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Resumo 
 
O artigo objetiva refletir sobre as experiências vividas na disciplina Escola, 
Gestão e Cultura, do Curso de Especialização em Gestão Educacional1. Sua 
construção teve como referência a idéia da “reflexão” e da “experiência” 
como constituintes do sujeito; no caso desta disciplina, as experiências 
referem-se aos diálogos estabelecidos e que revelam a escola e a gestão 
construída pelos gestores de escolas estaduais de São Paulo. Uma vez que 
nossa proposta indica a escrita como possibilidade de reflexão, o registro 
dos gestores revelou suas expectativas, seus dilemas e desafios, bem como 
apontou os motivos que os impelem (e os impedem) à expressão, também 
pela escrita. 
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Este artigo se inicia com a apresentação de duas idéias que nos 
conduziram a trabalhar a favor de um sentido compartilhado e foram, por 
isso, importantes no encaminhamento de nossas aulas na disciplina Escola, 
Gestão e Cultura, do Curso de Especialização em Gestão Educacional. São 
as idéias-força “reflexão” e “experiência” que, nos sentidos dados por 
Larrosa (1994, 2004), referem-se às experiências vividas com outros 
sujeitos, e ao que se produz a partir da reflexão dessas experiências, como 
constituintes de um sujeito da experiência (LARROSA, 2004). Na voz do 
autor: 
 

Experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca 
(LARROSA, 2004, p.116). O sujeito da experiência seria algo 
como um território de passagem, algo como uma superfície 
sensível que é afetada de algum modo por aquilo que acontece, 
produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns 
vestígios, alguns efeitos (ibid., p. 123). 
 
Reflexão (ou “reflectere”) significa virar ou “dar a volta”, “voltar 
para trás” e, também, “jogar ou lançar para trás”. O 
autoconhecimento, pois, aparece como algo análogo à percepção 
que a pessoa tem de sua própria imagem na medida em que pode 
receber a luz que foi lançada para trás de um espelho. Para que o 
autoconhecimento seja possível, então, se requer uma certa 



exteriorização e objetivação da própria imagem, um algo exterior, 
convertido em objeto, na qual a pessoa possa se ver a si mesma” 
(LARROSA, 1994, p. 59)  

 
Nessa disciplina, nossos encontros com os gestores resultaram em 

diálogos tecidos por histórias individuais e coletivas, tendo-se como 
perspectiva a reflexão sobre si mesmos e sobre a escola. Concebida como 
espaço de produção de conhecimentos e cultura - uma determinada 
dimensão da cultura escolar - a escola se constrói e se (re)constrói pelos 
seus sujeitos - sujeitos da/na escola - que, por assumirem-se como tal - 
sujeitos de suas vozes e experiências - também se constituem nesse 
espaço, nas muitas interações e embates cotidianos, que podem gerar, 
inclusive, a desvalorização ou desqualificação da profissão e de suas 
instituições. 

É o descrédito quanto à preparação e atuação dos educadores 
presente no discurso pedagógico e, implicitamente, em muitas das políticas 
oficiais, também nas políticas de formação profissional e, muitas vezes, 
também na fala dos sujeitos da/na escola, o que leva de forma mais 
intensa a um acentuado (porque vem de dentro!) mal-estar na profissão. 

Por acreditarmos (e creditarmos) na escola como produtora de 
conhecimentos é que concebemos que suas necessidades são entendidas (e 
atendidas) a partir de quem faz a escola, ou seja, a partir dos sujeitos 
da/na escola, fazendo-se vital, porém, que haja um resgate pelos próprios 
educadores, nesse caso pelos gestores, de sua condição de autores de seu 
trabalho e das propostas e mudanças para a escola. 

Para Pacheco (20062), os educadores constróem a escola e as 
práticas pedagógicas “à sua imagem e semelhança”. Portanto, é preciso 
(re)conhecer-se como sujeito no interior da escola e das práticas sociais, 
discursivas e pedagógicas, que, como tal, em maior ou menor grau - da 
disciplina à liberdade - podem determinar esse sujeito. É preciso, nesse 
sentido, reaprender a olhar (também para si mesmo) para que, a partir 
daí, se produzam mudanças individuais e coletivas. É um (re)ver-se, uma 
reflexão; é olhar-se em nossas falas e escritas, nos conhecimentos 
produzidos, individual e coletivamente, nos múltiplos contextos 
educacionais e que, como já afirmamos, constróem o sujeito, a gestão e a 
escola.  

Para a construção deste artigo, optamos por partilhar alguns dos 
encaminhamentos e acontecimentos da referida disciplina e, num segundo 
momento, refletir sobre as experiências partilhadas e os diálogos 
estabelecidos que em muito nos tocaram e, por isso, nos (re)constituíram 
enquanto professores e gestores. 

 

DIÁRIOS DE VIAGEM: PELOS TRILHOS E DESVIOS DE 
CONSTITUIR-SE GESTOR E EDUCADOR NA ESCOLA 

 
Todos os dias é um vai e vem 
a vida se repete na estação 
tem gente que chega pra ficar 



tem gente que vai pra nunca mais 
tem gente que vem e quer voltar 
tem gente que vai e quer ficar 
tem gente que veio só olhar 
tem gente a sorrir e a chorar (Milton Nascimento/Fernando Brant) 
 

Para as aulas da disciplina utilizamos das metáforas da estação-
escola e de um trem em movimento, como a vida na escola e seu 
movimento contínuo. O convite era uma viagem pela história de constituir-
se educador: paisagens, paragens e pessoas, outras (novas) possibilidades 
e aprendizagens. 

Durante as aulas, a partir dos textos (RUSSELL, 19573, COUTO, 
19794; AMORIM, 20055 e ALMEIDA, 20056), músicas, imagens e poesias7 
que serviram de referência à disciplina, construíamos possibilidades de uma 
escrita da/na escola. 

Em primeiro lugar, com os gestores, construímos um “inventário da 
escrita na/escola” que indicava a materialidade desse gênero8 (PRADO e 
SOLIGO, 2005, p.57), sendo indicados: planejamentos de ensino (anuais, 
semestrais, bimestrais, semanais e diários), relatórios, atas, projetos, 
escritas com caráter documental, informativos, orientações oriundas da 
Secretaria de Educação e da própria escola, e diários de aula - este um 
gênero de escrita culturalmente atribuído aos professores e demais 
profissionais da educação e que, para Zabalza (2004), pode também 
assumir caráter reflexivo e formativo. Além dessas, buscamos juntos por 
outras possibilidades de escrita: as cartas, e-mails, poesias e memórias, 
além das leituras partilhadas pelos profissionais - sendo a leitura entendida 
como a escolha dos sujeitos por uma forma de escrita e por um conteúdo. 

De nossa parte, a apresentação do Memorial de Formação (PRADO e 
SOLIGO, 2005) como uma dessas possibilidades foi marcada pela defesa 
(apaixonada) por uma escrita livre, pessoal e intransferível - possibilidade 
de, narrar a vida, a profissão e a escola. 

O Memorial de Formação consiste em um gênero em que o autor é, 
ao mesmo tempo, narrador e personagem; é a narrativa da própria história 
que se constrói e (re)constrói em um movimento ininterrupto do vir-a-ser 
gente, educador, gestor. Nos Memoriais de Formação, os sujeitos da/na 
escola podem assumir-se como tais: como protagonistas de sua história, 
como sujeitos do seu desejo e voz. É a escrita das experiências da/na 
escola como importante meio de registro, reflexão, divulgação e 
transformação dos conhecimentos produzidos. 

Durante as aulas, diante da proposta de um exercício de escrita - 
“uma viagem pela vida na escola” - os gestores reagiam (e essa é a melhor 
palavra a se empregar!) escrevendo. Foram muitas viagens pelos trilhos (e 
desvios) de constituir-se gestor/educador: encontros, diálogos e 
despedidas... 
 

Ansiedade, surpresa, trabalho, emoção, atrito, divergência. 
Quando chego à escola é pura ansiedade, os dias são sempre 
diferentes, embora pareçam sempre iguais. As surpresas são 



muitas, e o trabalho nem se fala, em meio a tantas emoções, os 
atritos e divergências são constantes (Patrícia9). 
Trabalho em uma escola pequena. Conheço os alunos, sei seus 
nomes e de alguns até a história de vida. Tento ser carinhosa, 
atenciosa, mas a burocracia, o excesso de trabalho, me afasta 
deles. Quero uma escola em que se possa ser feliz. Fazer parte da 
vida escolar dos meus alunos, ser lembrada com carinho e afeto 
(Marina). 
Muitas vezes reflito no que necessito mudar, conhecendo os dois 
lados de uma escola - direção e docência. Como posso fazer, agir, 
para melhorar essa situação de incompreensão e muitas vezes de 
conflitos, sejam eles de qualquer ordem? (Inez). 
Ando, agora, pela escola: da vida, das letras, dos sonhos, das 
idéias, das realidades vividas e trabalhadas, dos embates diários, 
dos sonhos realizados e sujeito da minha própria história, 
reeditando alguns capítulos quando necessário (Maria Antónia). 
Como posso escrever sobre tudo que acontece na escola se 
também não gosto de me mostrar pela escrita porque tenho 
muitas dificuldades? (Rita). 
A escola se renova e, sendo estação-escola, é importante ponto 
de chegada e partida. São pessoas, crianças, pais, professores, 
funcionários que fazem ponto nesta estação, e eu também faço 
(Marta). 
Em que estação ficaram os meus sonhos? Qual a estrada ideal? 
Que trilhos percorrer? Como será o balanço, o ritmo dessa 
viagem? Será loucura? Utopia? Insanidade? Buscar a liberdade e 
a responsabilidade dentro do complexo mundo que compõe o meu 
universo? (Saulo) 
 
Pela escrita - aqui representada por trechos de alguns dos textos 

produzidos - os gestores revelaram, também a eles próprios, suas 
indicações de vida e profissão: como se vêem enquanto educadores e seus 
principais dilemas e desafios. Revelaram, também, suas dificuldades de 
dar-se à voz e dar voz aos seus desejos e expectativas, experiência em 
que a subjetividade se faz razão.  

Entendemos que a resistência à produção escrita não está somente 
na falta de tempo, como informam alguns, mas na dificuldade de 
expressar-se em um determinado modelo de escrita, de educação e de 
escola. Em um mundo que tem perdido a capacidade de narrar, em que 
expressar-se pode parecer ameaçador, uma vez que por deixar marcas 
indica posições assumidas, a escrita, como manifestação e escolha pela 
liberdade talvez esteja mesmo impossibilitada aos seres deste tempo, 
também aos educadores. 

Para que se cumpra, e se construa, nossa vocação à liberdade - de 
assujeitados à condição de sujeitos - é preciso que os educadores em uma 
dada condição de produção de vida e de trabalho10 (social, política, 
histórica e econômica), vivam suas experiências, reflitam sobre elas e 
produzam conhecimentos que, legitimados por seus pares, gerem 
transformações. 



Para tanto, é necessário refletir, individual e coletivamente sobre: 
quem somos? O que fazemos? O que conhecemos? São questionamentos 
necessárias à condição de sujeito, mesmo nas condições dadas de produção 
do trabalho pedagógico. É preciso que nos tornemos caçadores de nós 
mesmos e, nesse texto e na disciplina que lhe deu origem, a referência à 
caça se faz pela proposta da escrita como meio de reflexão das 
experiências da/na escola: “Abrir o peito à força numa procura, vou 
descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim” (Milton Nascimento). 

A experiência, entendida como “o que nos passa, o que nos acontece, 
o que nos toca”, implica em uma outra relação com o conhecimento e a 
reflexão poderia ser o meio, a passagem, entre o que acontece fora e “o 
que nos acontece”, ou o que acontece perto, próximo, dentro. Nesse 
sentido, a escrita sobre o cotidiano escolar pode representar um meio de 
reflexão e transformações individuais e coletivas, uma vez que, segundo 
Marques (2001, p. 16), escrever é viver: “porque viver é entender-se 
consigo mesmo, dizendo-se a si ao dizer-se a outrem na fala do face-a-
face, ou melhor, da fala-escuta”. 

Para Bakhtin (1895-1975), outro de nossos interlocutores, o sujeito 
se constitui a partir do outro e o princípio do dialogismo, como constructo 
da linguagem e do sujeito, relaciona-se à substituição da idéia de um 
sujeito como centro pela idéia de diferentes vozes que se inscrevem no 
discurso desse sujeito.  

O locutor “serve-se da língua para suas necessidade enunciativas 
concretas.(...). Trata-se, para ele, de utilizar as formas normativas num 
dado contexto concreto onde participa também o receptor” (BAKHTIN, 
1929, p. 92). “O receptor- afirma ainda Bakhtin - “pertence à mesma 
comunidade lingüística utilizada como um signo variável e flexível e não 
como um sinal imutável e sempre idêntico a si mesmo” (ibid., p. 93). 
Assim, a enunciação é sempre o produto da interação de dois indivíduos 
socialmente organizados. Em suas próprias palavras... “a palavra dirige-se 
a um interlocutor; ela é função da pessoa desse interlocutor” (ibid., p.112).  

Entendendo a escrita como um meio de reflexão e formação, ela pode 
possibilitar: o relacionar de (no sentido de tecer) histórias individuais e 
histórias coletivas, a construção de conhecimentos comuns/coletivos a 
partir dessa tessitura e a reflexão da experiência e o resgate e registro da 
memória da escola e dos sujeitos da/na escola - evidenciando, assim, que 
também o sujeito da/na escola se constitui em relação a outros sujeitos. 

 
PORQUE ESCREVER É PRECISO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
SOBRE A ESCRITA DA/NA ESCOLA 
 
Os educadores, individual e coletivamente, produzem conhecimentos 

legitimados na construção cotidiana do trabalho pedagógico e da função 
educativa da escola - a aprendizagem das crianças e jovens - mas muito 
pouco tem-se registrado de forma escrita sobre tais conhecimentos. 

As trocas caracterizam-se, geralmente, pela oralidade e informalidade 
e, na fala dos próprios gestores, contribuem para a ausência do registro 
escrito, a ampliação de suas funções e da jornada de trabalho. Mas, será 



mesmo uma questão de falta de tempo? E, nesse caso, de que tempos e 
espaços sentem falta esses profissionais? 

A educação escolar assume, nas sociedades letradas, a função de 
mantenedora e transmissora do conhecimento cultural e social 
historicamente sistematizado. Porém, nem educação e nem sociedade se 
fazem isoladamente e, nesse sentido, a escola tem se ocupado da difusão 
de um conhecimento e de uma escrita construídos para além dela e que em 
muito pouco, ou em quase nada, referem-se à história daqueles que fazem 
a escola e aos conhecimentos produzidos naquele espaço formativo. 

Acreditando na construção de uma outra história, creditamos que a 
liberdade emerge como um apelo e exige dos sujeitos que, conhecendo a si 
próprias, encontrem formas de pensar, agir, falar e escrever sobre si e 
sobre outros. É preciso, para tanto, construir a autonomia e a autoria 
daquilo que falamos e escrevemos a partir da experiência e da reflexão 
sobre o que nos atravessa e influencia, de forma a poder lidar criticamente 
com esses “determinismos”. 

Fica o convite para que escrevam e, chamando mais uma vez por 
Larrosa (1994, p. 84), com ele dizemos:  
 
 

Ver-se de outro modo, dizer-se de outra maneira, julgar-se 
diferentemente, atuar sobre si mesmo de outra forma, não é 
outra forma de dizer “viver” ou “viver-se” de outro modo, “ser 
outro”? E não é uma luta indefinida e constante para sermos 
diferentes do que somos o que constitui o infinito trabalho da 
finitude humana e, nela, da crítica e da liberdade? 

 
NOTAS: 
                                                           
1Curso de especialização realizado pela Secretaria de Educação de São Paulo e UNICAMP, de outubro 

de 2005 a dezembro de 2006, com a participação de cerca de cinco mil gestores de escolas e 

diretorias de ensino. 
2Em encontro realizado com os pesquisadores-professores do GEPEC - Grupo de Estudos e 

Pesquisas em educação Continuada, em 04 de abril de 2006. 
3.Russell, B. (1957). Liberdade e autoridade no ensino. In: BITTENCOURT, A . B.; OLIVEIRA JUNIOR, 

W. M. Estudo, pensamento e criação. v.3. Campinas: GRAF/FE, 2005. P. 15-26. 
4Couto, Mia. O cego estrelinho. In: Estórias abensonhadas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. 
5Amorim, A .C. Silêncio, apagamento e hospitalidade: professor/a na casa vazia. In: BITTENCOURT, 

Agueda B.; OLIVEIRA JUNIOR, W. M. Estudo, pensamento e criação. v.3.Campinas: GRAF/FE, 2005. 

p.53-68. 
6Almeida, Milton. O estúdio de televisão e a educação da memória. IN: BITTENCOURT, A . B.; 

OLIVEIRA JUNIOR, W. M.. Estudo, pensamento e criação. v.3. Campinas: GRAF/FE, 2005. p. 49-52. 
7FILMES apresentados e/ou sugeridos: A Vila; Narradores de Javé; Abril Despedaçado. MÚSICAS: 

Minas; Encontros e despedidas, Último trem (CD O Último Trem-Milton Nascimento); Minha Vida 

(versão de Rita Lee para In May Life/CD Rita Lee: Aqui, ali, em outro lugar). POESIAS de Mario 

Quintana, Manoel de Barros.e de Cora Coralina (em especial, a poesia Mestre Silvina/ In: Vintém de 

Cobre. Meias Confissões de Aninha. 3 ed. Goiânia: Ed. Universidade Federal de Goiás, 1985). 
8 O Memorial de Formação é um gênero textual cuja origem deve-se mais aos processos de 

transformação da profissão de educador e da própria educação do que às mudanças da língua. 

Segundo Prado e Soligo (2005, p. 57) “um gênero que vem sendo gestado muito em virtude do 

lugar assumido cada vez mais pelos educadores, de protagonistas em relação a sua própria atuação 

e ao seu próprio processo de formação”. 
9 Todos os nomes são fictícios. 
10Os estudos de Pêchuex sobre as “condições de produção” dos discursos evidenciam os modos de 

produção econômica e discursiva que determinam o assujeitamento a essas instituições e práticas 

sociais. Nas palavras de Pêchuex, os lugares no discurso são caracterizados como “(...) lugares 



                                                                                                                                                                                        

determinados na estrutura de uma formação social” (Pêcheux, 1969, p. 82). Nossos estudos e 

pesquisas se pautam por uma possibilidade de diálogo entre algumas das idéias de Bakhtin e 

Pêcheux e, através deste, com idéias de Foucault. Nossos estudos estão voltados a relacionar a idéia 

de que o sujeito se constitui em seu discurso (linguagem, para Bakhtin) com o objetivo central de 

nossas pesquisas que é, por meio desse constructo teórico, refletir sobre a escola como espaço de 

produção de conhecimentos e de formação/constituição de seus sujeitos. A inclusão de Foucault, 

para além dos riscos implicados, é motivada por: a relação com a produção de Pêcheux, sobretudo 

quanto ao conceito de Formação Discursiva (FOUCAULT, M. A arqueologia do saber, 1969); a 

intenção explicitada por este autor de elaborar (ou re-elaborar) uma teoria do sujeito; e pela 

importância de suas idéias sobre o “cuidado de si” (de o chamado “Foucault, o último”), também 

utilizadas por Larrosa. 
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