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RESUMO 
A presente pesquisa visa identificar quais as contribuições dos cursos de Formação 
Continuada em Conselhos Escolares (FCCE) para a atuação profissional de seus 
egressos. Esses cursos são ações do Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Conselhos Escolares (PNFCE) e foram realizados na modalidade à distância, em 
parceria com 14 Instituições Federais de Ensino (IFES). A análise dos indicativos 
sobre as mudanças nas práticas profissionais busca reforçar a importância das 
políticas de formação no âmbito da educação e pautar a reflexão sobre as 
contribuições possíveis de uma formação continuada a distância. Para tanto, foi 
realizada uma revisão sistemática de literatura, com foco nas pesquisas realizadas 
pela perspectiva de egressos da educação a distância, em seguida, foi realizado um 
survey, contando com 1113 respondentes. A principal contribuição das formações a 
distância identificada pela pesquisa foi a aquisição e/ou ampliação de conhecimentos 
teóricos e práticos, quase unanimemente mencionada, seguida pela sensibilização e 
motivação sobre a importância dos Conselhos Escolares e da gestão democrática da 
educação. Tais questões levaram a concluir a importância do PNFCE e dos cursos de 
FCCE para a promoção de processos que gerem modificações nas realidades em que 
seus egressos estavam inseridos, com vistas à melhoria da qualidade da educação. 
  
Palavras-chave: Educação a Distância; Formação Continuada; Conselhos 
Escolares; Gestão Democrática. 
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A Educação a Distância (EaD) caracteriza-se como uma modalidade de ensino 

que temos professores e estudantes em tempos e lugares diferentes, o que pressupõe 

o uso das  Tecnologias da Informação e Comunicação para mediação pedagógica 

(BRASIL, 2005). Devido a crescente oferta e uso da modalidade para ampliar o 

alcance das políticas públicas de formação, esta pesquisa reforça a necessidade de 

processos que favoreçam a avaliação de propostas de EaD de maneira sistemática, 

visando apontar indicadores de qualidade e oferecer subsídios para reflexão e 

proposição de melhorias. O argumento se fortalece quando considerado que, nos 

últimos anos, várias políticas públicas e programas governamentais se utilizaram 

dessa modalidade para cumprir seus objetivos.  

Diante disso, o curso a distância de Formação Continuada em Conselhos 

Escolares (doravante, FCCE), realizado em parceria com Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), e o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares (PNFCE) do Ministério da Educação (MEC) é o contexto a ser investigado. 

De modo geral, as questões que permeiam a formação continuada, bem como todo o 

PNFCE, dizem respeito à melhoria da qualidade da educação básica em nosso país, 

por meio da gestão democrática. O programa propõe a criação e o fortalecimento dos 

Conselhos Escolares, os quais se constituem como espaços colegiados de tomada 

de decisões de maneira coletiva na escola, compostos por representantes das 

comunidades escolar e local (BRASIL, 2004). Diante disso, a pesquisa realizada teve 

como objetivo avaliar as contribuições do curso de FCCE na atuação profissional dos 

egressos no que diz respeito às ações de implantação e/ou fortalecimento dos 

Conselhos Escolares nas redes de ensino/municípios. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A EaD possui especificidades próprias  e alguns aspectos precisam ser 

observados (PALLOFF; PRATT, 2004), refutando propostas políticas tecnocráticas, 

centradas nos processos de ensino (BELLONI, 2002), que visam muitas vezes à 

quantidade em detrimento à qualidade dos cursos. 

Observando essas recomendações e buscando subsídios para uma educação 
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de qualidade, focada na aprendizagem dos alunos e nos resultados práticos da 

formação, se faz necessário investigar algumas especificidades da modalidade, por 

exemplo, seu crescimento e as políticas na atualidade (BELLONI, 2009); a 

necessidade de qualificar os processos (PALLOFF; PRATT, 2004) e a importância de 

um apoio adequado ao aluno (MOORE; KEARSLEY, 2008; GATTI, 2005; MORAN, 

2005). 

Com destaque para a importância de conhecer as características apresentadas 

pelos alunos online, pois elas tendem a interferir em sua satisfação após a realização 

dos cursos online. Segundo Kuo et al. (2014), os egressos que se disseram mais 

autônomos para realizar o curso sentiram-se mais satisfeitos com a formação. 

Também outros estudos apontaram que fatores como mais experiência com o uso do 

computador e maior disposição para adotar novas tecnologias tendem a gerar maior 

satisfação aos egressos dessas formações (SOUZA et al., 2015; NASCIMENTO; 

RAMOS; JUNIOR, 2011). 

Partindo métodos e perspectivas diferentes, muitos trabalhos de pesquisa 

apresentam dados positivos com relação às formações a distância quando avaliadas 

pelos seus estudantes egressos. Muitos dizem ter aprendido (STARK et al., 2011; 

HOLMGREN, 2012; ANDRONIC et al., 2012; BAHIA, 2015; SOUZA et al., 2015) e, 

inclusive, há relatos sobre melhoria da atuação prática dos egressos após a realização 

do curso, a partir do emprego dos conhecimentos adquiridos (COLARES; BRYAN, 

2014). Os cursos online também apresentaram benefícios no que diz respeito ao 

aumento da capacidade de argumentação e ao desenvolvimento do senso crítico dos 

seus egressos, como coloca Ferrugini e Castro (2015). 

 
METODOLOGIA 

O curso de FCCE é ofertado em duas fases de 100 horas cada uma, nas quais 

o cursista tem acesso ao material didático elaborado pela Secretaria de Educação 

Básica (SEB) do MEC sobre os Conselhos Escolares, realiza atividades sobre esse 

conteúdo e tem a mediação pedagógica e o acompanhamento por um ambiente virtual 

de aprendizagem. Dentre as atividades propostas, destaca-se que na primeira fase, 
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os cursistas realizam também, um levantamento de dados sobre sua rede de ensino 

e município; na segunda fase, elaboram um Plano de Ação, que visa à implantação 

dos Conselhos Escolares e/ou o fortalecimento deles. 

A pesquisa realizada teve uma abordagem mista e a coleta de dados pautou-

se em um survey (GIL, 2002) com os egressos do curso de FCCE, oferecido por 14 

Instituições Federais de Ensino Superior do país. O questionário buscou identificar o 

perfil do egresso, a percepção sobre as contribuições do curso para atuação 

profissional, se o Plano de Ação foi colocado em prática, combinando questões 

objetivas, abertas e afirmações com a escala Likert. A etapa posterior ao survey 

compreendeu uma análise dos dados, contando com métodos estatísticos e análise 

de conteúdo e utilizando softwares específicos para esse fim.  

 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O egresso do curso de FCCE teve um papel central na presente análise em 

virtude de ser ele o responsável por, a partir da formação continuada, intervir no 

cotidiano da escola com vistas à melhoria de sua gestão e, consequentemente, da 

qualidade da educação. Segundo Dazzani e Lordelo, os “egressos de programas e 

políticas sociais são sujeitos especialmente interessantes para compreendermos 

como esses programas e políticas se articulam com a sociedade” (2012, p. 19). 

Entende-se, com isso, a importância e o foco da presente pesquisa estar na percepção 

desse público sobre as contribuições da formação e na identificação da repercussão 

na sua atuação profissional. 

Além de um questionamento explícito sobre quais foram as principais 

contribuições do curso para sua atuação profissional, foram elaboradas diversas 

afirmativas para mapear o grau de concordância do cursista com cada aspecto 

questionado. As afirmativas foram divididas em cinco tópicos referentes a 

implantação, ao fortalecimento, à aquisição de conhecimentos, ao compartilhamento 

de informações sobre os Conselhos Escolares e à elaboração do Plano de Ação. 

Quanto maior a concordância com as afirmativas, maiores são os indicativos de o 

curso ter contribuído para a atuação profissional do egresso, bem como de ter 
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realizado modificações em suas habilidades e atitudes referentes às temáticas da 

formação, relacionadas a cada tópico analisado. 

Um dos resultados que mais se destacou foi que 64% dos alunos que 

concluíram o curso afirmou ter colocado seu Plano de Ação em prática após terem 

terminado o curso, principalmente, porque a implementação do Plano de Ação não 

era tarefa do curso, apenas figurou como recomendação implícita, atentando-se à 

relevância da concretização do trabalho. Além disso, ao analisarmos os dados 

referentes ao Plano de Ação, foi possível identificar uma relação estreita entre o 

aproveitamento dos cursistas e a aplicação prática do trabalho. Conforme os dados 

estatísticos, o fator “aplicação do Plano de Ação” apresenta resultados significativos 

para todos os quesitos (p<0,0001), sendo possível inferir que os sujeitos que 

aplicaram seus Planos de Ação tiveram uma maior percepção sobre sua 

aprendizagem e seu aproveitamento do curso. 

A pesquisa identificou, ainda, um aproveitamento diferenciado de determinado 

público, com determinadas características pessoais (sexo, idade, escolaridade, dentre 

outras), demonstrando a importância de levar em conta o perfil dos alunos, a temática 

e a modalidade no planejamento de ações de formação. Moran (2005) também 

ressalta a necessidade dos cursos se adaptarem às diferenças individuais e 

respeitarem os ritmos de aprendizagem. 

Identificou-se que a aquisição de conhecimentos foi influenciada pelo sexo, pois 

o público feminino obteve diferença nos escores (p>0,05); na análise da influencia da 

idade observou-se um aproveitamento menor entre os egressos mais jovens. No que 

se refere a escolaridade identificou-se que as médias dos escores dos grupos com 

pós-graduação foram maiores, o que influenciou de maneira significativa (p>0,05) no 

quesito implantação. O tempo de estudo revelou associação com os escores, ou seja, 

quanto maior tempo de estudo semanal, maiores foram as médias obtidas nos escores 

avaliados (p>0,05). Por fim, a atuação profissional também teve influencia, revelando  

que o curso se mostrou mais efetivo para os egressos que atuavam como técnicos 

administrativos e gestores. 

Aspectos relacionados ao curso e à modalidade também tiveram influências 
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significativas na percepção sobre as contribuições do curso. Por exemplo, os egressos 

que afirmaram terem cursado as duas fases do curso de FCCE tiveram médias de 

escores maiores que os que cursaram somente uma fase, denotando uma 

aprendizagem bem maior. De outro modo, ter autonomia para aprender ou ter aptidão 

para aprender sozinho, não apresentou influência significativa nos testes estatísticos, 

porém as médias dos escores do grupo que se diz autônomo para aprender é maior 

do que a dos demais, assim como o percentual de aplicação do Plano de Ação foi 

maior. 

Por meio da análise qualitativa realizada nos discursos dos egressos, muitos 

dados confirmaram o que pôde ser observado por meio da interpretação dos escores 

sobre as contribuições por tópicos. Por exemplo, muitas falas dos egressos 

ressaltaram que o curso proporcionou a aquisição e a ampliação de conhecimentos 

sobre a temática da gestão democrática e dos Conselhos Escolares, o que também 

foi identificado pelos dados quantitativos. As falas também demonstram que o curso 

de FCCE sensibilizou os egressos sobre a importância dos Conselhos Escolares e da 

participação na gestão da escola, aprimorou a atuação deles na escola e no Conselho 

Escolar, motivou-os a incentivar a gestão democrática, buscando uma maior e melhor 

participação por meio da capacitação dos conselheiros, além de ter viabilizado a 

participação de muitos egressos em ações referentes ao Conselho Escolar na escola. 

Os resultados reforçam que é necessário ter em mente, em vista desses 

achados, que a “educação continuada não pode estar relacionada somente ao 

aperfeiçoamento técnico, mas também a uma constante reflexão de valores, dentro 

de um contexto coletivo" (BACKES, 2002, p.201). Questões essas que, acima de tudo, 

denotam uma efetividade do PNFCE, tanto pela escolha da modalidade em que essa 

frente de formação foi realizada, quanto pelo conteúdo e a proposta de atividade do 

Plano de Ação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos reforçam que o perfil dos sujeitos é muito importante para 

o planejamento de formações continuadas a distância. A análise dos dados revelou 
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influência de fatores como o sexo, a idade, a escolaridade, a atuação profissional, o 

tempo de atuação e o tempo de estudo dos cursistas sobre percepção das 

contribuições do curso de FCCE para atuação profissional. 

No que se refere à modalidade em que os cursos foram ofertados, reforça-se 

que a educação a distância tem um grande potencial, mas algumas questões carecem 

de reflexão, como a questão do tempo, que paradoxalmente é visto como algo difícil 

de gerir, pelos egressos que apresentam dificuldades com a modalidade, enquanto 

que para o grupo que não tem dificuldades para estudar a distância, sua gestão é 

tranqüila, inclusive encarada como um facilitador para os estudos.  

Com relação à temática do curso de FCCE e os seus resultados, expressos por 

meio das contribuições percebidas pelos egressos, é possível inferir que são tão 

válidos para a construção de processos democráticos na educação os sujeitos que 

agem em prol da gestão democrática, quanto aqueles que se sensibilizam, se 

fortalecem, se convencem, se instruem e se motivam para tal. Esses aspectos 

reforçam que, para a efetivação de processos democráticos de gestão se faz 

necessário, principalmente, uma mudança de cultura. Se a principal contribuição dos 

cursos de FCCE foi ter proporcionado a seus egressos a aquisição de conhecimentos, 

a especificidade dos conhecimentos adquiridos por eles não permitiu que saíssem 

desse processo formativo da mesma maneira que entraram. 

 E, por fim, a pesquisa obteve sucesso na tarefa de identificar as contribuições 

práticas de uma iniciativa de formação continuada a distância, ressaltando a 

importância e a necessidade de investimentos em políticas públicas como esta, com 

vistas a melhorar a qualidade da educação pública no Brasil. 

 Como proposta de continuidade da pesquisa, algumas questões poderiam ser 

exploradas, como a perspectiva dos gestores dos cursos nas IFES, com a finalidade 

de observar as especificidades dos cursos ofertados por cada universidade, pois as 

diferentes formas de trabalhar com e na modalidade, poderiam ter interferido na 

repercussão dos cursos, inclusive na atuação profissional dos seus egressos. 

Também, algumas questões importantes referentes a aprendizagem online, como é o 

caso da mediação pedagógica e da interação, não ganharam destaque na pesquisa 
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por conta das escolhas metodológicas, todavia, na análise de dados percebeu-se que 

tais questões poderiam ter sido exploradas na construção do questionário e poderiam 

compor os aspectos ou circunstâncias da modalidade a influenciar nas contribuições 

percebidas pelos egressos. 
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