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Resumo  

 
A idéia deste texto é refletir sobre a disciplina Escola, Gestão e Cultura no 

Curso de Especialização em Gestão Educacional, colocando em discussão 
questões relacionadas com a escola e a cultura, elegendo a escrita como 

possibilidade de reflexão sobre os sujeitos da escola i.  
 

Palavras-chaves: cultura – sujeito – rememoração.  
 

Discutir a escola, a gestão e a cultura induz-nos a pensar nas 
variadas formas de entendimento que esses termos suscitam, e perceber 

que a relação que se estabelece entre eles tem vinculação com os sentidos 
que lhes são atribuídos pelos sujeitos da escola. Na produção desses 

sentidos imbricam-se questões relacionadas com valores, concepções, 
modos de pensar e agir dos sujeitos, e, que têm relação com as situações 

vivenciadas e com as histórias construídas no decorrer da trajetória 
profissional.  

Pensar a escola é refletir sobre as múltiplas possibilidades de 
constituição dessa instituição social, historicamente constituída, que tem 

por função possibilitar às novas gerações o acesso a uma cultura. Que 
cultura é eleita para ser veiculada às crianças, adolescentes e jovens que 

estão na escola? O que é considerado cultura pela escola? Como a escola 
favorece, às novas gerações, o acesso ao que há de mais significativo do 

ponto de vista cultural?  
Falar em cultura é tornar necessária a compreensão de que não 

existe uma cultura única, universal e verdadeira. Ao contrário, a cultura é, 
nas palavras de Williams (1992), um processo social constitutivo que cria 

modos de vida distintos e específicos. Assim sendo, a relação entre escola 

e cultura perpassa as diferentes significações culturais dos sujeitos da 
instituição. Inclui, também, processos relacionados com a compreensão 

que os educadores constroem sobre si mesmos e sobre a escola.  
No processo de definição que a escola realiza, acerca do que é 

culturalmente significativo para ser transmitido aos alunos, estão contidos 
valores, crenças, hábitos, modos de ser e viver diversos e diferentes, 

próprios da cultura dos sujeitos que estão na instância de decisão sobre os 
saberes escolares. Então, como são selecionados os saberes, não apenas 

os disciplinares, mas, sobretudo, os saberes escolares?  
Com efeito, há um jogo de forças que se estabelece em torno da 

seleção cultural da escola. Um campo de batalha porque resultante de um 
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conjunto de influências estabelecidas na escola como organização social. 
De acordo com Moreira (2002), a escola seleciona saberes, valores, 

práticas e outros referentes, que considera adequados ao seu 
desenvolvimento. Nesse sentido, a seleção ocorre através de inúmeras 

possibilidades, produzidas por ações, gestos, realizações.  
Pensar em tais referentes põe em cena a escola como produtora de 

conhecimento e cultura. Uma produção re-elaborada cotidianamente pelos 
sujeitos em suas trajetórias pessoais e coletivas no processo de produção 

da cultura escolar. Histórias trançadas ao longo do tempo, com fortes 
implicações no desenvolvimento da escola. Histórias de alunos, de 

professores, de gestores, em seu processo de formação.  
A produção cultural da escola passa pela formação dos sujeitos, no 

sentido de que estes, ao constituirem-se educadores, exercem importante 
papel na definição da cultura veiculada na instituição. Em virtude disso, 

alguns questionamentos se colocam como possibilidade de reflexão sobre 
a formação: o que me faz ser o que sou? Que caminhos percorri e em 

quais circunstâncias tem se dado a trajetória da minha formação? Quem 
são os outros com os quais tenho vivenciado as travessias da gestão? Por 

que percorri determinados caminhos e não outros? Quais as experiências 
mais marcantes e como se relacionam com a história da minha formação?  

De acordo com Santos (2004:83), nas inúmeras situações com as 
quais me deparo no decorrer do dia ou em minha tentativa de organizar as 

idéias, enquanto penso comigo mesmo, não estou sozinho – o outro se 
apresenta a todo instante. Na trajetória da formação, muitos são os outros 

com os quais construímos nossas histórias. Histórias únicas, influenciadas 
pelo contexto sócio-cultural, construídas a partir das vivências 

compartilhadas.  
Nas aulas da disciplina Escola, Gestão e Cultura tomamos por base 

um conjunto de referências constituídas por textos, imagens, filmes e 
poesias como mote para discutir, com os gestores, questões relacionadas 

com suas experiências, com suas vivências ii. Propomos, então, lembrar 
das histórias do tempo passado, mas com os olhos de hoje, em um 

processo de rememoração, como afirma Benjamim (1987).  

Para isso, sugerimos um exercício de escrita como possibilidade de 
reflexão sobre as histórias da formação. Utilizamos a proposta do Memorial 

de Formação, como um gênero textual privilegiado dos educadores, para 
contar suas histórias, e refletir sobre si mesmos e sobre a escola, como 

uma arte de rememoração. De acordo Prado e Soligo (2005:57) um 
memorial de formação é acima de tudo uma forma de narrar nossa história 

por escrito para preservá-la do esquecimento. É o lugar de contar uma 
história nunca contada até então – a da experiência vivida por cada um de 

nós. 
A idéia de tomar as ações vividas como elemento de reflexão sobre a 

prática encontra no Memorial de Formação um espaço para os educadores 



significarem suas experiências. Os fragmentos escritos revelam saberes 
sociais, políticos, culturais, bem como as utopias e as conquistas. A análise 

do trabalho docente sobrepôs-se às experiências da gestão. Os 
desencantos e silenciamentos da prática revelaram estágios da visão que 

os gestores têm da escola.  
Em alguns ensaios produzidos, pelos gestores, narrativas de 

constituição dos sujeitos, entremeadas pelas histórias de vida e de 
formação revelaram subjetividades, adversidades, conflitos, que, 

socializados tomaram novo impulso de autoria, como os trechos transcritos 
abaixo:  

 
Esse curso da UNICAMP já me permitiu muitas coisas, 

mas daí a escrever as minhas experiências e saber que 
elas são importantes para o mundo, já é um pouco 

demais (Anita)iii 
 

Não imaginei que minha experiência tão simples fosse 
fazer um sucesso tão grande; fosse considerada tão 

importante pelos colegas (Amália). 
 

Pela escrita representada em alguns trechos produzidos, os gestores 
expressaram angústias, desafios, sonhos, perspectivas.  

 
Às vezes percebo que esse acúmulo de trabalho é 

exatamente pra gente não ter tempo de fazer outras 
coisas. A gente se envolve com a burocracia, porque 

tem que cumprir, e deixa de fazer o que tem que fazer 
(Aldo) 

 
Ao registrar as memórias surgem algumas indicações de reflexão 

sobre o vivido. Na mesma proporção, algumas resistências ou limitações 
ao texto escrito e uma opção pela oralidade, como um subterfúgio que 

denuncia uma fuga aos enfrentamentos que possibilitam pensar a prática.. 

Narrar as histórias e registrar as experiências, ainda constituem iniciativas 
muito restritas dos gestores das escolas.  

Superada essa animosidade com o texto escrito, a oportunidade de 
reflexão permite inúmeras possibilidades de crítica e autocrítica sobre as 

experiências profissionais. A sugestão do Memorial de Formação situa-se 
como importante oportunidade de os educadores expressarem suas 

práticas, analisarem suas experiências e dar um novo sentido à sua 
formação.  

Reforçando essa posição, Prado e Soligo (2005:48) afirmam que, a 
valorização da escrita dos educadores ganhou lugar. Afinal, se é 

necessária a reflexão sobre a prática profissional e se escrever favorece o 



pensamento reflexivo, a conclusão acaba por ser inevitável - a produção 
de textos escritos é uma ferramenta valiosa na formação de todos.  

Eleger a escrita do memorial como possibilidade de reflexão sobre a 
formação permitiu colocar em discussão a prática dos profissionais, um 

dos elementos para discutir a escola e a cultura. 
 

 

                                                   
i Curso de Especialização realizado pela Secretaria de Educação de São Paulo e UNICAMP, no período de outubro 

de 2005 a dezembro de 2006, com a participação de cerca de seis mil gestores da rede estadual de ensino de 

São Paulo.  
ii Filmes: A língua das mariposas, A Vila, Abril despedaçado, Zoom. Documentário: Brasil: muito além do 

cidadão Kane. Poesias: Clarice Lispector, Manoel de Barros. Textos: MOREIRA; CANDAU (2003), BENJAMIM 

(1987), SANTOS (2004), PRADO; SOLIGO (2005).  
iii Os nomes são fictícios. 
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