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Resumo: Esta pesquisa é resultado de um projeto de intervenção desenvolvido em uma escola pública no
município de Jequié/Ba, que buscou desenvolver ações para revitalizar o Conselho de Classe da referida
instituição escolar. Portanto, o objetivo da pesquisa foi identificar limites e possibilidades da implementação
de um projeto que buscou inserir a comunidade escolar (pais, alunos, gestão e professores) na avaliação da
prática pedagógica. Esse trabalho se insere na abordagem de pesquisa qualitativa e se aproxima dos
princípios da pesquisa-ação. Os dados foram construídos por meio de observações registradas em diário de
bordo, entrevistas semiestruturadas e formulários utilizados para acompanhamento das ações desenvolvidas.
Os resultados evidenciaram possibilidades para o desenvolvimento de reflexão sobre a prática docente e
aproximação entre família e escola, além de motivação e autoconfiança dos estudantes.
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Abstract: This research results from an intervention project developed in a public school in Jequié, Bahia,
which sought to develop actions to revitalize the Class Council of the mentioned educational institution.
Therefore, the aim of this research was to identify the limits and possibilities of implementing a project that
sought to insert the whole school community (parents, students, teachers and management) in the
assessment of the pedagogical practice. This work is based on a qualitative research approach and on the
principles of action research. Data were built through observation recorded in a logbook, semistructured
interviews and other forms were used for monitoring the developed. The results showed possibilities for the
development of reflection on teaching practice and the proximity between family and school as well as the
motivation and self-confidence of the students.
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Introdução

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada durante um programa de pós-graduação lato sensu,
desenvolvida em uma escola da rede estadual no município de Jequié-Ba, durante o ano letivo de 2012. A
situação problema que orientou a presente pesquisa, partiu das observações realizadas pelos docentes da
escola. Tais observações levaram ao reconhecimento das limitações apresentadas pela instituição, quanto ao
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sistema de avaliação desenvolvido, principalmente no que se refere à atuação do Conselho de Classe. Tais
limitações impulsionaram uma reflexão tanto pela gestão escolar, quanto pelo corpo docente da escola, no
intuito de promover uma forma de avaliação, que contemple os estudantes de maneira ampla e permita
também a reflexão dos professores sobre seu trabalho. Foi consenso entre os professores, direção, alunos e
pais, que o colégio precisava, entre outros desafios, implantar um Conselho de Classe que fosse efetivamente
democrático[iii] e atuante. Portanto, um dos desafios da escola foi promover um conselho de classe capaz de
realizar um acompanhamento sistemático dos alunos e uma reflexão da prática docente. No intuito de
entender uma proposta de superação desse problema escolar, esta pesquisa tem como objetivo identificar
limites e potencialidades da implementação de uma nova proposta de conselho de classe, na perspectiva
democrática, que será detalhada em tópicos posteriores.

Quanto à atuação do Conselho de Classe da escola em questão, percebeu-se que os professores, reuniam-se,
esporadicamente, apenas no término das unidades bimestrais para pontuar os alunos, que segundo eles, não
alcançavam notas satisfatórias, ou aqueles que apresentavam problemas de conduta, segundo as regras de
convivência da escola. Além disso, reuniam-se ainda no final do ano letivo para analisar a situação dos alunos
que obtinham médias abaixo do mínimo estabelecido pela instituição. Todavia, não se fazia uma reflexão
sobre o processo de ensino-aprendizagem de forma ampla, ficando de fora das discussões: a atuação dos
docentes, a metodologia desenvolvida, o envolvimento da gestão escolar, entre outras questões importantes
para se compreender uma dada situação, no complexo processo de ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, a intervenção desenvolvida teve como objetivo promover uma avaliação contínua dos alunos
das turmas envolvidas, propondo ações metodológicas voltadas para o desenvolvimento de um ambiente
favorável ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, com o acompanhamento de um Conselho de
Classe atuante e democrático, ou seja, que envolva toda a comunidade escolar.

A avaliação escolar e o Conselho de Classe

Avaliar é uma atividade intrínseca e indissociável a qualquer tipo de ação que vise promover mudanças
(DARSIE, 1996). Ainda segundo a referida autora, a avaliação é uma atividade que também constitui a ação
educativa, quer os refiramos à avaliação de projetos educativos ou a avaliação do processo de
ensino-aprendizagem.

Para Luckesi (2002, p. 84), “avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para
produzir o melhor resultado possível”. Por isso, a avaliação deve cumprir uma ação diagnóstica e inclusiva,
focando a construção de melhores resultados (LUCKESI, 2002).

Para que a educação escolar cumpra esse papel é necessário rever os que as escolas entendem por avaliação,
pois uma ação diagnóstica e inclusiva requer uma visão de avaliação ampla. Quanto ao processo de
ensino-aprendizagem, este passa a ser percebido como um reflexo do todo, ou seja, a aprendizagem do aluno
pode ser avaliada como resultante das condições gerais propiciadas pela instituição escolar e do esforço do
próprio aluno para efetivá-la (ANDRADE, s/d).

Luckesi (2002), os professores, em sua prática escolar cotidiana, geralmente examinam os alunos, processo
esse que o autor denomina como classificatório e excludente. Tal fato pode ser bem notado nos momentos de
reunião dos Conselhos de Classe, pois o que se faz, na maioria das vezes é classificar, ou seja, julgar
subjetivamente os alunos que serão aprovados ou não.

A avaliação escolar, como prática da ação educativa, é indispensável para que todo o processo educativo
tenha sentido. Sendo assim, as instituições de ensino devem estabelecer estratégias que cuidem
minuciosamente de todos os aspectos envolvidos na complexa ação de educar. É necessário então, muito
planejamento e cuidado em todas as ações: planejamento curricular, levantamento das necessidades dos
alunos, seleção e organização dos conteúdos, estratégias e critérios adequados de avaliação.
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As ações desenvolvidas dentro da escola refletem concepções sobre o papel social da escola, do professor, do
aluno e do próprio conhecimento, construídas historicamente. Essas representações, orientam as condutas
dos atores sociais, dentro das instituições de ensino, fazendo-as construírem significados[iv] da prática
educativa. Diante disso, Pereira (2004), afirma ainda que muito desses significados são traduzidos por meio
de sons, imagens, linguagem corporal, expressões faciais e outras formas de expressão dos sentimentos,
ideias e ações. É justamente essa cadeia de representações que organiza e regula as práticas sociais e
influencia nossas condutas, levando, consequentemente, a efeitos reais e práticos (PEREIRA, 2004).

Portanto, levando em consideração esse contexto, Pereira (2004), salienta ainda que compreender o Conselho
de Classe exige a busca pela compreensão da cultura e da linguagem que sustentam sua efetivação. Ainda
segundo este autor, esse processo pode revelar o que os participantes de um Conselho de Classe
representam, entendem, compreendem e produzem em sua prática educativa.

Segundo Dalben (2004), o Conselho de Classe é o órgão colegiado mais importante da escola, tendo em vista
os objetivos do trabalho proposto. Segundo a referida autora, o conselho de classe é um órgão colegiado,
presente na organização escolar, em que vários professores das diversas disciplinas, juntamente com os
coordenadores pedagógicos, ou mesmo os supervisores e orientadores educacionais, reúnem para refletir e
avaliar o desempenho pedagógico das diversas turmas, séries ou ciclos.

Segundo Rocha (1984) apud Silva (s/d), o Conselho de Classe surgiu na França em 1945, mas no Brasil sua
implementação inicialmente se deu de forma voluntária, sendo posteriormente definida por portarias e
deliberações, com o objetivo de avaliar o resultado do aluno de forma coletiva. Ainda que esse objetivo seja
defendido nas instituições escolares, na prática, observamos atividades individualistas e avaliações sem
critérios (ROCHA, 1984 apud SILVA, s/d).

Segundo Mattos (2005) o Conselho de Classe é uma instância coletiva de avaliação, na qual os professores se
sentem mais livres para manifestar suas impressões sobre seus alunos. Portanto, nesse espaço os professores
reforçam aspectos individuais da prática docente, por meio do apoio de seus pares

Diversos autores tem se proposto a conceituar o Conselho de Classe (p. ex: ROCHA1984 apud SILVA s/d;
CRUZ, 1995). A variação no conceito indica que o Conselho de Classe pode ser definido apenas como uma
reunião de professores para analisar o desempenho dos alunos. Porém, definições mais amplas apresentam o
Conselho de Classe como uma reunião de professores, gestão escolar e pais dos alunos da turma, com
diversos objetivos. Dentre outros, recebe destaque: avaliação do aproveitamento dos alunos e da turma de
forma geral; alcance de um conhecimento mais sistematizado do aluno e promoção da integração dos
professores e de outros elementos da comunidade escolar.

Portanto, o Conselho de Classe deve primar por espaços de debates coletivos. Esses espaços devem promover
reuniões periódicas, envolvendo representantes de toda a comunidade escolar. Sendo assim, podemos
caracterizá-lo como um espaço democrático de avaliação coletiva (SILVA, s/d).

Cruz (1995) vai um pouco mais além, aproximando o conceito de Conselho de Classe ao conceito de
avaliação. Para ele, o Conselho de Classe é um momento de uma avaliação diagnóstica da ação pedagógica
feito pelos professores e alunos. Nessa perspectiva, entendemos que a avaliação dos alunos não deve ocorrer
de forma isolada, sem levar em consideração a avaliação de todo o processo. Isso inclui a reflexão da postura
e atuação dos professores, das metodologias de ensino, dos conteúdos selecionados e inclusive uma avaliação
da atuação da coordenação e gestão escolar, do Projeto Político Pedagógico da escola e das representações
sociais que a comunidade escolar possui sobre o próprio processo de ensinar e aprender.

Portanto, nessa perspectiva, os Conselhos de Classes, quando bem organizados, podem servir como uma
eficaz estratégia para superação de vários problemas de ordem pedagógica ou até mesmo de ordem
administrativa. Nessas reuniões devem ser apontadas as necessidades de mudanças em todos os aspectos da
escola, cujas providências tomadas, devem ser registradas para avaliação no conselho seguinte.
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Os rumos do Conselho de Classe, como órgão colegiado, dependerão das relações sociais que são
compreendidas e praticadas pela equipe pedagógica, os alunos e demais membros da comunidade escolar,
tais como pais e funcionários. Nesse sentido, a escola poderá optar em trilhar pelos caminhos da construção
democrática ou então, pela reprodução de uma cultura escolar de exclusão social e autoritarismo (DALBEN,
2004).

Sobre o processo de avaliação realizada nos Conselhos de Classes, Darsie (1996, p. 49), faz a seguinte
afirmação:

Podemos, então, compreender a avaliação como uma ação intencional do projeto
educativo. Uma avaliação como instrumento de impulso da aprendizagem, enquanto
reflexão sobre a mesma, tornando-se ela própria uma ação. Nesse sentido, a
avaliação é a reflexão transformada em ação, e como toda ação, possui
intencionalidade e, ainda, como avaliar é uma atividade inerente à ação, cabe-nos
concluir que o processo de avaliação como instrumento de aprendizagem gera ação
e, por conseguinte, terá consubstanciado em si a necessidade de ser avaliado Ou
seja, a ação de avaliar carece de avaliação para que a mesma possa renovar-se
constantemente diante das novas situações de aprendizagem.

Portanto, a avaliação praticada no conselho de classe expressa os objetivos da escola na dimensão
político-pedagógico. Político, pois a escola tem uma intencionalidade na formação dos sujeitos, e pedagógico,
considerando o conjunto das ações que a escola adota na formação desse sujeito. A partir da concepção de
homem, de mundo e de sociedade adotada pela escola, esta define seus objetivos e a organização da ação
pedagógica.

Ressaltamos que o diálogo entre todos (alunos, pais, professores, direção e funcionários) faz dos sujeitos
aliados e parceiros, sujeitos motivados na busca de reais objetivos que possam contribuir para facilitar o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Por isso, consideramos de suma importância a
participação de todos os segmentos da comunidade escolar não só no momento do Conselho de Classe, mas
em todas as ações que a escola desenvolve.

Pensando nessas questões, a intervenção aqui descrita tem intenção de servir ao propósito de refletir sobre o
processo de avaliação desenvolvido por meio do Conselho de Classe.

Metodologia

Esse trabalho investigativo se insere dentro da abordagem da pesquisa qualitativa. Segundo Denzin e Lincoln
(2006), apesar da pesquisa qualitativa se caracterizar como um campo marcado por diferenças, tensões,
contradições e hesitações, a abordagem de pesquisa qualitativa confere ênfase sobre os processos e os
significados que não são experimentalmente mensurados. Por isso, ressaltam ainda a natureza socialmente
construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e aquilo que é estudado e as limitações
situacionais que influenciam a investigação.

Considerando as diferentes formas de se trabalhar qualitativamente na pesquisa educacional, Chizzotti (2006)
denomina de pesquisas ativas aquelas que visam auxiliar a promoção de algum tipo de mudança desejada.
Isso pressupõe uma tomada de consciência, tanto dos investigados, como dos investigadores, dos problemas
próprios, dos fatos que os determinam, formulando os meios de superá-los. Para Chizzotti (2006), faz-se
então necessário caracterizar o problema, analisar as condições existentes, organizar processos, propor ações
e avaliar de modo realista os resultados dos esforços feitos no sentido de solucionar as situações
problemáticas.

Chizzotti (2006) classifica as pesquisas ativas em pesquisa-ação e pesquisa participativa. Entendemos que a
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nossa proposta de investigação se aproxima daquilo que este autor define como pesquisa-ação.

Segundo André (2005), a pesquisa-ação tem como objetivo a investigação das relações sociais, objetivando
alcançar mudanças em atitudes e comportamentos dos indivíduos. A autora enfatiza ainda que nesses casos,
a metodologia empregada envolve uma ação sistemática e controlada desenvolvida pelo próprio pesquisador.

Especificamente, esse trabalho se baseou numa corrente australiana, que considera o processo de
pesquisa-ação como uma pesquisa que envolve o estabelecimento de uma série de ações que devem ser
planejadas e executadas pelos participantes e devem ser sistematicamente submetidas à observação,
reflexão e mudança (ANDRÉ, 2005).

O projeto, foi implementado em uma escola pública estadual no município de Jequié/Ba, no período
compreendido entre a segunda e a quarta unidade do ano de 2012. Como se trata de um projeto inicial, este
foi considerado como piloto e, portanto, foi desenvolvido apenas em duas turmas do Ensino Médio, escolhidas
por meio de sorteio, pois a partir da avaliação das ações desenvolvidas, seria estudada a possibilidade de
ampliação para toda a escola.

Vários métodos para constituição dos dados foram utilizados durante uma série de reuniões ocorridas ao
término de cada unidade didática, para avaliação dos rendimentos dos alunos, bem como de todo o percurso
metodológico adotado pela escola e pelos professores: observação participante, gravação em áudio dos
encontros realizados, registros feitos em diário de bordo, entrevistas semiestruturada com os docentes,
alunos e pais durante as ações implementadas. Dados os limites dessa apresentação, nem todos os dados
foram explorados, mas optamos em apresentar algumas informações do diário de bordo da pesquisadora e
das entrevistas semiestruturadas.

Os resultados aqui explicitados permitem a reflexão das ações desenvolvidas pelo colégio e, sobretudo
contribuem para nortear novas ações nos anos subsequentes, aprimorando dessa forma o trabalho de toda a
comunidade escolar.

O desenvolvimento das ações

Até então o conselho de classe caracterizava-se como uma reunião periódica que ocorria na instituição
escolar, na qual se reuniam professores e diretores com o objetivo de apenas saber se aluno foi aprovado ou
não nas disciplinas. Nesses encontros não eram levados em consideração as dificuldades dos estudantes e
não havia tempo hábil para se pensar no desenvolvimento de estratégias para que os obstáculos do processo
ensino-aprendizagem fossem superados. É importante ressaltar que apenas as dificuldades dos alunos eram
expostas, enquanto que a prática do professor não era refletida.

Diante desse contexto e percebendo a necessidade de superação de tal problemática, algumas ações foram
propostas com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, por meio da participação de um
Conselho de Classe que envolva toda a comunidade escolar. Portanto, algumas ações foram desenvolvidas.

Primeiramente, convocou-se uma reunião com todo o corpo docente da escola para avaliação da instituição,
bem como os problemas vivenciados. Nesta reunião foi apontado como prioridade de mudança o sistema
avaliativo da escola, bem como a necessidade da implantação de um conselho de classe participativo e
democrático. A partir de então, foram convocadas reuniões com os pais e alunos para apresentação da
proposta. Estes segmentos aprovaram a escolha dos professores, considerando que o sistema avaliativo da
escola precisava, de fato, receber um olhar diferenciado que pudesse contribuir com um diagnóstico preciso,
para, a partir de então, abrir espaço para a criação de novas ações que tivessem como objetivo geral a
aprendizagem dos alunos. Todos os segmentos entenderam que o processo de avaliação ora desempenhado
pelo colégio carecia de um olhar diferenciado por toda a comunidade escolar e tais modificações poderiam ser
potencializadas por meio da implantação de um conselho de classe democrático. Para isso foram definidas
ações com o objetivo de acompanhamento de todo o processo pedagógico
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A seguir, apresentamos as ações que foram planejadas e realizadas ao longo de todo o projeto de intervenção
e também as ações que embora tenham sido planejadas, não foram desenvolvidas.

Ações planejadas

1. Estudo dos problemas da escola;
2. Estudo exploratório dos rendimentos dos alunos na I e II unidade;
3. Avaliação dos estudantes sobre o processo de ensino-aprendizagem;
4. Avaliação dos professores sobre o processo de ensino-aprendizagem;
5. Avaliação dos pais sobre o processo de ensino-aprendizagem e definição de novas propostas do

processo educativo;
6. Apresentação e discussão com os alunos das novas propostas metodológicas sugeridas por pais e

professores;
7. Reunião geral com os professores, representantes dos pais e dos alunos, no término da III unidade;
8. Relatório final do Conselho de Classe na IV unidade
9. Avaliação de desempenho dos estudantes no final do ano letivo (IV unidade)

Nesse tópico, descreveremos as ações de nº 1 a 9, cujos dados estão registrados no diário de bordo da
pesquisadora. As ações de nº 1 a 7 foram realizadas no final da II e III unidade e as ações de nº 8 e 9
embora tenham sido planejadas, não foram desenvolvidas por conta de acúmulo de atividades pela equipe
gestora.

Ação nº 1: Estudo dos problemas da escola

Esta ação foi necessária para escolha da temática do projeto de intervenção a ser desenvolvido. Embora
inicialmente tenha sido feita apenas com o corpo docente da escola, em momentos posteriores, os pais e
alunos puderam avaliar o posicionamento dos professores, se colocando favorável ou não à escolha dessa
temática. No entanto, não se observou objeções pelos pais e alunos quanto a esse ponto, pois eles também
anunciaram limitações do processo avaliativo da escola, sinalizando que se trata de um ponto de interesse de
toda a comunidade escolar.

Ação nº 2: Estudo exploratório dos rendimentos dos alunos na I e II unidade

Esta ação se mostrou necessária para debate sobre o aproveitamento global e individualizado das turmas.
Para isso, realizaram-se os registros de tabulação de dados das duas turmas envolvidas no projeto e a
identificação das disciplinas consideradas críticas, ou seja, aquelas que possuíam mais de 50% da turma com
rendimentos abaixo na média da escola (média 5,0). De cada turma, identificou-se o número de alunos
matriculados, o número de alunos transferidos e desistentes, o número de faltas por aluno em cada disciplina
e as notas obtidas. Esses dados foram tabulados e encaminhados para os pais dos alunos.

Ação nº 3: Avaliação dos estudantes sobre o processo de ensino-aprendizagem

Realizaram-se reuniões com todos os alunos das duas turmas para avaliação do processo de
ensino-aprendizagem, apresentando aos estudantes e discutindo com eles os indicadores de desempenho.
Esse momento foi muito proveitoso, pois as turmas identificaram as principais dificuldades apresentadas pelos
estudantes, citando, por exemplo, a falta de pré-requisito em disciplinas nos anos anteriores, falta de
motivação e estudo por parte de alguns estudantes, número de faltas apresentadas por alguns docentes,
mesmo aquelas justificadas por atestado médico, utilização de aulas expositivas sem criatividade como única
metodologia de aula; utilização de apenas de provas e testes escritos como critérios de avaliação; falta de
habilidade do professor para explicar os conteúdos, relacionamento conflituoso entre alguns professores e
alunos, falta de acompanhamento pedagógico do professor e de suas ações.
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Ação nº 4: Avaliação dos professores sobre o processo de ensino-aprendizagem

Nesta etapa os professores tiveram a oportunidade de coletivamente fazerem a avaliação do processo
desenvolvido, refletindo sobre seu próprio trabalho. Nesse momento de reunião dos professores,
apresentaram-se os indicadores de desempenho dos alunos (notas das disciplinas e frequência das turmas) e
relatório da reunião ocorrida entre alunos e direção (ação nº 3). Nesse momento, as ações dos professores e
da gestão escolar foram analisadas pelos presentes, buscando-se modificações em algumas práticas
consideradas tradicionais.

Ação nº 5: Avaliação dos pais sobre o processo de ensino-aprendizagem e definição de novas
ações do processo educativo

Convocou-se um encontro com os pais dos alunos, professores e representantes dos alunos, para discussão
das ações pedagógicas. Nesse encontro, apresentou-se aos pais a concepção de avaliação proposta no Projeto
Político Pedagógico da escola, e além dos indicadores de desempenho das turmas. Foram discutidos outros
elementos, tais como, interesse, motivação, metodologia de trabalho, avaliação, disciplina escolar, etc. Após a
discussão, pais e professores fizeram sugestões de ações que pudessem melhorar o processo de
ensino-aprendizagem, tais como: a reposição de horas-aulas não ministradas em turno oposto, realização de
trabalhos em grupos que promovam o compartilhamento de saberes entre os estudantes, escolha de
monitores que atuem como orientadores dos grupos, diversificação das formas de avaliação, realização de
aulas de campo, aulas práticas e atividades investigativas, sob a orientação dos professores.

Ação nº 6: Apresentação e discussão com os alunos das novas propostas metodológicas sugeridas
por pais e professores

Após um ciclo de reuniões com os alunos, pais e professores, a gestão escolar tornou a reunir-se com os
alunos para deixá-los cientes sobre as modificações que seriam adotadas pelos professores. Os alunos
tiveram oportunidade de se pronunciar e todos foram favoráveis a tais modificações. Os estudantes avaliaram
como positiva as sugestões dos pais e professores, mostrando-se otimistas com o desenvolvimento das
ações.

Ação nº 7: Reunião geral com os professores, representantes dos pais e dos alunos, no término da
III unidade

Após realização de várias reuniões envolvendo diversos segmentos da comunidade escolar, o Conselho de
Classe teve a oportunidade de se reunir novamente para avaliação de todo o percurso construído. Nesse
momento fizeram-se presentes os professores das turmas envolvidas, a gestão escolar, representantes dos
pais dos alunos e representantes dos alunos. Diferentemente dos outros encontros, nos quais os professores
com registro de notas dos alunos discutiam sobre a possibilidade de aprovação ou não dos alunos com notas
inferiores à média mínima estabelecida para aprovação, a reunião teve início com uma reflexão das ações
desenvolvidas inicialmente pela gestão escolar, pelos professores, da atuação dos pais nesse processo,
culminando com a participação dos alunos durante toda a unidade. Portanto, o objetivo central do Conselho
não foi classificar os alunos, mas promover uma análise de todo o processo desenvolvido. Dessa reunião,
todos puderam apontar limites e possibilidades do projeto. No entanto, um desafio proposto para os trabalhos
a seguir foi a elaboração de critérios objetivos de avaliação, tanto dos alunos quanto da prática pedagógica
dos professores, estabelecidos por área de conhecimento.

Embora a proposta fosse repetir esse ciclo de reuniões no término da III e da IV unidade, não foi possível o
desenvolvimento de todas as reuniões com a mesma frequência na IV unidade. Na III unidade, entregamos
as notas para os pais e fizemos uma reunião com os alunos e com os professores, para avaliação das ações
desenvolvidas. Mesmo com a tentativa de continuidade, não conseguimos a participação de todos os
professores, mas em contrapartida, se fizeram presentes um número significativo de pais. Obviamente, não
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contamos com a participação de todas as pessoas que deveriam se fazer presentes, mas aquelas que
participaram puderam perceber a importância de um trabalho reflexivo para a melhoria da prática educativa.
No tópico a seguir, apresentaremos os limites e as potencialidades anunciadas por meio do projeto
desenvolvido.

Discussão dos resultados

O objetivo desse trabalho investigativo foi analisar limites e possibilidades da implementação de uma
proposta de Conselho de Classe, com a participação de todos os membros da comunidade escolar. O Conselho
de Classe passou a ter um formato diferenciado, deixando de se tornar um espaço para apreciações
subjetivas dos alunos, para conceder oportunidade de novas reflexões sobre toda a instituição escolar,
incluindo a gestão escolar, o trabalho docente, a participação da família e a atuação dos próprios estudantes,
que também se tornaram protagonistas nesse processo de avaliação. Mattos (2005) observa que em muitos
Conselhos de Classes, apenas os estudantes são avaliados, de forma bastante subjetiva e sem critérios
definidos. A proposta desenvolvida também buscou romper com essa lógica, enfatizando a necessidade de
avaliação da prática do professor, do posicionamento da gestão escolar, da participação da família e do
envolvimento dos próprios estudantes.

O que se observa na prática de muitas escolas, é que o Conselho de Classe é visto como a instância
responsável para aprovação ou não dos alunos com baixo rendimento nas notas escolares. No entanto,
reduzir o Conselho de Classe a esse papel é desvalorizar a formação dos professores e a própria escola.
Alguns depoimentos dos participantes[v] da pesquisa, registrados a seguir, parecem evidenciar o rompimento
de tais práticas que ainda imperam em muitas instituições escolares.

Professor 1 – Foi muito positivo participar de todas essas reuniões. Percebemos mudanças em alguns alunos e
também em alguns professores. Foi interessante refletir que a culpa não é só do aluno. A maneira como
conduzimos a nossa aula também interfere sobre a motivação dos alunos. O aluno precisa rever a sua postura
e o professor também.

(gravação de depoimentos durante o encontro de professores e pais na III unidade)

O depoimento do professor 1 também é interessante porque ratifica a necessidade de olharmos para todo o
processo pedagógico, ao invés de pontuação exclusiva dos fracassos dos alunos, comumente associados a
temperamentos dos alunos e regras de conduta estabelecida pela escola. Portanto, a autoavaliação e
autocrítica dos professores, coordenação pedagógica e gestão escolar, é de suma importância para garantir
tanto o processo formativo dos professores, quanto para contribuir no sucesso da aprendizagem dos alunos.

A fala do professor 5 também parece evidenciar a satisfação sobre o desenvolvimento de uma análise crítica
de todo o processo pedagógico desenvolvido, contando para isso com a participação dos pais e alunos.

Professor 5 – É bom ouvir os alunos, os pais, a direção e poder refletir sobre aquilo que estar sendo feito na
escola e na sala de aula. Espero que possamos ampliar esse ciclo de diálogo para toda a escola. É trabalhoso,
mas vale a pena.

(gravação de depoimentos durante o encontro de professores e pais na III unidade)

Esses sujeitos (pais e alunos) precisam ser igualmente valorizados no processo avaliativo. Ouvir os
estudantes e a família é um dever da escola e um exemplo de cidadania. A escola que se nega a esse papel
reforça ações autoritárias, contribuindo com a exclusão e a desigualdade social.

A valorização da participação da família pode ser considerada um fator de motivação e autoestima, tanto para
os estudantes, quanto para a própria família, principalmente para favorecer ainda mais a interação
escola-família e desencadear ações democráticas, criando um ambiente propício ao desenvolvimento da
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cidadania. Os depoimentos de um dos pais e de uma aluna, corroboram tais afirmações.

Pai 47 – Nunca participei de algo igual nas escolas que meu filho estudou. Achei importante demais saber que
a escola de preocupa com a aprendizagem dos nossos filhos e que os professores querem saber o que a gente
pensa sobre a educação deles. Espero que continue mais e mais.

(gravação de depoimentos durante o encontro de professores e pais na III unidade)

Eu gostei bastante, alguns professores melhoraram bastante, outros mais ou menos. Os alunos também,
parece que eles estavam se interessando mais, porque nos sentimos mais valorizados. A direção se
importando com a nossa opinião.

Aluna 24 -

(gravação de depoimentos durante entrevista com os alunos no final da III unidade)

No que se refere aos limites identificados ao longo da proposta, observamos que um deles diz respeito às
dificuldades de motivação e envolvimento de todos os professores. Apesar da maioria dos professores da
turma terem participado, encontramos alguns docentes que não se motivaram para se engajarem nas
atividades. Alguns alegavam tais atividades não teriam efeito positivo nenhum, “porque os alunos não querem
nada mesmo”, conforme afirmou uma das professoras. Tais murmurações também foram observadas em
pesquisas realizadas por Pereira (2004) e por Sousa (1995). Segundo Pereira (2004), o espaço do Conselho
de Classe pode ser caracterizado como uma “cultura do faz-de-conta”, pois serve apenas para cumprimento
do calendário escolar. Para Sousa (1995) o Conselho de Classe pode ser converter em um “ritual burocrático”,
desprovidos de sentidos para professores e alunos.

Diante disso, percebemos que a história profissional do professor tem alimentado representações sociais do
que é ser professor, do que é a atividade de ensino e qual o papel dos estudantes nesse processo. Todavia,
romper com o tradicional para aceitar uma nova proposta requer o rompimento de antigas crenças,
alimentadas por um sistema escolar que não favorece a inovação. Esse processo não é tão fácil e nem todos
os docentes estão dispostos a isso. São os desafios e dilemas inerentes à “profissão professor”.

Em contraposição a atitudes fechadas, o professor 5 salienta que, mesmo se tratando de um envolvimento
trabalhoso, é um trabalho que “vale a pena”. Portanto, as motivações para aceitar uma proposta como essa,
variam de professor para professor. No entanto, os desafios não podem se constituir em barreiras
instransponíveis. É justamente a busca pela possibilidade de um novo Ethos educacional (Pereira, 2004) e da
constituição de espaço democrático que tais ações foram impulsionadas.

No entanto não podemos deixar de reconhecer que, gerenciar o tempo escolar para garantir o
acompanhamento sistemático do trabalho pedagógico é um desafio entre as escolas da educação básica, pois
a gestão escolar não possui condições de assumir todo esse acompanhamento e ainda dar conta das inúmeras
atividades administrativas da escola, além de outras demandas espontâneas. No caso da proposta em análise,
algumas ações não puderam ser realizadas, e um dos motivos para isso foi a ausência de um coordenador
pedagógico para as ações do projeto.

As ações de nº 7 e 8, não foram realiadas da forma como haviam sido planejadas, por conta do acúmulo de
atividades administrativas no final do ano letivo. Em virtude da falta de coordenação pedagógica, todo o
acompanhamento das ações ficou por conta da gestão escolar, com a aproximação do encerramento do ano
letivo não foi possível reunir novamente todos os estudantes, pais e professores no término da IV unidade.
Esse período coincidiu com inúmeras outras atividades da escola, que impossibilitou a sua realização.
Reiteramos que apesar dessas ações não serem realizadas, o projeto não ficou comprometido porque a
avaliação do mesmo projeto foi realizada no decorrer no ano letivo de 2014. Tendo em vista que a nossa
proposta de intervenção já consistia de várias reuniões com os representantes da comunidade escolar para
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reflexão do processo educativo, não foi possível a realização de outras atividades, além daquelas que já
estavam planejadas.

Considerações finais

Diante do exposto, concluímos que a intervenção contribuiu com reflexões sobre o processo de
ensino-aprendizagem, mas sua potencialização em nível mais satisfatório, só será possível se toda a equipe
pedagógica e demais membros da comunidade escolar se unirem no interesse de acompanhar
sistematicamente as atividades pedagógicas. As ações desenvolvidas trouxeram resultados positivos para a
prática docente, permitindo um melhor acompanhamento das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores, além de aproximar ainda mais os pais, alunos, professores e gestão escolar.

A partir da análise dos dados construídos ao longo da proposta desenvolvida, podemos anunciar algumas
potencialidades, tais como: (1) possibilidade de reflexão sobre a prática docente e da gestão escolar; (2)
desenvolvimento de avaliação mais ampla dos alunos e não apenas de aspectos quantitativos; (3)
identificação da necessidade de construção de critérios definidos teoricamente para avaliação, em detrimento
de aspectos meramente subjetivos; (4) possibilidades de inovação da prática docente; (5) aproximação entre
escola e família; (6) valorização de toda a comunidade escolar; (7) desenvolvimento da motivação e
autoconfiança dos alunos.

No que se refere aos limites observados, identificamos (1) envolvimento de todo o corpo docente e (2) falta
de recursos humanos disponíveis para orientação das ações.

Todavia, percebemos algumas limitações. A realização de muitas reuniões acabou por desestimular a
participação de alguns professores, que julgaram como desnecessários os respectivos encontros. A
impossibilidade de realizarmos todos os encontros no término de cada unidade, em virtude do desligamento
da professora que atuava como coordenadora pedagógica, comprometeu o alcance de resultados mais
satisfatórios e maiores conclusões sobre a intervenção desenvolvida. A análise dos resultados evidenciados
por meio dos depoimentos dos alunos sinalizou para um maior interesse e entusiasmos por parte dos alunos.

Outra questão que ficou evidente, é que o conselho de classe não precisa ficar restrito apenas às reuniões de
final de unidade, mas pode ser realizado sempre que for necessário, principalmente para a avaliação do
processo e não apenas dos resultados finais. Além disso, o conselho de classe pode ser um espaço para
reflexão sobre a construção da avaliação não só dos alunos, mas também dos professores, da equipe gestora
e de toda a instituição escolar.
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