamente 
colocadas em 
prática. 

Sim. A 
disciplina de 
arte não é 
considerada 
uma disciplina 
que reprova. 

Sistema 
Educacional 
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EQUIPE PEDAGÓGICA 
 
1- Para você, qual deveria ser o papel do Conselho de Classe? 

2- Em sua escola houve um grande número de aprovações pelo Conselho de Classe. Como você 

avalia esta situação? 

3- Você, enquanto diretor/pedagogo faz algum tipo de pressão para que os alunos  

sejam aprovados por Conselho de Classe? 

4- Se ocorrer uma reprovação em massa na escola, o que pode acontecer? 

5-A escola desenvolve alguma ação especial para os alunos aprovados anteriormente no Conselho 

de Classe? Justifique. 

 

   Questão 
 
Professor  

1 2 3 4 5 

Pedagogo 1 Discutir estratégias 
para “recuperar” os 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem 

Penso que os 
professores estão 
muito acomodados  
e acham que o 
aluno é quem tem 
que mudar e não a 
metodologia deles, 
se uma grande 
parte da turma 
está com notas 
baixas, quem tem 
que rever suas 
metodologias é o 
professor. 

Sim, pois 
também 
recebemos 
pressão para que 
isso ocorra e o 
IDEB da escola 
melhore. 

Uma 
intervenção 
do NRE? 
(A profª não 
soube 
responder) 

Sim, há um 
acompanhamen
to feito pelas 
pedagogas 
onde vemos 
suas notas 
bimestrais e 
chamamos os 
alunos com 
baixo 
rendimento para 
conversar e em 
alguns casos 
chamamos os 
responsáveis 

Pedagogo 2 “ O papel do 
Conselho de Classe 
é avaliativo. Avaliar 
o aluno 
diagnosticando para 
retomada de 
conteúdos; Avaliar o 
professor para rever 
a metodologia. 
Avaliar o trabalho 
Pedagógico para 
retomada de ações”. 

Um quadro difícil 
de reverter, porque 
o problema está 
em todo o sistema. 
Alunos 
desmotivados, 
professores 
trabalhando à nível 
de informação e 
memorização”. 
 

“Não. Há critérios 
definidos pela 
SEED (Secretaria 
Estadual de 
Educação) para 
serem 
observados” 

“A escola 
entrará no 
projeto de 
superação, 
onde serão 
feitas devidas 
interferências 
por parte da 
Equipe 
Pedagógica 
do NRE”. 
 

“Sim. De certa 
forma temos a 
listagem de 
alunos que 
foram 
aprovados por 
conselho e 
quando esses 
alunos se 
destacam 
novamente por 
falta de pré-
requisito é feita 
orientações, 
incluindo em 
programas 
como Sala de 
Apoio, Mais 
Educação, e 
conversar com 
a família e o 
aluno”.   

Diretor “O conselho de 
classe deve estar 

“Na escola em que 
trabalho existe 

Não fazemos 
nenhuma 

“Se ocorrer 
uma 

“Sim, a escola 
tem trabalhado 
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focado no processo 
ensino 
aprendizagem, 
procurando analisar 
os fatores que 
causam o baixo 
rendimento escolar, 
ser justo, 
participativo. É no 
conselho de classe 
que se deve pensar 
e, metodologias 
diferenciadas para a 
melhora do 
processo, superando 
o que não deu 
certo”. 

uma grande 
aprovação por 
conselho de 
classe. É uma 
situação bastante 
preocupante, pois 
no dia do conselho 
se fala em tudo, 
menos na melhora 
do processo 
ensino 
aprendizagem”. 
 

pressão. Apenas 
pedimos ao corpo 
do conselho que 
não cometa 
injustiças que 
não terá como 
ser reparada pelo 
resto da vida”. 

reprovação 
em massa, 
significa que 
todos que 
trabalham 
nesta escola 
estão 
reprovados e 
provavelment
e haverá 
intervenção 
no NRE e 
SEED”. 
 

com 
orientações 
individuais com 
o sentido de 
deixá-los 
conscientes de 
que necessitam 
estudar com 
mais esmero e 
motivação e 
quando 
necessário os 
pais são 
convocados”. 
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ALUNOS 
 
1-Você já foi aprovado por Conselho de Classe? (   ) Sim   (   ) Não 

2- Se a resposta foi sim, no ano seguinte ( a sua aprovação por conselho de classe), você recebeu 

algum atendimento especial por parte da equipe pedagógica e dos professores. 

3- Você percebe que a maioria dos alunos que vão para o Conselho de Classe: 

 (   ) São aprovados (   ) são reprovados por conselho de classe. 

4- Se for para Conselho de Classe no final do ano:  

(   ) Acredita que será aprovado   (   ) Acredita que será reprovado. Explique sua resposta. 

5-Você acredita que se não houvesse aprovação pó conselho de classe os alunos se esforçariam 

mais em estudar. (   ) Sim (   ) não  

 
 
6ª SÉRIE 

Questão 
 
Aluno 

1 2 3 4 5 

A1 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu acredito que serei 
aprovado porque eu só tenho 
um pouco de dificuldade. 

Sim 

A2 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu acho que a esperança é a 
única que não morre 

Sim 

A3 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu acredito que tem que ter 
esperança os alunos. 

Sim 

A4 Não sei 
responder 

Sim São reprovados por 
conselho. 

Acredita que será aprovado.   
Eu acho que tem que ter 
esperança. 

Não 

A5 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu não tirei notas vermelhas, 
eu acredito que nem irei para 
Conselho de Classe. Serei 
aprovado direto. 

Sim 

A6 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado.  
Vou ser aprovado por que eu 
não vou para o Conselho. 

Sim 

A7 Sim Sim Não respondeu Acredita que será reprovado. Sim 

A8 Não Não Não respondeu Acredita que será aprovado.  
Porque eu estou com uma 
nota vermelha. 

Não 

A9 Sim Sim São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. Sim 

A10 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Porque eu sou bom aluno e 
tenho boas notas e sou um 
pouco bagunceiro. 

Sim 
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A11 

Não sei  
responder 

Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Por que os pontos que 
faltarem eles dão  

Sim 

A12 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será reprovado. 
Porque estou com nota fraca. 

Sim 

A13 Sim Não Não respondeu Acredita que será aprovado.  
Porque eu estou com boas 
notas. 

Sim 

A14 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Eu acho que eu não vou 
repetir, porque estou com 
notas mais ou menos. 

Não 

A15 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  Sim 

A16 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Porque eu sou bom aluno. 

Sim 

A17 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Porque vão me ajudar para 
que minha memória consiga 
lembrar das coisas. 

Sim 

A18 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Porque eu me esforço muito 
nas aulas dos professores. 

Sim 

A19 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Eu acredito que eu  serei 
aprovado porque me esforço 
muito para ganhar nota boa. 
Porque eu não tenho 
nenhuma nota vermelha. 

Sim 

A20 Sim Não Não respondeu Acredita que será Aprovado. Sim 

A21 Não Não Não respondeu Acredita que será Aprovado. 
Sim por que estou com uma 
nota vermelha 

Não 

A22 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será Aprovado. 
Porque eu estou me 
esforçando. 

Não 

 
7ª SÉRIE 

Questão 
 
Aluno 

1 2 3 4 5 

A1 Sim Sim São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque estou tirando nota 
boa. 

Não 

A2 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu acho que sim, mas a 
pessoa tem que se esforçar. 

Sim 

A3 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Sou Esforçado. 

Não 

A4 Sim Sim São aprovados por Acredita que será aprovado.   Sim 
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conselho. Porque eu mostrei para eles 
que eu esforcei muito. 

A5 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu creio que serei aprovado, 
porque as minhas notas 
estão muito bem. 

Não 

A6 Sim Não São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado.  
 

Não 

A7 Sim Não São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque só estou nota baixa 
em geografia e matemática. 

Sim 

A8 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado.  
Porque eu não tenho faltas e 
nem notas vermelhas. 

Sim 

A9 Não - São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque sou um aluno que 
colabora com os professores. 

Sim 

A10 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será reprovado.  
Acredito que eu vou reprovar 
de novo este ano, porque eu 
tenho muitas faltas e por isso 
irei reprovar. 

Não 

 
8ª SÉRIE 

Questão 
 
Aluno 

1 2 3 4 5 

A1 Não sei 
responder 

Sim Não respondeu. Acredita que será reprovado. 
Porque sim. 

Sim 

A2 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado.  Não 

A3 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Sou Esforçado. 

Não 

A4 Não sei 
responder 

Não São aprovados por 
conselho. 

Acredita que será aprovado.   
Porque minhas faltas são 
poucas, ainda. 

Sim 

A5 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Porque já fui aprovado mais 
de duas vezes por Conselho 
de Classe. 

Não 

A6 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado.  
Por que eu não faço bagunça, 
não desrespeito o professor e 
toda a vez que tiro nota baixa, 
tento o máximo para 
recuperar. 

Sim 

A7 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque alguns professores 
não te passa, mas outros 
passam, pois fazem uma 
votação entre eles. 

 Sim 
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A8 Sim Sim São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado.  
Pelo esforço feito durante o 
ano. 

Não 

A9 Não - São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque se a pessoa  se 
comportar e fazer as coisas 
ele passa. 

Sim 

A10 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Sou um bom aluno. 

Sim 

A11 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque eles darão mais uma 
chance. 

Sim 

A12 Sim Não São reprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Se eu não estiver muito mau 
eu passo. 

Não 

A13 Sim Sim São Aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Porque tenho muitas faltas a 
notas baixas. 

Sim 

A14 Sim  Não São reprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Sou um bom aluno. 

Não 

A15 Sim Não São Aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado.  
Porque estou tirando boas 
notas. 

Sim 

A16 Não sei 
responder 

Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  
Porque recuperei minha nota 
vermelha. 

Não 

A17 Não sei 
responder 

Não  São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado.  Sim 

 
 
 
1ª SÉRIE 

Questão 
 
Aluno 

1 2 3 4 5 

A1 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque é muito fácil por 
Conselho, muito difícil 
reprovar, só se não vir na 
escola ou faltar mais de 100 
pontos 

Sim 

A2 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Mas dependendo do motivo 
que foi para o Conselho de 
Classe não deveria ser 
aprovado 

Sim 

A3 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Sou muito bagunceiro 

Sim 

A4 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Hoje em dia o aluno só 
reprova se quiser, pois as 

Sim 
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vezes tem aluno que precisa 
de muita nota e acaba 
passando de ano 

A5 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
O conselho de Classe são 
para alunos com nota abaixo 
da média e quando esses 
alunos passam por conselho, 
passam sem capacidade de 
fazer a próxima série, é um 
aluno despreparado.  

Sim 

A6 Não Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Embora não precise, mas 
acho que seria aprovado, 
pois tenho bom 
comportamento e presença 
nas aulas e procuro prestar 
atenção na aula, pois tenho 
objetivo de estudar 

Sim 

A7 Não sei 
responder 

Sim São reprovados por 
Conselho Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque é um aluno estudioso 

Sim 

A8 Reprovei 
ano passado 

Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu sou aluno 
excelente, eu respeito os 
professores. Na sala de aula 
sou quieto porque gosto de 
Educação. 

Sim 

A9 Não sei 
responder 

Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado.  
Porque falo de mais. 

Não 

A10 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Sim, dependendo de quantas 
notas vermelhas e faltas e o 
esforço do aluno, porque os 
professores discutem entre 
eles antes de passar o aluno. 

Sim 

A11 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque sou um bom aluno. 
Depois da 7ª serie eu nunca 
mais precisei ir para 
conselho. Acredito que com 
Deus e meu esforço nunca 
mais vou precisar. 

Sim 

A12 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque eu não tenho muitas 
faltas e tenho um bom 
comportamento. 

Não 

A13 Sim não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Porque falto demais 

Não. 

A14 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Porque eu não presto 
atenção 

Sim 

A15 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu acho que vou ser 

Sim 
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aprovado por que eu tiro as 
dúvidas com os professores, 
nunca discuti com eles. 

A16 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que os professores 
sempre dão reforço. 

Não 

A17 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu tenho bom 
comportamento, poucas 
faltas e boas notas. 

Sim 

A18 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu não falto nas 
aulas. 

Sim 

A19 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu estou estudando. 

Sim 

A20 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe. 

Acredita que será aprovado. 
Por que me esforço para 
passar de série e mesmo se 
não conseguir o conselho 
verá que eu me esforcei. 

Sim 

A21 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Porque  tenho muitas faltas, 
por motivo de saúde de 
minha mãe. 

Sim 

A22 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque em algumas matérias 
eu estou com notas ruins e 
em outras estão boas. 

Não. 

A23 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque minhas notas são 
boas, só em algumas  
matérias estão um pouco 
ruim. 

Não 

A24 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Depende do aluno e do 
professor. 

Não 

A25 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
 

Não 

  
2ª SÉRIE 

Questão 
 
Aluno 

1 2 3 4 5 

A1 Não sei 
responder 

Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que sou uma aluna muito 
esforçada, só falto em dias de 
chuva, visto que moro no 
sitio 

Sim 

A2 Não sei 
responder 

Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu sei que vou ser aprovado 

Sim 
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no conselho 

A3 Não sei 
responder 

Sim São reprovados por 
Conselho de Classe 

Não respondeu Sim 

A4 Não - São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que sou um bom aluno. 

Sim 

A5 Não - São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque sou um bom aluno.  

Sim 

A6 Não - São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será reprovado. 
Acredito que serie reprovado, 
pois não estarei no nível da 
próxima série. 

Sim 

A7 Sim Não São aprovados por 
Conselho Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque não é pelo fato de eu 
não estudar e sim por que 
tenho dificuldade. 

Não 

A8 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu sou um  bom 
aluno.  

Sim 

A9 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que hoje em dia os 
professores estão aprovando 
qualquer um. 

Sim 

A10 Sim Sim São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Acredito que mereço uma 
chance para eu sair logo do 
Ensino Médio. 

Não 

A11 Sim Não São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que sou uma aluna 
estudiosa mesmo faltando 
notas eu tenho direito de ser 
aprovada. 

Não 

A12 Sim Não São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que tenho bom 
comportamento. 

Sim 

A13 Sim Não São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
 

Não 

A14 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque não reprovei por falta 
de atenção, mas por não 
conseguir entender a matéria 

Não 

A15 Sim Sim São aprovados por 
Conselho Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu sou comportada e 
participo das atividades 

Não 
respo
ndeu 

A16 Sim Não  São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu sou comportado e 
faço as atividades 

Não  

A17 Sim Não  São reprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que sou um aluno que 
procuro fazer todos os 
trabalhos e prestar atenção 
nas matérias dadas em sala 

Não  
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de aula, então se eu for para 
Conselho é porque eu não 
tive um entendimento 
concreto da matéria, ou por 
um outro motivo que me 
levou a não conseguir a 
média, como por exemplo 
faltas. 

 
 
 
 
 
 
3ª SÉRIE 

Questão 
 
Aluno 

1 2 3 4 5 

A1 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que estou me esforçando 
e não irei para conselho 

Não 

A2 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu não converso na 
sala de aula 

Não 

A3 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será Aprovado. 
Por que os professores 
acreditam nos alunos. 

Sim 

A4 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que seria apenas em uma 
matéria 

Sim 

A5 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Porque  por mais que eu 
tente, não estou conseguindo 
a média por mim mesmo e 
como tenho um bom 
comportamento em sala 
preciso ser aprovado. 

Sim 

A6 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que sou uma ótima aluna. 

Sim 

A7 Sim Não São aprovados por 
Conselho Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu serei aprovado por que 
sou um aluno esforçado e as 
matérias que eu não 
conseguir recuperar as notas, 
é porque tenho muita 
dificuldade em aprender. 

Não 

A8 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que eu sou um  bom 
aluno.  

Não 

A9 Sim Sim São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que estou me dedicando 
o ano todo, apesar das notas 
baixas na média. 

Sim 
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A10 Não sei 
responder 

- São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
 

Não 

A11 Não - São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Eu acredito que serei 
aprovado por que sou quieto, 
procuro não irritar os 
professores, porque venho 
para escola para estudar. 

Sim 

A12 Sim Não São aprovados por 
Conselho de Classe 

Acredita que será aprovado. 
Por que tenho bom 
comportamento e ou 
esforçado. 

Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

99 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo A. Registro em Ata 

 
 
 
 
 


