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Resumo 
Nesta produção objetiva-se analisar os processos formativos e as aprendizagens 
subjacentes ao Curso de Formação Continuada de Conselheiros Municipais de 
Educação (Pró-Conselho), desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria no 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 2013 a 2015. Utilizam-se preceitos 
da metodologia participativa, partindo do pressuposto que ações extensionistas 
voltadas para a formação continuada de Conselheiros e Técnicos da Educação 
priorizam o intercâmbio e a produção de saberes e fazeres no cenário da educação 
superior em interlocução com a educação básica. Assim sendo, o desenvolvimento das 
ações extensionistas no RS, via Pró-Conselho, estão focadas na qualificação, cada vez 
maior, da parceria da Universidade Federal de Santa Maria com a sociedade e 
instituições educativas, na perspectiva de oportunizar ações e estudos de efetiva 
melhoria da produção do conhecimento na gestão educacional, especialmente nas 
respectivas redes e/ou sistemas de ensino envolvidos. Certamente, tais ações de 
extensão estão ampliando as possibilidades de [re]construção, sistematização e 
socialização do conhecimento teórico-prático na área das políticas públicas e gestão 
educacional para todos os sujeitos e contextos envolvidos no projeto. 
 

Introdução 
O Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-
Conselho) constitui-se lócus de pesquisa de um Observatório de Educação/CAPES 
(OBEDUC), intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: 
limites e possibilidades”, desenvolvido em sua conjuntura pelo Grupo de Pesquisa Elos 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Corresponde a uma das ações da 
Política Nacional de Democratização da Gestão Educacional no Brasil, realizada em 
regime de parceria com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, a 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), com a participação e apoio de 
Instituições de Ensino Superior e outros parceiros.  
Considerando os preceitos do Pró-Conselho, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
constroem e registram projetos de extensão voltados para o desenvolvimento de 
ações extensionistas trabalhadas de maneira processual e interdependentes, cujas 
temáticas são consideradas de interesse para o desenvolvimento profissional do 
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Conselheiro e do Técnico. É nessa ótica que o Curso de Formação Continuada objetiva, 
de maneira geral, a capacitação de Conselheiros Municipais de Educação e/ou Técnicos 
das Secretarias Municipais de Educação, no sentido de qualificar a atuação dos 
mesmos e contribuir para que os Conselhos Municipais de Educação se constituam 
instância efetiva de proposição, fiscalização e normatização das políticas e gestão da 
educação municipal. Tais processos formativos são realizados por uma equipe de 
gestores/formadores na perspectiva de desencadear a [re]construção do 
conhecimento, saberes e fazeres pelos Conselheiros de Educação e Técnicos de 
Secretarias de Educação e contribuir para o fortalecimento e a criação de novos CME 
no Brasil. 
 

Marco teórico 
O Pró-Conselho instituído pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da 
Educação (SEB/MEC), através da Portaria Ministerial nº 3.272, de 6 de novembro de 
2003, tem o intuito de fomentar a participação e a formação da sociedade nos 
aspectos referentes a estrutura organizacional dos Conselhos Municipais de Educação 
no que tange à fiscalização, normatização, consulta, deliberação e mobilização 
democrática de gestão educacional nos diferentes municípios dos Estados brasileiros 
(Brasil, 2009).  
Para tanto, a partir dos processos inter-relacionados à formação continuada, torna-se 
possível a [re]significação de aspectos teóricos e práticos, no sentido de superar a ação 
fragmentada, visando a interação entre os aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais oriundos do conhecimento da profissão/função traduzidos em saberes do 
conhecimento, saberes da ação pedagógica e saberes experienciais (Gauthier, 1998). A 
formação continuada precisa ser pensada como um investimento para a 
[auto]transformação no exercício da profissão, destacando o papel importante não 
apenas do Conselheiro ou Técnico de Educação em seu grupo de pares, como também 
o papel deste grupo na construção cotidiana de uma nova cultura no contexto da 
gestão da educação. 
Destaca-se que a política de democratização no Brasil, desenvolvida pelo Pró-
Conselho, potencializa a formação continuada de conselheiros de educação que 
repercute no fortalecimento da gestão democrática dos sistemas municipais de ensino 
(Batista, 2013). Nessa ótica, as Universidades Federais que são as gestoras desse 
Programa em nível nacional e estadual estabelecem regime de cooperação técnica 
para a consecução da política nacional de formação dos profissionais da educação, o 
que repercute na qualificação da formação e atuação dos Conselheiros Municipais de 
Educação, assim como dos gestores, tutores e professores formadores desse curso. 
Para tanto, a equipe de gestores/formadores nesse Programa tem o desafio de 
estabelecer a interlocução entre os conteúdos e as implicações das políticas públicas e 
os processos de gestão educacional, o que se constitui em [auto]formação de tais 
equipes, assim como potencializa a [re]construção do conhecimento dos cursistas. 
Para Silva e Dutra (2015, p. 152) “o aperfeiçoamento e o aprimoramento do trabalho 
docente, evidencia-se necessário que o professor esteja em constante formação, seja 
em cursos de capacitação, de especialização, seja na própria escola, em instituições 



11 
 

especializadas ou mesmo a distância”. Por exemplo, o ambiente virtual do curso está 
organizado em módulos, que abordam as seguintes temáticas: Educação e Tecnologia; 
Princípios, Estrutura e Funcionamento do CME; Subsídios para Atuação do 
Conselheiro; Conselho Municipal e as Políticas Públicas; Projeto Integrador. Apesar do 
conteúdo ser organizado em estrutura modular, os módulos são complementares e 
dão subsídios teóricos e práticos para a elaboração de um Projeto Integrador ao final 
do curso, tendo como ponto de partida e chegada o contexto da educação municipal. 
Neste sentido, os gestores/formadores do curso precisam se apropriar de tais 
conhecimentos e estabelecer a relação entre os pressupostos teórico-legais e as 
questões que envolvem o cotidiano das redes/sistemas e respectivas instituições de 
ensino. Compreende-se que este Programa se amplia em seu objetivo uma vez que, 
contribui para a formação de todos os envolvidos nos processos formativos: 
professores, gestores, tutores, pessoal de apoio técnico, cursistas, entre outros 
envolvidos do GT Estadual e instituições parceiras. 
Para Cury (2013, p. 205) “[...] a participação como fonte da gestão será tanto direta 
como no caso de consultas, assembleias, encontros ou mesmo questionários, quanto 
mediata através de órgãos colegiados como conselhos escolares, conselhos municipais, 
estaduais e o próprio conselho nacional”. Tais aspectos relacionados aos processos de 
democratização da gestão educacional refletem na indispensável formação qualificada 
de conselheiros municipais de educação, uma vez que estes sujeitos são os gestores e 
articuladores das funções e os Conselhos de Educação precisam exercer junto a 
sociedade como mecanismos políticos e sociais. 
 

Metodologia 
O delineamento metodológico subsidia-se na metodologia qualitativa (Triviños, 2008) 
e no estudo de caso (Yin, 2005) os quais se constituem como modalidade do fazer 
investigativo, delimitando o contexto, tornando-o representativo de uma realidade e 
práticas subjacentes ao Pró-Conselho/RS. 
No que diz respeito aos processos de coleta e construção de dados, utiliza-se 
informações oriundas de questionário on-line produzido e aplicado aos cursistas junto 
ao ambiente1 virtual do Curso de Formação Continuada de Conselheiros Municipais de 
Educação, bem como análise documental do conteúdo dos relatórios produzidos pelos 
gestores/formadores do curso. 
Tendo por base a concepção de que a análise de conteúdo acontece, sobretudo, a 
partir do fato de que todo o conteúdo tem significado, utiliza-se do paradigma 
interpretativo que contribui para verificar o que os pesquisados pensam sobre 
determinadas questões e no que isso interfere na sua função e atuação social, entre 
outros aspectos alusivos ao contexto dos Conselhos Municipais de Educação (Bogdan 
Bikklen, 1994). 
 

Resultados 
Elencam-se alguns resultados significativos, como: 
                                                      
1 Ambiente Moodle Conselheiros, disponível em: <http://ccmers.proj.ufsm.br/moodle3/>. 
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Continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo GT Estadual composto pela 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, a União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação – UNCME/RS e a Secretaria de Município da Educação de 
Santa Maria-RS. 
Qualificação do conhecimento dos cursistas quanto à inserção e utilização das 
Tecnologias Digitais - TDs, em especial o Ambiente Virtual de Aprendizagem, com as 
suas ferramentas de comunicação, interação e recursos didático-pedagógicos. 
Entendimento do paradigma educacional que norteia a prática pedagógica com o uso 
das TDs. 
Desenvolvimento da autonomia, da interação e da cooperação pelos cursistas, no 
processo de construção do conhecimento em meios digitais. 
Sensibilização e construção do conhecimento pelos cursistas na área das políticas 
públicas e gestão educacional, relacionando ao contexto dos Conselhos Municipais de 
Educação ao avanço tecnológico, oportunizando a otimização e qualificação do 
trabalho dos Conselhos Municipais de Educação e respectivas Secretarias Municipais 
de Educação. 
Fortalecimento da interdependência educação básica e superior, na perspectiva de 
que todos os sujeitos envolvidos nos processos formativos do Pró-Conselho 
reconstroem conhecimentos subjacentes as políticas públicas e processos de gestão 
educacional. 
Os processos de gestão das ações extensionistas se qualificam quando mediatizados 
por ações coletivas e compartilhadas, assim como, embasados em preceitos de 
autonomia e planejamento participativo. 
 
Conclusões 
Ao analisar os processos formativos e as aprendizagens subjacentes ao Curso de 
Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho), 
desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria no estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, no período de 2013 a 2015, observa-se que o objetivo do Pró-Conselho é de 
aproximar as distâncias e consolidar parcerias entre a Universidade, a UNCME/RS, a 
UNDIME/RS e Municípios envolvidos, no sentido de [re]construir conhecimentos 
significativos ao âmbito das políticas públicas para a educação municipal e contribuir 
para os processos de democratização da gestão educacional e escolar. 
Se, por um lado, os conselheiros e técnicos de secretarias municipais de educação 
sentem-se apoiados e valorizados pelo desenvolvimento do Programa, que e 
desenvolvido pelas IES pelo viés extensionista, por outro, a universidade passou a 
olhar mais de perto e com propriedade as demandas das políticas públicas e gestão 
educacional no sentido de relacionar teoria e prática como elemento norteador aos 
processos de formação e atuação dos gestores que atuam na educação básica. Assim 
sendo, o desenvolvimento das ações extensionistas no RS, via Pró-Conselho, estiveram 
e estão focadas na qualificação, cada vez maior, da parceria da UFSM com a sociedade, 
na perspectiva de oportunizar ações e estudos de efetiva melhoria da produção do 
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conhecimento na gestão educacional, especialmente nas respectivas redes e/ou 
sistemas de ensino envolvidos. 
Cabe destacar que, considerando que o curso consolida seus processos formativos, em 
sua maioria, na modalidade a distância, em ambiente Moodle, a utilização de 
tecnologias digitais no processo de ensino e de aprendizagem virtual, assim como na 
produção científica, tem se apresentado como um desafio para as instituições de 
ensino superior, mas, também, aos cursistas que se lançam nesta modalidade 
educativa com a expectativa de formação e qualificação. Nesta perspectiva, a 
utilização do ambiente virtual de aprendizagem tem se caracterizado como diferencial, 
justamente, porque se constitui organizado para inserção, estudo e interlocução dos 
participantes com conteúdos e recursos disponibilizados virtualmente, assim como 
para contato com outros envolvidos nos processos formativos. 
Entende-se que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, uma vez que os 
impactos das ações de extensão via curso de formação continuada, estão promovendo 
maior comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades 
da sociedade, em especial dos Conselhos Municipais de Educação do RS, assim como o 
desenvolvimento municipal e regional. A Universidade passou, nesta perspectiva, a 
contribuir para melhorias nas ações e reformulações relacionadas às políticas públicas 
e à gestão educacional dos municípios que já passaram pelas edições do Pró-
Conselho/UFSM.  
Certamente, tais ações de extensão estão ampliando as possibilidades de 
aprendizagem, [re]construção, sistematização e socialização do conhecimento teórico-
prático na área das políticas públicas e gestão educacional para todos os sujeitos e 
contextos envolvidos no projeto. 
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