




Conselho Escolar
e o aproveitamento significativo

do tempo pedagógico

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

Brasília - DF
Novembro de 2004



Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Ministro da Educação
Tarso Genro

Secretário-Executivo
Fernando Haddad

Secretário de Educação Básica
Francisco das Chagas Fernandes



CONSELHO ESCOLAR
E O APROVEITAMENTO SIGNIFICATIVO

DO TEMPO PEDAGÓGICO



Diretor do Departamento de Articulação e Desenvolvimento
dos Sistemas de Ensino
Horácio Francisco dos Reis Filho

Coordenador-Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional
dos Sistemas de Ensino
Arlindo Cavalcanti de Queiroz

Coordenação Técnica
José Roberto Ribeiro Junior

Apoio Técnico-Pedagógico
Ana Maria Brigatte
Fátima Maria Magalhães Belfort
Maurício Rodrigues de Araújo
Sílvia Marina Ribeiro Amaral da Silva

Apoio
Daniela Alves Neves
Josemam Luiz da Silva
Lorena Lins Damasceno

Elaboração
Ignez Pinto Navarro
Lauro Carlos Wittmann
Luiz Fernandes Dourado
Márcia Ângela da Silva Aguiar
Regina Vinhaes Gracindo

Capa e editoração
Fernando Horta

Ilustração
Rogério M. de Almeida

Revisão
Ludimila Viana Barbosa

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica

     Conselho escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico /

elaboração Ignez Pinto Navarro... [et al.]. – Brasília : MEC, SEB, 2004.

        64  p. : il. (Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, caderno 4)

        1. Conselho escolar. 2. Educação escolar. 3. Tempo escolar. I. Navarro, Ignes

Pinto. II. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. III. Título.

CDU  37.014.63

CDU  37.018.2



Apresentação ..............................................................................................................7

Introdução ...................................................................................................................10

Parte I  –  A escola pública como espaço de exercício

do direito de cidadania ...........................................................................................12

1.1 Educação de qualidade e a organização da escola ........................................12

1.2 O Conselho Escolar e a avaliação da aprendizagem ..................................29

Parte II  –  Tempo escolar – a mediação pedagógica consciente .........................43

2.1 As atividades escolares e a formação cidadã do estudante .....................43

2.2 O tempo pedagógico e o Conselho Escolar ...............................................51

Referências ...................................................................................................................62

Sumário



8



9

Apresentação

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro
da escola, no sentido de participarem, de tomarem
um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo
o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda,
considerando o trabalho imenso que se põe diante de
nós que é o de assumir esse país democraticamente.”

Paulo Freire

A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, por meio da

Coordenação-Geral de Articulação e Fortalecimento Institucional dos Siste-

mas de Ensino do Departamento de Articulação e Desenvolvimento dos Siste-

mas de Ensino, vem desenvolvendo ações no sentido de implementar o Pro-

grama Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

Esse Programa atuará em regime de colaboração com os sistemas de ensi-

no, visando fomentar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escola-

res nas escolas públicas de educação básica.

O Programa conta com a participação de organismos nacionais e internacio-

nais em um Grupo de Trabalho constituído para discutir, analisar e propor

medidas para sua implementação.

 Participam do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares:

� Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)

� União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
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� Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)

� Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

� Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

(Unesco)

� Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O material instrucional do Programa é composto de um caderno instrucional

denominado Conselhos Escolares: Uma estratégia de gestão democrática da educa-

ção pública, que é destinado aos dirigentes e técnicos das secretarias munici-

pais e estaduais de educação, e seis cadernos instrucionais destinados aos con-

selheiros escolares, sendo:

� Caderno 1 – Conselhos Escolares: Democratização da escola e constru-

ção da cidadania

� Caderno 2 – Conselho Escolar e a aprendizagem na escola

� Caderno 3 – Conselho Escolar e o respeito e a valorização do saber e da

cultura do estudante e da comunidade

� Caderno 4 – Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo

pedagógico

� Caderno 5 – Conselho Escolar, gestão democrática da educação e esco-

lha do diretor

� Caderno de Consulta – Indicadores da Qualidade na Educação.

Este é um dos cadernos instrucionais, e pretende, assim como os demais,

servir de subsídio às secretarias estaduais e municipais de educação na reali-

zação de capacitações de conselheiros escolares, seja por meio de cursos

presenciais ou a distância. É objetivo também do material estimular o debate

entre os próprios membros do Conselho Escolar sobre o importante papel desse

colegiado na implantação da gestão democrática na escola.

O material instrucional não deve ser entendido como um modelo que o

Ministério da Educação propõe aos sistemas de ensino, mas, sim, como uma

contribuição ao debate e ao aprofundamento do princípio constitucional da

gestão democrática da educação.

Vale ressaltar que não é propósito deste material esgotar a discussão sobre
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o tema; muito pelo contrário, pretende-se dar início ao debate sobre essa ques-

tão, principalmente tendo como foco o importante papel do Conselho Escolar.

Muitos desafios estão por vir, mas com certeza este é um importante passo

para garantir a efetiva participação das comunidades escolar e local na gestão

das escolas, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade social da edu-

cação ofertada para todos.

Ministério da Educação
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“Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar
sonhos possíveis. Os profetas são aqueles ou aque-
las que se molham de tal forma nas águas da cul-
tura e da sua história, da cultura e da história de
seu povo, que conhecem o seu aqui e o seu agora e,
por isso, podem prever o amanhã que eles, mais do
que adivinham, realizam.”

Paulo Freire

Introdução
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Este caderno, intitulado Conselho Escolar e o

aproveitamento significativo do tempo pedagógico,

integra o Programa Nacional de Fortalecimento dos

Conselhos Escolares e tem como objetivo contribuir

com o Conselho Escolar no exercício democrático e

responsável de acompanhamento das atividades na

escola, especialmente com relação ao aproveitamen-

to do tempo pedagógico. Com o propósito de discu-

tir essa questão, o caderno está estruturado em duas

partes. Na primeira, abordamos a escola como es-

paço de exercício do direito de cidadania. Nela

problematizamos o modo como a escola se organiza

para atender ao direito do estudante de ter acesso a

uma escola de qualidade. Na segunda parte, trata-

mos especificamente da organização da escola e do

tempo pedagógico, considerando a participação do

Conselho Escolar nesse processo. Nos dois itens,

abrimos espaço para ouvir a voz da escola, nos qua-

dros intitulados: Fala Escola!
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A Escola pública como espaço de

exercício do direito de cidadania

1.1 Educação de qualidade e a organização da escola

É função da escola formar o cidadão, assegurando ao estudante o aces-

 so e a apropriação do conhecimento sistematizado, mediante a ins-

 tauração de um ambiente propício às aprendizagens significativas e

às práticas de convivência democrática.

Para cumprir sua função precípua de favorecer essa formação, a escola pre-

cisa construir/instituir, de forma coletiva, um projeto político-pedagógico. Si-

tuamos o Projeto Político-Pedagógico, no Caderno 2, como instrumento de plane-

jamento coletivo, capaz de resgatar a unidade do trabalho escolar e de garantir 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 escolar, os diversos profissio-

nais e segmentos envolvidos (gestores, técnicos, funcionários da escola, docentes, dis-

centes, pais e comunidade local) cumprem seus papéis específicos, sem torná-los estan-

ques e fragmentados.

O Projeto Político-Pedagógico constitui o norte orientador das atividades

curriculares e da organização da escola e se expressa nas práticas cotidianas,

traduzindo os compromissos institucionais relativos ao direito, consagrado nas

leis brasileiras e garantido a todos, sem distinção de qualquer natureza, de acesso

à educação escolar pública, gratuita e de qualidade referenciada pelo social.

Parte I
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De que modo a escola pode

se organizar para atender ao direito do

estudante de ter acesso a uma

educação de qualidade?

A  escola precisa se organizar de forma ade-

 quada com o propósito de constituir um

 espaço favorável à plena formação do es-

tudante. Alguns estudos têm demonstrado que vá-

rios e importantes fatores podem fazer a diferença.

Tomemos como exemplo alguns dos resultados de

uma pesquisa realizada por Casassus (2002) sobre

“escolas bem-sucedidas”, em países da América La-

tina, que põe em relevo alguns desses fatores.

Esse pesquisador aponta para algumas caracte-

rísticas de uma escola que favorece as aprendizagens:

1)  Conta-se com prédios adequados.

2)  Dispõe-se de materiais didáticos e uma

quantidade suficiente de livros e recursos na

biblioteca.

3)  Há autonomia na gestão.

4)  Os docentes têm uma formação inicial pós-

médio.

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico
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5)  Há poucos estudantes por professor na sala de aula.

6)  Os docentes têm autonomia profissional e assumem a responsabilidade

pelo êxito ou fracasso de seus estudantes.

7)  Pratica-se a avaliação de forma sistemática.

8)  Não há nenhum tipo de segregação.

9)  Os pais se envolvem com as atividades da comunidade escolar.

10) O ambiente emocional é favorável à aprendizagem (CASASSUS, 2002).

É evidente que tais características, em países como o Brasil, só poderão

decorrer de políticas definidas e implementadas em nível macro e de políticas

direcionadas à melhoria da escola. Contudo, o (re)conhecimento desses fato-

res certamente constitui mais um estímulo para impulsionar a caminhada em

direção à organização de uma escola de boa qualidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) dispõe que “a

educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e forne-

cer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). E

fornece o amparo legal para que a escola se organize de formas variadas, des-

de que sejam observadas as normas curriculares e os demais dispositivos da

legislação. Assim, de acordo com a LDB, são dadas várias opções para a orga-

nização da escola:

a)  em séries anuais ou períodos semestrais;

b) em ciclos, por alternância regular de períodos de estudos;

c)  por grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em ou-

tros critérios;

d) e, ainda, por formas diversas de organização, sempre que o interesse do

processo de aprendizagem assim o recomendar (art. 23).

Cabe aos sistemas de ensino delimitar a forma de organização das escolas,

como preceituam os vários dispositivos da Lei n. 9.394/96.

À escola cabe, no âmbito do Projeto Político-Pedagógico, explicitar as for-

mas de organização que adota e que deverão constar do regimento escolar. É

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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Pesquisa sobre “escolas bem-sucedidas”, em países da
América Latina, aponta para algumas características de

uma escola que favorece as aprendizagens.

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico



18

importante ressaltar que em vários estados e municípios vêm ocorrendo ex-

periências e novas formas de organização do trabalho escolar.

Tradicionalmente, predominou, nos sistemas de ensino e nas escolas, a or-

ganização em séries anuais ou períodos semestrais. A LDB veio introduzir

inovações nesse terreno: instituiu a flexibilidade de organização, ou seja, re-

conheceu o princípio da autonomia dos sistemas de ensino e das escolas. Essa

flexibilização tem um aspecto importante, pois, se, de um lado, permite a uti-

lização de mecanismos para enfrentar a questão cultural crônica da reprova-

ção escolar, presente nos sistemas de ensino, de outro lado favorece a abertu-

ra da escola a amplos contingentes da população na educação básica.

Atenção! Tal flexibilidade vem acompanhada de exigências de controle por

parte do poder público, para assegurar um ensino de qualidade. Como já foi

visto no Caderno 2, o Conselho Escolar tem um papel importante no acompa-

nhamento desse processo.

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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Como pode ser assegurada

a qualidade do ensino?

Refletir sobre essa questão é muito

estimulante, especialmente se con-

siderarmos que, em muitos países,

a educação básica é oferecida em horário

integral, enquanto no Brasil se verifica

uma jornada escolar reduzida.

Muito embora ainda tenhamos um lon-

go caminho a percorrer até ser atingida a

ampliação da jornada escolar para todos os

estudantes, reconhecemos que são vários os

mecanismos e os instrumentos inclusos na

LDB que visam assegurar a qualidade do

ensino, a exemplo das referências feitas aos

calendários escolares e à organização do ano

letivo. Vamos examiná-los um pouco mais

de perto:

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico
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A) Os calendários escolares – O que diz a lei?
� Admite o planejamento das atividades letivas em períodos que

independem do ano civil.

� Recomenda, sempre que possível, o atendimento das condições de or-

dem climática, econômica ou outras que justifiquem a medida, sem re-

dução da carga de 800 horas anuais. Esse dispositivo visa beneficiar, de

modo especial, a educação que ocorre no campo.

B) O ano letivo – O que dispõe a lei?
� Aumenta o ano letivo para 200 dias de trabalho escolar efetivo, excluído o

tempo reservado aos exames finais, quando previsto no calendário escolar.

� Aumenta a carga horária mínima para 800 horas anuais. Atenção! O art.

24, I, refere-se a horas e não a horas-aula, a serem cumpridas no ensino

fundamental e, também, no ensino médio. Trata-se, portanto, do período

de 60 minutos.

� Obriga ao mínimo de “oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de

duzentos dias de efetivo trabalho escolar” . Ou seja, 800 horas de 60 mi-

nutos, o que integraliza um total anual de 48.000 minutos.

� Define a jornada escolar: A jornada escolar no ensino fundamental incluirá

pelo menos quatro (4) horas de trabalho efetivo em sala de aula, ou seja,

trata-se de 240 minutos diários, no mínimo. Há ressalvas em relação aos

cursos noturnos e outras formas mencionadas no art. 34, § 1°. Mesmo

nessas situações, as 800 horas anuais deverão ser cumpridas.

� Sinaliza para o tempo integral: “O ensino fundamental será ministrado progressi-

vamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino” (art. 34, § 2°).

� Estabelece o cumprimento da carga horária: as horas-aula programadas deverão

ser cumpridas, pela escola e pelo professor (arts. 12, III, e 13, V).

C) O que cabe à escola fazer diante desses dispositivos?
� Definir a duração de cada módulo-aula, de acordo com as conveniências de

ordem metodológica ou pedagógica a serem consideradas. Mas... atenção!

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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É indispensável que esses módulos, somados, totalizem 800 horas, no míni-

mo, e sejam ministrados em pelo menos 200 dias letivos.

Tais dispositivos traduzem uma preocupação do legislador em procurar

estabelecer, em lei, as condições necessárias para garantir o tempo de apren-

dizagem ao estudante. No interior dessas demarcações legais, a escola pode

organizar as suas atividades curriculares considerando a realidade em que

está inserida e o seu Projeto Político-Pedagógico.

De que forma a escola

organiza as atividades

escolares?

Para responder a tal questio-

namento, é preciso ressal-

tar, inicialmente, que a ativi-

dade escolar não se realiza exclusiva-

mente em sala de aula. A depender do

contexto em que se insere, são múlti-

plas as possibilidades de outros locais

que a escola pode identificar para a

realização do trabalho pedagógico de

natureza teórica ou prática. Poderão

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico
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ser desenvolvidas atividades concernentes a leituras, pesquisas ou trabalhos

em grupo, contato com o meio ambiente e com artefatos culturais e artísticos,

nesses locais, visando à plena formação do estudante.

Dado ser esse o entendimento em relação aos dispositivos legais, pode-se

considerar que toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógi-

ca da instituição, com exigência de freqüência e sob a responsabilidade de

professores habilitados, será caracterizada como atividade escolar. Essa flexi-

bilidade, no entanto, traz grandes responsabilidades para a gestão da escola e

para a condução do processo de ensino-aprendizagem, com exigências espe-

cíficas aos gestores e docentes.

Para efetivar essas atividades curriculares considerando o tempo de apren-

dizagem do estudante, os docentes e gestores precisam desenvolver práticas

democráticas de reorganização do fazer cotidiano e da gestão da escola,

com objetivos pedagógicos claros, incentivando posturas de comprometi-

mento da comunidade escolar.

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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A escola pode promover práticas pedagógicas
 que favoreçam a reflexão e a interação do

 estudante com as demais atividades
humanas de natureza cultural e artística.

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico



24

De que modo as classes ou

turmas podem ser organizadas?

Como foi visto anteriormente, a organi-

zação de classes ou turmas está previs-

ta na LDB. A legislação dispõe, ainda,

que as classes ou turmas poderão ser organiza-

das, independentemente de séries ou períodos,

para grupamento de estudantes com níveis equi-

valentes de adiantamento na matéria, para o ensino

de língua estrangeira, artes ou outros componentes

curriculares (art. 24, IV).

Muitas escolas, atualmente, no país, adotaram

a organização em ciclos escolares ou ciclos de apren-

dizagem. Assim o fizeram, por considerar que a

matriz curricular por seriação anual da educa-

ção escolar está impregnada de uma lógica

produtivista, que legitima a fragmentação e a

desarticulação do currículo. Essas escolas e sis-

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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A maturidade social, cultural e cognitiva para
apreender os processos relacionados à construção do
conhecimento não é a mesma de um aluno para outro.

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico
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temas de ensino entenderam que, ao introduzir essa nova matriz curricular,

estariam concorrendo para o estabelecimento de uma nova lógica de pensar a

escola e o currículo, a exemplo da opção feita pela Secretaria de Educação do

Município de Recife, em Pernambuco, cuja proposta de organização de ciclos

de aprendizagem está apoiada nos princípios que seguem:

1)Princípio da igualdade: Preconiza a possibilidade de acesso ao conheci-

mento científico, cultural e socialmente construído pela humanidade, para

todos, possibilitando, ainda, aos diferentes, diferentes formas, tempos e espa-

ços de aprendizagem. A ótica do direito ao conhecimento garante ao estudan-

te a permanência na escola e sua promoção escolar, como condição necessária

ao seu desenvolvimento.

2)Princípio do reconhecimento das diferenças: Parte da compreensão

das possibilidades distintas de cada um, entendendo que a maturidade so-

cial, cultural e cognitiva para apreender os processos relacionados à cons-

trução do conhecimento não é a mesma de um estudante para outro. Se a

heterogeneidade marca a espécie humana e a cada pessoa como espécie úni-

ca e complexa, assim também precisa ser focado o processo de aprendiza-

gem, considerando diferentes ritmos e processos particularizados de apren-

dizagem e de convivência.

3)Princípio da integralidade: Estabelece a ruptura com a padronização, a

seriação e a fragmentação do conhecimento e define ações e objetivos que

priorizem a organização do trabalho em situações de aprendizagem, verifi-

cando, sistematicamente, a construção e a progressão da aprendizagem dos

estudantes. A lógica do ciclo contempla o processo contínuo, dinâmico,

dialético e dialógico, marcado por conflitos, posicionamentos e exigências do

ponto de vista da relação ensino/aprendizagem/realidade social, sofisticando

as aprendizagens em situações complexas, diversificadas e interativas. Essa

perspectiva, defendida pela pedagogia progressista, redimensiona o tempo

escolar, a reorganização do trabalho pedagógico e a relação pedagógica, antes

aprisionada pelas “grades” da escola e pelo sistema seriado.

4)Princípio da autonomia: Capacita o sujeito à reflexão, ao debate, à to-

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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mada de decisão de acordo com interesses, necessidades e motivações pró-

prias, sem, no entanto, compartilhar de uma lógica de referência individua-

lista. A autonomia é entendida no sentido democrático e se efetiva para além

do que é particularmente pensado e desejado, com prioridades baseadas em

critérios de escolha que considerem o que é importante para o sujeito e, ao

mesmo tempo, o que é relevante para a coletividade. Esse princípio exige

uma prática pedagógica que exercite a solidariedade e efetive a cultura de

tomada de decisão coletiva, o que fortalece a dimensão democrática do ato

educativo (Doc. SEC/PCR, 2001, p.31-32).

Para o Conselho Escolar, é importante entender as razões da adoção de

um determinado tipo de organização das classes e turmas. Nesse sentido, pro-

cura verificar, mediante a utilização de alguns indicadores (Caderno Indicado-

res da Qualidade na Educação), entre outros aspectos já mencionados nos Cader-

nos desta série, se o tipo de organização das classes tem favorecido a existên-

cia de práticas pedagógicas mais integradas na instituição. E se essas práticas

favorecem a articulação das atividades curriculares considerando de forma

adequada os tempos e os espaços escolares.

Nesse contexto, o Conselho Escolar tem um papel fundamental, tanto na

observação da organização da escola quanto em relação ao tempo pedagógi-

co. Vejamos alguns aspectos que poderão ser observados e ser objeto de sua

intervenção, quando tal ação se fizer necessária.

Para que a escola possa garantir um tratamento igualitário a todos, é neces-

sário considerar as diferenças. Nesse sentido, é importante possibilitar aos

estudantes tempos diferenciados para favorecer o processo de aprendizagem.

As propostas de ciclos escolares e de recuperação de estudos, que estão conti-

das na LDB, têm esse espírito.

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico
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FALA ESCOLA!

Na ESCOLA AZUL, o maior desafio para os docentes,
ao organizarem as situações de aprendizagem, é, sem
dúvida, considerar a heterogeneidade dos estudantes.
Assim, discutem e analisam propostas de atividades
didáticas que, além de, potencialmente, serem portado-
ras de significados para a vida do estudante, são com-
patíveis e flexíveis com as formas e o tempo de suas
aprendizagens. Os docentes consideram necessário com-
partilhar com os estudantes o sentido dessas ativida-
des, discutindo em sala de aula os objetivos e as finali-
dades das tarefas que as compõem e o tempo necessário
para que os estudantes demonstrem sua aprendizagem,
favorecendo, assim, uma compreensão e consciência
maior do trabalho que desenvolvem e que possibilita as
progressões. Por isso estabeleceram um calendário com
reuniões periódicas visando reorganizar os tempos e as
situações de aprendizagem na escola.

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania
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Um aspecto desse debate chama a atenção: ao se examinar a questão da

garantia da igualdade, os indicadores têm apontado para a forte discrimina-

ção que existe, especialmente em relação às diversas etnias e raças, particular-

mente aos afro-descendentes. Sobre essa questão, vale a pena citar o Parecer

CNE/CP n. 003/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira

e Africana:

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreen-

der reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As

formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu nascedouro na esco-

la, porém o racismo, as desigualdades e as discriminações correntes na sociedade

perpassam por ali. Para que as instituições de ensino desempenhem a contento o

papel de educar, é necessário que se constituam em espaço democrático de produ-

ção e divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma sociedade

justa. A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e

para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos conheci-

mentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de

racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados,

indispensáveis para consolidação e concerto das nações como espaços democrá-

ticos e igualitários.

Em virtude das condições econômicas e sociais desfavoráveis, marca his-

tórica da sociedade brasileira, é bem possível que um grande contingente de

crianças e adolescentes venha requerer uma ampliação do tempo pedagógico

para alcançar o padrão de desempenho escolar desejável. Tal possibilidade é

direito que elas têm. Cabe à escola se organizar para garanti-lo. E, ao Conse-

lho Escolar, acompanhar e verificar os resultados desses procedimentos pe-

dagógicos.

O Conselho Escolar poderá obter uma visão mais realista sobre a adequa-

ção do tempo escolar às atividades pedagógicas propostas pelos docentes, se

fomentar a abertura de espaços para que seja dada visibilidade aos processos

formativos que envolvam os estudantes e os docentes. Para isso pode contri-

Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico
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buir a realização de feiras de conhecimento, seminários com relatos de experiên-

cias, desenvolvimento de projetos e outras iniciativas similares. Cabe ao Con-

selho ficar atento aos sinais que evidenciam que os estudantes estão sendo

respeitados em seu ritmo de aprendizagem e que, de fato, a reorganização do

trabalho pedagógico favorece esse ritmo. Aliado ao empenho dos docentes é

necessário garantir as condições dignas de trabalho.

O Conselho Escolar pode auxiliar a escola na ampliação de sua autonomia

em relação à condução das atividades pedagógicas e administrativas, sem que

ela perca sua vinculação com as diretrizes e normas do sistema público de

ensino. Nesse sentido incentiva as medidas que são tomadas visando à ins-

tauração ou ao aprofundamento das relações democráticas entre todos os seg-

mentos que a compõem, sem perder de vista que o objetivo último e mais

importante é que tal clima favoreça, de fato, as aprendizagens dos estudantes.

O perigo a afastar é que, em nome de processos democráticos, se verifique

a negação do processo formativo, por meio do descompromisso em relação às

condições que favoreçam a progressão de cada estudante. É imprescindível

ter clareza que o incentivo às formas democráticas de convivência escolar tem

por premissa o estabelecimento de condutas construídas coletivamente, que

auxiliem a efetivação de práticas pedagógicas e considerem o ritmo individual

do estudante. O Conselho Escolar constitui o espaço mais adequado para, de

forma compartilhada, dirimir as dúvidas, encontrar saídas alternativas e propor

novas condutas de participação individual e coletiva no ambiente escolar.

O tempo de permanência do estudante na escola é tempo das aprendiza-

gens intelectual, sociocultural, afetiva e ética. É, portanto, tempo que não pode

ser desperdiçado sob nenhuma hipótese. Exercer um acompanhamento qua-

lificado desse tempo é tarefa nobre do Conselho Escolar.

A Escola pública como espaço de exercício do direito de cidadania


