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Resumo:  

 
Realizando a monitoria das atividades de Educação a Distância (EaD), do 

Curso de Especialização em Gestão Educacional, referentes a  disciplina 
Escola, Gestão e Cultura, havia a  escolha recorrente de imagens dos arquivos 

pessoais dos gestores: de reuniões familiares e de amigos, fotos dos netos, 
imagens de redes na varanda, jardins de sítios, praias e imagens de pôr do 

sol. O intuito da atividade era possibilitar referências em relação a  escola ou 
aos processos educacionais, de forma  imagética, trazendo  uma síntese  das 

idéias trabalhadas e discutidas em outras etapas da disciplina. 
Esse outro fluxo de imagens, também insere consigo um repuxo de sentidos 

novos, despidos de discursos elaborados e mais pessoais ou privados dos 
anseios e perspectivas desses mesmos gestores para a escola pública na qual 

estão cotidianamente. 
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    A segunda semana de atividades na monitoria da Educação a 
Distância (EaD) do Curso de Especialização em Gestão Educacional i –Lato 

Senso, para os gestores da Rede de Ensino do Estado de São Paulo, inicia-se 

um pouco tímida na quantidade de trabalhos que vão sendo postados, mas 
até o final da semana, já é possível se ter um panorama geral de que sentidos 

os trabalhos com  as imagens  tiveram para as turmas de alunos/gestores. 
A disciplina Escola Gestão e Cultura, da qual sou monitora de EaD, 

solicita na segunda semana de atividades, duas propostas de trabalho: a 
primeira envolve a observação detalhada de quatro blocos de imagens 

bastante diferentes, compreendendo espaços escolares e não escolares e 
depois os gestores deveriam escolher um dos blocos, atribuir  um título a ele 

e escrever um pequeno texto a respeito de suas impressões e análises 
desencadeadas a partir dessas imagens. O texto é postado no fórum de 

discussão da disciplina e os comentários dos outros colegas de turma passam 
a mobilizar as discussões. 
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O segundo momento dos trabalhos desta segunda semana,  envolve a 
escolha de uma imagem pelo gestor, retirado da referência dos sites que 

eram indicados pela disciplina  ou pode ser  do arquivo pessoal do aluno, com 
o intuito de que, dessa forma, a imagem possa  representar ou sintetizar a 

força das análises e compreensões da atividade realizada anteriormente. 
Essas imagens são postadas no portfólio de grupos da disciplina. 

É nesse momento de mediação, acompanhamento, 

observação/reflexão do fluxo de imagens escolhidas pelos gestores que 
percebo um outro movimento- um  “repuxo” de imagens outras que  fazem  

desacelerar  o ritmo do meu trabalho de monitoria: percebo que  há uma 
recorrência, a repetição, pelos gestores,  à escolha de imagens dos arquivos 

pessoais que remetem a espaços não escolares, muito peculiares. São 
diversas imagens das varandas, redes, cercas floridas e jardins dos sítios e 

chácaras de veraneio dos alunos, são imagens de praias e pôr do sol e 
algumas até dos netos pequenos tomando banho, fazendo as estripulias de 

crianças e de seus aniversários. Há também imagens de reuniões de amigos e 
da família dos gestores. 

Nessa semana, permito-me olhar para as imagens escolhidas pelos 
gestoresii como se eu estivesse visitando uma exposição numa galeria ou num 

museu. Passeio por todas elas e depois vou focando o olhar em uma, depois 
em outra, para ir podendo tecer meus comentários e trazer as contribuições 

na mediação da monitoria de EaD. Mas essas imagens me puxam e em mim 
repuxam movimentos: primeiro de estranheza: “por que escolher uma 

imagem dessas num trabalho acadêmico? Onde está a escola? Que relações 
podem existir entre essa imagem e a educação? Será que o gestor não 

entendeu nada? Depois pareço necessitar de um entendimento maior a 
respeito dela, imagem, estar naquele espaço e de como eu poderia fazer 

minha mediação, tecer comentários. Passado mais alguns momentos de 
percursos entre outras imagens, de outros alunos, que fazem referências mais 

diretas e/ou explícitas à escola e seus processos, tenho a vontade de retornar 
para aquelas outras imagens...  

Como num repuxo de movimento/vontade, encontro-me observando 
novamente imagens que não têm vínculo com os processos escolares e aí, 

como na vista a um museu, vem o deleite, o assombramento causado pela 
observação das mesmas... “Que nenê mais lindo! Nossa! Adoraria estar nessa 

rede também! Um jardim assim, deve ser ótimo!”. Assim caminham meus 
pensamentos entre os percursos que as imagens propiciam e me aproximam 

de um aluno virtual, que para mim já é bastante presencial, nessa  permissão 
de se deixar mostrar e conhecer através da vida privada. 

Nesse repuxo de imagens que podem parecer boicotar o fluxo 
acadêmico de análise/reflexão dos trabalhos, por não fazerem referência ao 

cotidiano escolar e à realidade da educação no país, também me delicio, 
descanso, arejo meus pensamentos e meu olhar... É nesse fluxo/repuxo que 

consigo perceber e conhecer um pouquinho mais daquele profissional, porque 
agora ele está despido de palavras e discursos e abre as imagens privadas de 

sua vida e de sua família para fazer referência à educação pública que almeja. 
No repuxo/fluxo de imagens de espaços de intimidade, lazer e dos 

amigos e familiares dos gestores, há inspiração de sentidos para uma escola 



que possibilita espaços/tempos diferentes de aprendizagem, que é  vibrante, 
bonita, bem cuidada,  cheia de vida, afeto  e luminosidade. Uma questão de 

política estética? Pode ser! 
Esses outros sentidos pulsantes poderiam estar apenas fora da escola? 

Não acredito. Há muitas possibilidades de que os espaços escolares (de 
educação formal) ofereçam condições bastante apropriadas ao 

desenvolvimento de situações de ensino/aprendizagem e a concepções 

curriculares mais instigantes e repletas de significações aos alunos, 
professores e gestores como se propõe trabalhar  os espaços de educação não 

formaliii. Mesmo porque, analiso que as fronteiras práticas que separam  o 
campo da educação não formal e formal, são muito tênues. Podemos 

encontrar muitos espaços de “educação não formal” com características muito 
escolares e há, por sua vez, instituições escolares, com práticas e vivências 

muito dinâmicas nas suas organizações de tempo/espaço de aprendizagens, 
assim como se é esperado encontrar nas instituições não formais de 

educação. 
            Penso que pela questão do excesso de escola, excesso de participação 

no/do cotidiano das escolas públicas, esses gestores precisem se utilizar de 
outras imagens, tentando voltar a uma aproximação, análise e estudo para 

aquilo que é tão peculiar, tão familiar, como é a escola a eles. Esses sentidos, 
sentimentos, deles nas suas escolhas ecoam em mim também e, talvez por 

enorme aproximação, empatia a essas outras imagens diferenciadas, eu tenho 
a possibilidade de estranhar, sonhar, pensar e pulsar  outros sentidos que a 

educação pode ter. 
              Finalizando esse texto, ainda com essa idéia de excesso/ausência da 

escola nas imagens, lembrei de um pequeno conto: 
 

“Conta-se que um renomado professor da  Universidade de Tóquio 
                                  procurou um mestre Nam-In para fazer perguntas sobre o Zen. 

                                    Nam-In oferece-lhe um chá e enquanto o  prepara em silêncio, o 
                                         Professor discorre ininterruptamente sobre suas obras, 

                                         realizações títulos honoríficos e certezas.  
                                         Pronto o chá, Nam-In verte-o na xícara do professor, enche a    
                                         Xícara e continua vertendo-o. 

                                  Derramando sobre a roupa do professor que pergunta surpreso: 
                                         - Mas que significa isto? 

                                        E Nam-In responde: 
                 - Quando a xícara está cheia, não cabe mais chá.iv 

 
 

 
                                                   
i Esse curso é uma parceria entre Secretaria Estadual de ensino do Estado de São Paulo e 

Unicamp, no período de outubro/2005 a novembro de 2006, englobando doze módulos de 
disciplinas. 
ii Os alunos, em geral, possuem bem mais de uma década de anos vivenciada no cotidiano 
da escola pública. Agora, estão desempenhando as funções de diretores, vice-diretores e 
supervisores de ensino no ensino público de diferentes regiões do estado de São Paulo, 

concomitantemente à realização do Curso de Especialização em Gestão Educacional, 
dividindo seus espaço/tempo profissional entre a escola, as aulas presenciais durante dois 

sábados do mês e o computador, com as atividades dos doze módulos da disciplina que 



                                                                                                                                                     
compõem o curso e que requerem trabalhos envolvendo leitura, escrita, análise de filmes e 

imagens, entre outros. 
iii Estou utilizando o termo educação não formal para fazer referência aos processos de 
ensino/aprendizagem que ocorrem em espaços diversos como: ONGs (Organizações Não 

Governamentais), sindicatos, igrejas, museus, teatros e outros espaços culturais. A educação 
não formal caracteriza-se por ser uma  forma diferenciada da escola em organizar, estruturar 

e perceber as relações ensino-aprendizagem, educador-educando, produção de 
conhecimento. Para maiores referências , consultar  GOHN (1999), BARROS (1998), 
MARANDINO (2001). 
iv Reflexão encontrada no programa da disciplina de pós graduação do IFCH/UNICAMP-2005, 
referente ao curso “Subjetividade e Criatividade”, ministrado pela Profª Drª Amnéris Maroni.  
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