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Seja qual for a opção desejada pelo sistema de ensino e pela escola, tudo irá

decorrer dela: os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula; a

metodologia a ser empregada pelos docentes; a avaliação da aprendizagem

escolhida; o processo de participação dos diversos segmentos nas atividades

escolares; e, até mesmo, a função do Conselho Escolar.

A partir de então, sabendo onde se deseja chegar e que tipo de educação se

deseja desenvolver, o Conselho Escolar pode iniciar uma ação consciente e

ativa na escola.

Com isso definido, pode-se compreender porque a função do Conselho

Escolar é fundamentalmente político-pedagógica. É política, na medida em

que estabelece as transformações desejáveis na prática educativa escolar. E é

pedagógica, pois estabelece os mecanismos necessários para que essa trans-

formação realmente aconteça. Cabe destacar que o sentido político aqui de-

senvolvido não se refere à política partidária, mas sim a toda ação consciente e

intencional que vise manter ou mudar a realidade, nas suas diversas dimensões.

A função político-pedagógica do conselho escolar
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O Conselho Escolar é o órgão consultivo,
deliberativo e de mobilização mais importante do
processo de gestão democrática na escola. Sua ta-
refa mais importante é acompanhar o desenvolvi-
mento da prática educativa e, nela, o processo en-
sino-aprendizagem. Assim, a função do Conselho
Escolar é fundamentalmente político-pedagógica.
É política, na medida em que estabelece as trans-
formações desejáveis na prática educativa escolar.
E é pedagógica, pois indica os mecanismos neces-
sários para que essa transformação realmente acon-
teça. Nesse sentido, a primeira atividade do Con-
selho Escolar é a de discutir e delimitar o tipo de
educação a ser desenvolvido na escola, para torná-
la uma prática democrática comprometida com a
qualidade socialmente referenciada.

Compreendendo a educação como prática social que visa o desenvolvi-

mento de cidadãos conscientes, autônomos e emancipados e entendendo o

Conselho Escolar como um mecanismo de gestão democrática colegiada, sua

função básica e primordial é a de conhecer a realidade e indicar caminhos

que levem à realidade desejada. Vale dizer, então, que a principal função do

Conselho Escolar é político-pedagógica.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola



24

Uma das dificuldades encontradas para o desenvolvimento dessa tarefa é

a diversidade cultural, econômica e política dos sujeitos pessoais e sociais par-

ticipantes do processo educacional.

Cabe, portanto, uma outra pergunta:

Parte III

O pluralismo e o respeito às

diferenças

Como lidar com as

diferenças que marcam

os sujeitos que participam

do processo educativo?
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Um dos desafios que se apresentam ao Conselho Escolar é aprender a

construir uma forma de lidar com as diferenças que marcam os su-

jeitos que estão envolvidos no processo educativo, garantindo não

somente o respeito a essas diferenças, mas abrindo espaço para que cada um

possa demonstrar e ser atendido nas suas necessidades e potencialidades. Li-

dar com as diferenças não é aceitar as desigualdades sociais.

Essa nova forma de agir precisa romper com a lógica centralizadora, que

tem historicamente desconsiderado a diversidade de opiniões, posturas, aspi-

rações e demandas dos diferentes atores sociais que agem no interior da escola.

A escola reproduz tanto as relações econômicas quanto as relações sociais

que ocorrem na sociedade, com todas as suas contradições. Nela estão presen-

tes os diversos interesses dos grupos sociais que evidenciam conflitos. E quando

os conflitos inevitavelmente ocorrem na escola, há uma tendência ora de ignorá-

los, ora de desconsiderá-los, ora de reduzi-los. Todas essas posições demons-

tram o desrespeito com o diferente, a desconsideração com o outro.

Na perspectiva de construir o Brasil como um país de Todos, o Conselho Esco-

lar pode cumprir o papel de mediador desses conflitos e construir entendi-

mentos mínimos, dentro do contraditório social. Assim, a escuta atenta dos

diversos atores sociais e a abertura de espaços para a concretização do debate

de opiniões e idéias tornam-se fundamentais para a percepção dos interesses

existentes na escola. Com essa postura, as deliberações do Conselho Escolar

precisam atentar para essas diferenças.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Acontece que, assim como na sociedade, há uma visível fragmentação das

atividades da escola. Nela, predominantemente, os diretores coordenam as ati-

vidades, os professores ensinam, os estudantes estudam, os orientadores educacio-

nais apóiam os estudantes, os supervisores ajudam os docentes, os técnicos ad-

ministrativos cuidam da escrituração escolar e do atendimento ao público, os

funcionários da escola fazem a limpeza e a manutenção dos aspectos físicos da

escola, e os vigias e porteiros cuidam da segurança da escola. Essas são as ações

de cada um desses sujeitos, mas, comumente, o problema está em que essas par-

tes não conversam entre si, isto é, executam ações fragmentadas e desconectadas.

A destinação pública de sua prática, como eixo norteador de suas ações,

portanto, voltada para todos, é um dos grandes desafios para o Conselho Es-

colar. Por isso, o respeito ao pluralismo, como comportamento indispensável

dos diferentes segmentos que compõem o Conselho Escolar, torna-se garantia

de um ambiente efetivamente democrático na escola.

É preciso romper com a lógica massificadora da esco-
la, que tem historicamente desconsiderado a diversi-
dade de opiniões, posturas, aspirações e demandas
dos atores sociais que agem no seu interior. É preciso
respeitar e criar condições para o desenvolvimento
das potencialidades e para o atendimento das neces-
sidades específicas dos estudantes. Assim, o respeito
ao pluralismo torna-se garantia de um ambiente efe-
tivamente democrático na escola.

O pluralismo e o respeito às diferenças
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A unidade do trabalho escolar

Parte IV

Se assim é, outra pergunta precisa ser feita pelo Conselho Escolar:

Como garantir a unidade da

prática social da educação?

A prática social da educação é um todo,

com partes que se articulam e se

complementam. Quando as partes des-

se trabalho se distanciam, quando seus membros

perdem a noção da totalidade e, muitas vezes,

percebem sua “parte” como “o todo”, a escola

tende a ver seu esforço se esvair na fragmenta-

ção. Tornam-se partes autônomas que não se re-

lacionam. Tornam-se partes que fragmentam o

conhecimento. Tornam-se partes que fragmentam

todos os sujeitos envolvidos no trabalho escolar.

E, fragmentados, os sujeitos perdem a dimensão
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A unidade do trabalho escolar

do viver em sociedade, pois ficam individualizados nos seus desejos e lutas.

O Projeto Político-Pedagógico, como instrumento de planejamento coleti-

vo, resgata a unidade do trabalho escolar e garante que não haja uma divisão

entre os que planejam e os que executam. Elaborado, executado e avaliado de

forma conjunta, tem uma nova lógica. Nesse processo, todos os segmentos

planejam, garantindo a visão do todo, e todos executam, mesmo que apenas

parte desse todo. Com isso, de posse do conhecimento de todo o trabalho es-

colar, os diversos profissionais e segmentos envolvidos (gestores, técnicos

administrativos e de apoio, docentes, discentes, pais e comunidade local) cum-

prem seus papéis específicos, sem torná-los estanques e fragmentados. Todos

tornam-se partícipes da prática educativa e portanto, de alguma forma, edu-

cadores.
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A prática social da educação é um todo, com partes
que se articulam e se complementam. O Projeto Polí-
tico-Pedagógico, como instrumento de planejamento
coletivo, procura resgatar a unidade do trabalho es-
colar, garantindo que não haja uma divisão entre os
que planejam e os que executam. Assim, o Conselho
Escolar necessita zelar pela dimensão unitária do tra-
balho desenvolvido na escola, resgatando a função
educativa de todos que atuam no seu espaço.

Assim, o Conselho Escolar também necessita ter essa dimensão unitária do

trabalho desenvolvido na escola e zelar por ela, planejando e acompanhando

o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico, de modo geral, e a apren-

dizagem dos estudantes, de modo particular.

A garantia da unidade do trabalho escolar é condição para uma educação

emancipadora que é, por origem, democrática e de qualidade.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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O sentido de qualidade na educação

Parte V

E por falar em qualidade, cabe uma nova pergunta:

Que tipo de “qualidade” é

compatível com uma educação

emancipadora?

É importante verificar que as políticas pú-

blicas de educação, quase sempre, refe-

rem-se à qualidade da educação. O ter-

mo qualidade, no entanto, tem tomado forma e

conteúdo diferentes, com o passar dos anos,

acompanhando as mudanças ocorridas na socie-

dade e na educação. Nos últimos anos, a busca

pela qualidade tem sido o “motor” das políti-

cas e das ações na educação, por vezes contra-

ditórias. Convém verificar qual a lógica predo-

minante que a qualidade passa a adquirir nes-

tes últimos anos.
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O conceito de qualidade da educação prevalente nas políticas públicas cons-

truiu-se a partir do argumento de que o Brasil havia atingido a quase-

universalização do ensino fundamental, com mais de 90% de atendimento.

Nesse sentido, a questão do acesso à educação básica (especialmente ao ensi-

no fundamental) não seria um problema nos discursos e encaminhamentos

de dirigentes educacionais. Essa concepção se fundamenta em estudos e da-

dos estatísticos que apontavam a cobertura como já “suficiente”, isto é, que as

escolas e salas de aula eram suficientes para atender a todos. A existência de

crianças e jovens fora da escola era atribuída apenas à reprovação e à evasão

escolar. Nesse sentido, segundo essa concepção, a qualidade se reduz à supe-

ração do problema da reprovação e da evasão e não mais para a sua democra-

tização, em sentido amplo.

Gentilli (1994), ao discutir essa visão, registra que a palavra qualidade em

educação tem sido muito utilizada como uma “nova retórica conservadora no

campo educacional”, num discurso utilitarista que reafirma uma postura que

nega um processo educativo emancipador para as maiorias.

A discussão sobre a importância da democratização como política  para a

educação e para sua gestão implica compreender que a democratização da

educação não se limita ao acesso, mas envolve e garante, também, a prática

democrática que se desenvolve no interior da escola. A escola como espaço de

prática da cidadania não deve privilegiar a gestão empresarial em detrimento

da gestão democrática.

Na medida em que a gestão empresarial é assumida no campo educacio-

nal, o “produto” torna-se o aspecto mais relevante da prática social da educa-

ção. Nessa ótica, os colegiados escolares, entre eles o Conselho Escolar, que

possibilitam a participação de todos os “atores” do processo educativo, aca-

bam sendo pouco considerados e, quando aceitos, muitas vezes tornam-se

mecanismos para uma gestão de resultados.

Com base nessas considerações, pode-se compreender o surgimento, no

Brasil, de “modelos” e “fórmulas mágicas” de gestão do processo educativo,

que aparentemente viabilizam o sucesso escolar. Como exemplo, surge a “Qua-

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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lidade Total” e todas as suas vertentes, que desenvolvem padrões elitistas e

excludentes ditados pelo “mercado”. Esses padrões acabam por fazer com

que a educação contribua para aumentar as desigualdades existentes no Bra-

sil, pois, como bem assinalou Gentilli (1994), “a partir dos novos padrões de-

lineados em relação ao embricamento entre educação e setor produtivo, o fos-

so entre as desigualdades já existentes tende a alargar”. Essa lógica contribui

para a adesão emocional que muitos dirigentes educacionais apresentam acerca

da gerência para a qualidade total na educação.

Paiva (1994), discutindo essa nova forma de gestão e organização e sua

implementação no campo educacional, apresenta três pontos de sua lógica:

1.a gestão empresarial como fórmula a ser aplicada à gestão da educação;

2.o pragmatismo como aspecto fundamental dos objetivos educacionais; e

3.a supremacia da avaliação de produtos.

Todos esses pontos assinalados são geradores de condições fundamentais

para o mercado – a produtividade e a competitividade.

O sentido de qualidade na educação
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Mas esse é o sentido de gestão e de qualidade adequado a uma educação

emancipadora?

Numa educação emancipadora, o sentido de “qualidade” precisa ser decor-

rente do desenvolvimento das relações sociais (políticas, econômicas e cultu-

rais) contextualizadas e sua gestão contribuir para o fortalecimento da escola

pública, construindo uma relação efetiva entre democratização e qualidade.

Uma educação de qualidade visa a emancipação dos sujeitos sociais e não

guarda em si mesma um conjunto de critérios que a delimite. É a partir da

concepção de mundo, sociedade e educação esposada, que a escola procura

desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que irão encaminhar a for-

ma pela qual o indivíduo vai se relacionar com a sociedade, com a natureza e

consigo mesmo. Assim, a “escola de qualidade” é aquela que contribui com a

formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos

e políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, tornando-

se, assim, uma qualidade referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de

qualidade está intimamente ligado à transformação da realidade.

A educação escolar assim compreendida, instrumento para a transformação

social, é conhecida como educação emancipadora. Ela, como Rodrigues (1986: 81)

já nos dizia, “possibilita a todos a compreensão elaborada da realidade social,

política e econômica do momento vivido pelos educandos; o desenvolvimen-

to de suas habilidades intelectuais e físicas para a intervenção nessa realida-

de, e a posse da cultura letrada e dos instrumentos mínimos para o acesso às

formas modernas do trabalho [...]”.

A educação emancipadora rompe com qualquer padrão de qualidade, em

decorrência do próprio desenvolvimento das relações sociais, não cabendo,

portanto, “modelos” ou “esquemas”. Pode-se identificar, contudo, alguns atri-

butos de uma escola de qualidade:

1. ser pluralista, porque admite correntes de pensamento divergentes com

respeito à diversidade, ao diferente;

2. ser humanista, por identificar o homem como foco do processo educativo;

3. ter consciência de seu papel político como instrumento para a emanci-

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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O termo qualidade tem tomado forma e conteúdo dife-
rentes, com o passar dos anos. Infelizmente, o sentido
de qualidade da educação tem-se baseado, nos últimos
anos, na lógica econômica, oriunda do mundo empre-
sarial. A educação emancipadora rompe com qualquer
padrão preestabelecido de qualidade, em decorrência do
próprio desenvolvimento das relações sociais. Nesse
sentido, numa educação que visa a emancipação dos
sujeitos sociais, compreende-se o sentido de qualidade
numa dimensão referenciada no social.

pação, combate às desigualdades sociais  e desalienação dos trabalhadores.

Importante ressaltar que a escola que busca a qualidade precisa desenvolver

o ser social em todas as suas dimensões: no econômico (inserção no mundo do

trabalho e da produção de bens e serviços); no cultural (apropriação, desenvol-

vimento e sistematização da cultura popular e cultura universal); no político

(emancipação do cidadão, tornando-o dirigente do seu destino e partícipe ati-

vo na construção do destino do grupo social ao qual pertence).

Ao focalizar o processo ensino-aprendizagem como o eixo do trabalho da

escola e, portanto, foco do trabalho do Conselho Escolar, tende-se a identificar

apenas um dos elementos básicos desse processo: o estudante. E, mais que

isso: busca-se identificar apenas o produto do processo educativo demonstra-

do pelo estudante. Ocorre que, numa educação emancipadora, cuja qualidade

é socialmente referenciada, a prática educativa inclui a aprendizagem do es-

tudante, mas não se restringe a ela.

O sentido de qualidade na educação
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Aprendizagem: quem ensina

e quem aprende?

Parte VI

Então, mais uma pergunta surge para o Conselho Escolar:

Na prática educativa,

quem ensina e quem

aprende?

Ao se tratar da aprendizagem na escola

verifica-se que, numa concepção de

educação em que a transmissão de co-

nhecimentos é o único objetivo e a manutenção

da realidade é a finalidade, nessa ótica, o profes-

sor é simplesmente aquele que detém o conheci-

mento e, portanto, o transmite para os estudan-

tes. A capacidade de ver o outro, de captar a apren-

dizagem já existente no estudante, tende a não ser

considerada pelo professor. De outro lado, numa

educação emancipadora, que busca a transforma-
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ção da realidade, o conhecimento passa a ser fruto de uma construção coleti-

va, e, assim, o professor é mais do que o mero “ensinante” e o processo de

ensino-aprendizagem adquire movimento de troca e de crescimento mútuo.

Nessa percepção, como Paulo Freire tão bem desvelou, o processo de ensino-

aprendizagem é uma seta de mão dupla: de um lado, o professor ensina e

aprende e, de outro, o estudante aprende e ensina, num processo dialético,

isto é, permeado de contradições e de mediações.

O processo pedagógico caracteriza-se, portanto, como um movimento pró-

prio de idas e vindas, de construções sobre construções. São inúmeras as variá-

veis que interferem nesse processo, tais como as condições materiais e as rela-

Aprendizagem: quem ensina e quem aprende ?
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ções simbólicas. E toda essa complexidade deve ser compreendida e trabalha-

da por aqueles que constroem o cotidiano escolar.

Portanto, o Conselho Escolar, na sua ação mediadora, precisa considerar

os segmentos que participam desse processo de crescimento, especialmente o

estudante e o professor. Assim, na avaliação do processo de ensino-aprendi-

zagem, deve-se tentar superar a simples aparência e buscar a essência dessa

atividade.

Para ter-se a dimensão global de todo processo, algumas perguntas pode-

riam indicar essa nova forma de agir do Conselho Escolar:

� Em que contexto social a escola está inserida?

� Quais as condições físicas e materiais que a escola oferece para que a

aprendizagem ocorra?

� Como a escola vem desenvolvendo a gestão democrática, constitucional-

mente estabelecida?

� Como acontece a formação continuada dos docentes e dos funcionários

da escola?

� Quais os instrumentos de avaliação que a escola utiliza para identificar a

aprendizagem dos estudantes?

� Como os estudantes têm respondido às avaliações?

� O que a escola tem feito com os resultados do desempenho discente?

Num processo educativo dialético, todos aprendem
e todos ensinam, numa construção coletiva do
conhecimento.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Avaliação: o processo e o produto

Parte VII

Estas e outras questões encaminham a próxima pergunta. Afinal,

O que cabe ser avaliado na

prática educativa?

Dada a forma dinâmica e inter-

dependente do trabalho educativo,

as perguntas anteriormente apresen-

tadas despertam a atenção para a importância

das condições físicas, materiais e da postura de-

mocrática dos membros da escola. Além disso, a

ação docente e o desempenho dos estudantes são

focalizações importantes para compreender o

processo de ensino-aprendizagem. Assim, a res-

ponsabilidade pela aprendizagem escolar dos

estudantes é igualmente dividida entre esses

componentes: gestores, professores, estudantes,

educadores não-docentes e pais.



39

Percebe-se que, na avaliação a ser empreendida pelo Conselho Escolar, há

de se considerar, além do “produto” expresso nas notas/menções dos estu-

dantes, o “processo” no qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condi-

ções da escola e na ação do professor, entre outros.

Tendo esse panorama global do processo educativo, o Conselho Escolar

pode auxiliar a escola na efetivação de seu compromisso de propiciar o de-

senvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são indispensá-

veis para a formação de cidadãos conscientes, críticos, participativos e prepa-

rados para viverem plenamente na sociedade.

Dessa forma, todo o processo educativo passa a ter a maior relevância, como

meio para a efetivação da aprendizagem, e o produto desse processo – a apren-

dizagem efetivamente alcançada – é o resultado de todo o esforço realizado

pelos estudantes, docentes, gestores e todos os demais segmentos escolares.

Nessa ótica, torna-se importante destacar que o sucesso ou fracasso na apren-

dizagem é coletivo, ou seja, da escola como um todo.

Conselho Escolar e a aprendizagem na escola
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Para avaliar algum objeto é fundamental que sejam estabelecidos critérios. Caso

contrário, não se saberá o que olhar, o que observar e, nem mesmo, o que perguntar.

Assim, no acompanhamento co-responsável do desenvolvimento do processo

educativo, cabe ao Conselho Escolar identificar os aspectos a serem avaliados e

quais os que podem ser considerados adequados ao trabalho desenvolvido.

Na avaliação, o Conselho Escolar precisa considerar, além
do “produto” expresso nas notas/menções dos estudan-
tes, o “processo” no qual se deu essa aprendizagem. Esse
processo é revelado nas condições da escola e na ação do
professor, entre outros. É preciso ter uma visão global da
escola e, nela, situar o desempenho do estudante.

Avaliação: o processo e o produto
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Dimensões e aspectos do processo

educativo

Parte VIII

Que dimensões e aspectos

podem ser considerados no

acompanhamento do

processo ensino-

aprendizagem?

Então, o Conselho Escolar precisa refletir sobre outra pergunta:

Este caderno se propõe a destacar a im-

portância do Conselho Escolar no

acompanhamento do processo ensi-

no-aprendizagem que ocorre na escola e in-

dicar alguns procedimentos para tal.

O Caderno Indicadores da Qualidade na Edu-

cação1 traz uma série de indicações que podem

ser úteis para a tarefa do Conselho Escolar.

Apesar de não estar voltado especialmente

1 Elaborado pela Ação Educativa, Unicef,

PNUD e INEP-MEC
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Dimensões e aspectos do processo educativo

para os Conselhos Escolares, ele foi intencionalmente agregado a este conjun-

to, dada a contribuição que pode trazer para o fortalecimento dos Conselhos

Escolares.

Como se viu anteriormente, é preciso ter uma visão global da escola e nela

situar o desempenho do estudante. Certamente, o Conselho Escolar irá esta-

belecer os mecanismos mais adequados para esse acompanhamento. Dentre

as muitas sugestões para o processo avaliativo, considera-se importante: a)

analisar os resultados do SAEB relativos à sua escola e/ou região; b) explorar

as avaliações já desenvolvidas internamente pela escola ou pelo seu respecti-

vo sistema; c) imprimir uma avaliação própria.

Em qualquer dessas ações caberá ao Conselho Escolar identificar os aspec-

tos contemplados nas respectivas avaliações e verificar como se situa a escola

em cada um deles. Assim, pode ser feito um mapeamento de todos os aspec-

tos discriminados nas avaliações e, depois de identificar os pontos fortes,

médios e fracos da escola, propor encaminhamentos para a melhoria dos pro-

cessos pedagógicos e dos resultados obtidos. Além disso, importante também

é identificar a responsabilidade sobre cada um dos encaminhamentos feitos,

isto é, quem é o responsável pela implementação da medida proposta. Com-

pletando o panorama, é necessário estabelecer um cronograma para o desen-

volvimento dessas ações, que seja possível para a escola.

Desenvolver
uma avaliação

própria

Analisar a avaliação
já desenvolvida

pela escola

Utilizar os
resultados do

SAEB




