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ENSINO E PESQUISA NA GESTÃO DO ENSINO BÁSICO  

Forster, Mari; Souza de Freitas, Ana. UNISINOS  
 

Resumen 
A comunicação apresenta uma experiência no âmbito do Ensino Superior, realizada em 
uma disciplina do Curso de Mestrado Profissional em Gestão Educacional, cujo tema de 
estudo é a gestão do Ensino Básico. A disciplina é ministrada na modalidade de 
docência compartilhada e fundamenta-se em Paulo Freire, Boaventura Santos, Isabel 
Alarcão e Roque Moraes, entre outros, para operacionalizar a pesquisa em sala de 
aula. O contrato didático estabelecido tem como objetivo orientar os/as mestrandos/as 
a vivenciarem o questionamento, a argumentação e a comunicação, de modo a 
compreender o processo da pesquisa e a recriá-lo no âmbito da gestão da escola de 
Ensino Básico. Em sua terceira edição, o contrato didático estabelecido nesta disciplina 
propôs a elaboração de memórias de aula, utilizando-as com dupla finalidade: como 
procedimento de ensino, tem como finalidade o desenvolvimento das atitudes de 
investigação; como procedimento de pesquisa, a finalidade é a documentação da 
experiencia do ensino. O percurso da experiência vem permitindo vislumbrar a 
diversidade e amplitude dos temas relevantes para a gestão do Ensino Básico, bem 
como reiterar o potencial transformador do ensino apoiado pela pesquisa.  
 

Introducción 
O Curso de Mestrado Profissional em Gestão Educacional, em funcionamento desde 

2013 na UNISINOS1, tem desafiado a todos que atuam na gestão, na docência e na 

discência desse Programa à constituição de uma proposta inovadora. A experiência da 

docência compartilhada em uma disciplina do referido curso – Gestão do Ensino 

Básico– tem atuado nesta direção, visando contribuir para o fortalecimento da 

identidade do programa. Esta comunicação pretende fomentar reflexões sobre como a 

pesquisa em sala de aula pode qualificar o percurso formativo dos estudantes, 

considerando a perspectiva de intervenção inerente ao curso de mestrado profissional.  

A disciplina propõe o aprofundamento de estudos tendo em vista a qualificação das 

ações da gestão escolar por meio do desenvolvimento da prática investigativa, tendo 

como principio o favorecimento da troca de experiências entre os pares, gestores e 

docentes de diferentes instituições do estado do Rio Grande do Sul. Organiza-se a 

partir de um contrato didático fundamentado nos princípios da pesquisa em sala de 

aula (Moraes e Lima, 2012), de modo a orientar os/as mestrandos/as a vivenciarem o 

questionamento, a argumentação e a comunicação, tendo em vista sua recriação no 

âmbito da gestão da escola.  

Na terceira edição desta disciplina, o diálogo com a experiência da direção de uma 

escola pública de Ensino Fundamental e Médio, realizado entre as atividades 

curriculares, significou e ampliou a compreensão acerca dos desafios à gestão escolar, 
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considerando os conteúdos conceituais estudados: a escola no contexto da transição 

paradigmática (Santos, 1997, 2009); gestão escolar, qualidade do ensino e inovação 

(Alarcão, 2001); gestão, docência e os desafios do ensino no mundo contemporâneo. O 

estudo teórico, complementado pela análise crítica da realidade escolar, também 

permitiu vislumbrar a diversidade e amplitude dos temas relevantes à gestão do 

Ensino Básico, desde a perspectiva dos gestores em formação, bem como reiterar o 

potencial transformador do ensino apoiado pela pesquisa.  

 
Metodología 
A compreensão de que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p.25) orientou 

a proposição de um contrato didático (GRILLO, 2008) cuja rigorosidade metódica 

(FREIRE, 1996) se operacionaliza com a elaboração de memórias de aula, por meio das 

quais os mestrandos são convidados à construção da aula, na perspectiva de que “a 

aula não é algo que se dá, mas que se faz, no trabalho conjunto de professores e 

alunos” (RIOS, 2008, p.27).  

A elaboração das memórias de aula problematiza as relações de ensinar e de aprender, 

configurando-se como uma possibilidade de operacionalizar a pesquisa em sala de 

aula. O registro sistemático cria condições para a pesquisa, mediante documentação 

da experiência do ensino, pondo em diálogo duas perspectivas complementares: 

ensinar a pesquisa e pesquisar o ensino. Este procedimento metodológico 

problematiza a participação dos estudantes e também do educador, caracterizando-se 

como um movimento de formação e de transformação permanente, promotor da 

autonomia de ambos.  

A cada aula uma dupla ou trio de estudantes se voluntaria para elaborar um registro 

reflexivo a ser compartilhado com os colegas, incluindo, além das anotações sobre o 

conteúdo abordado, sua reflexão pessoal: impressões, emoções, comentários, 

questionamentos, relações estabelecidas. As produções elaboradas foram o ponto de 

partida de cada aula, retomando as discussões anteriormente realizadas e orientando 

a continuidade dos estudos.  

Assim, os estudantes são convidados à participação em diferentes atividades 

relacionadas à pesquisa, de tal modo que a sala de aula se faz produto-produtora do 

conteúdo de ensino. O profundamento sobre a gestão do Ensino Básico se realiza 

mediante a construção de focos investigativos, associando os estudos bibliográficos à 

análise de dados de realidade obtidos mediante o diálogo com a experiência de gestão 

em uma instituição pública de Ensino Fundamental e Médio.  

Os trabalhos realizados pelos grupos apresentaram questionamentos, sustentados 

teórica e praticamente, para expressar suas compreensões acerca dos desafios à 

gestão do Ensino Básico no cenário contemporâneo. A apresentação dos grupos, tendo 

como critério observar os momentos do ciclo da pesquisa em sala de aula - o 

questionamento, a argumentação e a comunicação (Moraes e Lima, 2012) - 

proporcionou o compartilhamento de estudos, enfatizando o valor da compreensão 

teórica para enfrentar os desafios práticos da gestão escolar. O trabalho despertou 
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curiosidades para a investigação de temas específicos, relacionados à gestão da escola 

de Ensino Básico, sugerindo articulação com os projetos de dissertação. 

 

Resultados  
Os resultados dizem respeito à avaliação da experiência, realizada com o objetivo de 

compreender as repercussões de um contrato didático cuja intencionalidade é a de 

operacionalizar a pesquisa em sala de aula. A avaliação foi sendo realizada mediante o 

compartilhamento da leitura das memórias de aula que ensejaram, de forma reflexiva,  

não só a melhor compreensão de conceitos, mas o entendimento da complexidade do 

ato gestor.  Ao final, também foi realizada a avaliação da disciplina e autoavaliação dos 

estudantes. A análise dos registros reflexivos, conforme a análise textual discursiva 

(Moraes; Galiazzi, 2007), proporcionou compreensões para o aperfeiçoamento desta 

proposta.   

Vários aspectos positivos foram destacados, entre eles, o clima favorável ao estudo, 

proporcionado pela docência compartilhada, marcada pelo diálogo e reflexão coletiva;  

e a articulação entre teoria e prática, com ênfase na presença da direção da escola em 

sala de aula. Nas palavras de um/a estudante, o diálogo com a experiência da escola 

foi importante porque permitiu compreender que “a Gestão do Ensino Básico não é 

uma tarefa fácil/simples {…}  levando em conta problemas e situações reais”. Todavia, 

outro/a estudante afirmou que: 

foi uma ótima oportunidade de conhecer a gestão de uma escola e debater a gestão 

do Ensino Básico de maneira tão abrangente e informal; todavia, a ‘’aula’’ foi tão 

descontraída que perdeu um pouco o caráter acadêmico para o qual se propunha, na 

medida em que, critérios mais científicos deram lugar a fotos e vídeos em situações 

ditas ‘’rotineiras’’. 

A insatisfação manifestada revela posicionamentos que nem sempre se fazem 

presentes durante o processo. Dessa forma, a avaliação da disciplina contribui para a 

investigação do pensamento dos estudantes,  tendo em vista a compreensão da 

complexidade do proceso de (trans)formação permanente. 

 Entre os aspectos positivos destacados, chamou atenção que 50% dos estudantes 

fizeram referências às memórias de aula. Além disso, a referência também foi feita no 

item “outros comentários e sugestões”, sugerindo a relevância da experiência: “A 

vivência da escrita foi fundamental e principalmente inovadora. Infelizmente 

produzimos muito na prática e pouco ou quase nada relatamos ou descrevemos”.  

Outro/a estudante sugere que “a construção de memórias poderia ser retomada como 

discussão final, tendo em vista que a sua construção,{…} acaba se tornando, na Gestão 

de instituições educacionais, apenas um instrumento burocrático, no meio de outros 

tantos instrumentos, sem sua devida reflexão”.  A sugestão apresentada evidencia o 

valor atribuído ao procedimento metodológico vivenciado e revela compreensão sobre 

as possibilidades de sua transposição para a gestão escolar. 

 

Conclusões 
A elaboração de memórias de aula contribuiu para a abordagem teórico-prática do 

estudo dos temas;  ampliou o diálogo entre as educadoras e os educandos;  permitiu 
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analisar as repercussões das ações de ensino e deflagrou a reflexão/emoção dos 

estudantes, influenciando em sua disposição à aprendizagem. Os resultados obtidos 

corroboram com a compreensão de Solé (2006) acerca da indissociabilidade entre os 

aspectos cognitivos e os aspectos afetivos-relacionais, sugerindo novas investigações. 

Por fim, é importante não perder de vista que a transformação das relações entre 

teoria e prática, por meio da pesquisa em sala de aula, contraria as expectativas 

convencionais acerca das relações de ensinar e de aprender.  Sendo assim, faz-se 

necessário assumir a complexidade das relações de ensinar, aprender e pesquisar 

como um desafio à qualidade do ensino, especialmente no âmbito do mestrado 

profissional. Esta é uma perspectiva de atuação que nos mobiliza à continuidade do 

trabalho, ratificando a compreensão de que a gestão do Ensino Básico, ao tornar-se 

tema de ensino e de pesquisa, pode potencializar as ações educativas na escola e na 

universidade. 
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