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Resumo 

 
Germinações de gestos encantadores com Gestores/as que percorrem 

um Curso de Especialização em Gestão Educacional ao atravessar a 
disciplina “Escola, Gestão e Cultura”. Buscar instigações na produção 

fotográfica realizada por eles/as procurando olhar e não se reconhecer; 
contemplar e se esquecer. Abandonar o teatro da representação e da 

procura da essência identitária. Percorrer as linhas de fuga dos 
fragmentos instantâneos. Gestores/as intervindo para além e aquém 

dos limites “reais” das escolas, permitindo-se desdobrar e produzir 
outros espaços/tempos de adensamento. Intervenções e rupturas na 

linearidade real, e o que se vê, o que se imagina real, e o que se pensa 
ver.  

 
Palavras-chave: fotografia – pós-modernidade – formação profissional 

 
 

Gestores gerando gestações em gerações que germinam gestos 
geradores de encantos. E O que é que eu posso contra o encanto desse 

amor que eu nego tanto, evito tanto e, que no entanto, volta sempre a 
enfeitiçari? Feitiço da escola na gestão e com a cultura que per-correm 

um Curso de Especialização em Gestão Educacional em nível de pós-
graduaçãoii para seis mil gestores das escolas públicas paulistas, 

envolvendo diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores e 
assistentes técnicos pedagógicos (ATPs). 

  
O sentido de atravessamento espaçotemporal é muito 
importante para dimensionar como as discussões a respeito de 

cultura movimentarão formas de pensar a escola e a gestão. 
Com isso, o que nos propusemos a realizar foi olhar para a 
escola e buscar questionamentos tanto a partir do comum, do 
ordinário, do outro que é o mesmo, quanto do fora, dos espaços 
intersticiais que habitam os sujeitos (memória, narrativas, 
histórias de vida etc.) e definem um espaço cultural e suas 
finalidades culturais (o cinema como escola/educação, a escola 

como intervalo do adensamento espaçotemporal 
contemporâneo, a escola significa e é nonsense de produções 
em  vídeo, fotografia etc). 
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 Conteúdos, linhas de ação, não me importo com a denominação 

do que a citação acima traz (ou deixa escapar), mas sim as 

possibilidades de viagens por “Escola, Gestão e Cultura”, disciplina do 

Curso de Gestão Educacional coordenada pelo prof. Dr. Antonio Carlos 

Amorim e através da qual busco feitiços geradores de encantos com os 

Gestoresiii. Um sábado. Um (des)encontro. Olhares que se escaneiam, 

provocam, enternecem, duvidam. Olham.  

   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Provocações por todos os lados, fluxos criativos em todos os 

cantos. René Magritte (“O falso espelho” no canto esquerdo), Michel 
Foucault, Velásquez (“Lãs niñas” no canto direito), Antonio Carlos 

Amorim, Milton de Almeida, Lorenzo Lotto, Adeus Lênin, X-Men II, 
Alexandre Órion, Marisa Monte, Maria Rita e tantas outras imagens 

nos percorrem, atravessam os slides de arquivo no Power Point, as 
nossas falas, as nossas indagações, os nosso olhares. 

 
(...) As relações entre Escola, Gestão e Cultura são bastante 
heterogêneas para buscarmos um foco, um eixo. Os fragmentos 
de textos são as fugas de um homogêneo que por vezes 

atrapalha, auxilia, nos deixa mais quietos, mais sossegados. 
(...) A cultura, na relação entre escola e gestão, não está na 
disputa pela centralidade das discussões. Não quer ser uma 
narrativa primeira, original e nem soberana. (Amorim, p.14, 
2005) 

 

 Escola em imagens? Imagens de escola? Educação visual? Escola e 
memória como locais de imaginação? Amnésias, deslocamentos e non-

senses como um sentido de escola e de professores/as? Buscamos 
instigações na/com as imagens, na produção fotográfica realizada por 

eles e elas, nas paralisações de cenas de filmes que assistimos, 
procurando olhar e não se reconhecer; contemplar e se esquecer; 

abandonar o teatro da representação.  
 



O teatro da repetição opõe-se ao teatro da representação, 
como o movimento opõe-se ao conceito e à representação que o 
relaciona ao conceito. No teatro da repetição, experimentamos 
forças puras, traçados dinâmicos no espaço que, sem 
intermediário, agem sobre o espírito, unindo-o diretamente à 
natureza e à história; experimentamos uma linguagem que fala 

antes das palavras, gestos que se elaboram antes dos corpos 
organizados, máscaras antes das faces, espectros e fantasmas 
antes dos personagens – todo o aparelho da repetição como 
"potência terrível". (Deleuze, 2006, p. 31) 

 

Por quais linhas de fugas, entroncamentos, fissuras e 
desabamentos transitar ao eleger o teatro da diferença? Inscrever-

se/nos no problemático como nós de liberação do pensamento?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Não mais perambular pela palavra de ordem “O que isso 

significa?” mas escorregar pelas possibilidades terríveis da potência na 
contemplação. Abdicar em achar o todo, em desvelar a interpretação 

para percorrer as linhas de fuga dos fragmentos instantâneos que 
captam outras realidades. Na aproximação da produção fotográfica 

realizada pela Turma 022 no dia 03/12/2005, as duas professoras de 
blusas branca e preta existiam para os olhos do/a fotógrafo/a? 

Fragmentos de cacos. 
 

 – Fotógrafa... – chamei, ela toda meditativa, me ouvindo de 
banda, o olho focado na câmera, fazendo a fotocomposição... 
 – Fotógrafa, você não acha que já fez o suficiente? Esse lugar aqui 
é o mais incômodo do mundo... 
 Não me via, na alquimia de seu laboratório íntimo, do scanning 

que fazia de mim, me cortando e me ampliando e me recortando. 
Não me via e via tudo, as coisas todas, em contornos ou não de 
coisas: ela e a bola, ela e o futebol, ela e o monumento, ela e a 



paisagem, ela e o menino, ela e o sapo, ela e a metralhadora do 
policial... ela e eu. 
 – Na verdade, vocês fazem uma espécie de plástica na pessoa, 
não acha?  
 Sim, porque eu mesma nunca me reconheço numa foto, assim de 
imediato. Só depois, só depois de olhar muito... (Felinto, 2000)iv 

 
         Encantar-se pelo estranhamento, pelo abandono da representação 

que nos é proposta por Foucault (2002) quando se enebria com Las 
ninas de Velásquez e por Deleuze em Diferença e Repetição (2006). 

Convidar os/as gestores a produzirem e deslizarem pelas produções, 
exposições, (des)encontros com as imagens. 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Órion demorou cerca de 1 mês para 
conseguir esta imagem, tirada na 

zona sul de São Paulo. “Ficava um 
bolo de gente na frente das asas. 
Quando eu apontava a câmera, 
todos saíam para „não atrapalhar a 
foto‟”, diz. A senhora bem no meio 
do desenho foi pega em um 
momento de distração. 
(Superinteressante, maio 2006) 

 

Se minhas verdades parecem 
mentiras, por que uma mentira 

não pode parecer verdadeira? 
 
Alexandre Órion 
(Superinteressante, 
maio/2006) 

 

A virtualidade da memória 
(título da produção 
fotográfica da Turma 110 
em 08/04/2006) 

 



 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

Alexandre Órion, fotógrafo e grafiteiro, denomina seu trabalho de 
intervenções urbanas, das quais escolhi fotos da exposição 

“Metabiótica”v, que pode ser entendida como uma coleção de retalhos: 
meta (prefixo grego que significa objetivo, alvo, limite, após ou  

transposição) bi (prefixo latino, representa duplicação ou repetição) 

otica (parte da física que estuda os fenômenos da luz e da visão).  
 Professores/as gestores/as que intervém para além e aquém dos 

limites “reais” das escolas e permitem-se desdobrar-se e produzir outros 
espaçostempos de adensamento. Intervenções e rupturas na linearidade 

real e o que se vê, o que se imagina real e o que se pensa ver. 
 

Olhar que não vê por antecipação, mas que deixa eclodir o novo 
sob a força de uma ética (e estética) do olhar: sem lodo nem 
aviltamento, numa repetição sem semelhança, mas como 
diferenciação, numa contemplação vibrátil, sem determinação, 
mergulhada numa visão que inventa a visão do que é visto sem 
pontos de referência nem muletas. (Lins, 2005,p.1242) 

 

 Pensar nas imagens como in(ter)venção. Apostas em (...) 
micropolíticas subterrâneas de um cotidiano que não se prende a 

representações, a modelos, que não busca ser a cópia perfeita de uma 
realidade por guardar uma insuportável semelhança com o original. 

(...)Abandonar os desvelamentos, as mediações, a representação. 
(Wunder at al, 2006) Permitir-se criar no que acontece. 

 
– É bem verdade – disse a Duquesa. – Porque você sabe: tanto os flamingos 

quanto a mostarda bicam as pessoas. E a moral disso é: “Pássaros da mesma 
cor voam todos pra onde for”.  
– Só que a mostarda não é pássaro – observou Alice. 
– Certo outra vez – disse a Duquesa. – Que maneira clara você tem de 
perceber as coisas! 

(...) As pessoas são o objeto do 
discurso pedagógico, corpos sobre os 
quais são geradas ações em uma 

especialização por uma temporalidade 
continuísta, acumulativa - a perda da 
identidade no processo de significação 
da identificação cultural (o 

performativo, repetitivo, recorrente. 
(Amorim, 2005, p.64) 
 
A imagem compreende a citação e a 

produção fotográfica da Turma 54, 
realizada em 03/06/2006) 

 



– É um mineral, eu acho – completou Alice. 
– É claro que é – confirmou a Duquesa, que parecia pronta a concordar com 
tudo o que Alice dissesse. – Há um grande veio de mostarda numa mina aqui 
perto. E a moral disso é: “Cada vez que um veio, um outro se foi.” (Carroll, 
p.86-87) 

 

Vou colecionar mais um soneto... 

Outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração.vi 
 

                                   
i Trecho da música “Retrato em branco e preto”, de Tom Jobim e Chico Buarque. Fonte: site 
http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/retrato-em-branco-e-preto.html (visitado em 

08/09/2006) 
ii Curso planejado, elaborado e desenvolvido por uma parceria entre a Faculdade de Educação da 

Unicamp e a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 
iii A estrutura do Curso de Especialização em Gestão Educacional conta com aulas presenciais (no 
caso desta disciplina, 15 horas distribuídas em dois sábados) e atividades de educação à 

distância perfazendo mais 15 horas. 
iv Fragmentos do conto “A fotógrafa” publicado no Caderno especial Primeiras Histórias, do 
Jornal Folha de São Paulo, 01/01/2000. 
v Fonte: http://www.alexandreorion.com/_orion.htm (visitado em 08/09/2006) 
vi Trecho da música “Retrato em branco e preto”, de Tom Jobim e Chico Buarque. Fonte: site 

http://vagalume.uol.com.br/chico-buarque/retrato-em-branco-e-preto.html (visitado em 
08/09/2006) 
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