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RESUMO: As problematizações trazidas para este texto derivam do estudo acerca de como 
a docência é afetada pelos processos de deslocamento territorial vivenciados por três 
professores que colaboram com esta proposição. Para a apresentação no “23º Encontro 
Nacional da ANPAP: Ecossistemas Artísticos” detenho-me em três aspectos capturados em 
seus relatos autobiográficos, percebidos desde o tema de seus deslocamentos territoriais: a 
questão da negociação; a noção de sentir-se estrangeiro de si mesmo e uma postura 
nômade como modos de produzir-se na docência. 
 
Palavras chave: deslocamentos; narrativa; formação de professores. 
 
  
RESUMEN: Las problematizaciones presentadas en este texto, derivan de una investigación 
sobre cómo la docencia es afectada por los procesos de desplazamiento territorial vividos 
por tres profesores que contribuyen en la construcción del propio estudio. Para la 
presentación en el “23º Encontro Nacional da ANPAP: Ecossistemas Artísticos” enmarco el 
trabajo en tres aspectos que derivan de sus relatos autobiográficos en relación a sus 
desplazamientos territoriales: la cuestión de la negociación, la noción de sentirse extranjero 
de sí mismo y una postura nómada en cuanto modo de producirse en la docencia. 
 
Palabras clave: desplazamientos; narrativa, formación de profesorado. 

 
 
 

Falar a partir dos deslocamentos territoriais 

A premissa que move este texto é a pergunta: o que se desloca nos professores 

quando eles se deslocam de seus territórios? 

Esta questão é lançada tendo em conta alguns dos aspectos discutidos na tese 

doutoral1 que desenvolvo no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, 

da Universidade Federal de Goiás. A tese por sua vez se preocupa em 

problematizar as experiências de trânsitos e deslocamentos vividos por estudantes 

de pós-graduação, vinculados a distintas instituições de ensino superior e, ao longo 

destes deslocamentos pensar acerca de como e pelo quê são afetados em seus 

processos de subjetivação. 
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No entanto, para este trabalho gostaria de me ater sobre algo que, indo para além 

da problemática lançada na tese, me provoca a pensar enquanto professora, cujo 

interesse está centrado nos processos formativos em artes visuais, desenvolvendo 

trabalhos vinculados aos cursos de licenciatura2 desta área. 

Desde alguns pontos percebidos e trabalhados na pesquisa de campo da 

investigação doutoral, interessei-me em refletir sobre outras questões que passaram 

a chamar minha atenção acerca do âmbito da formação docente. Questões estas 

que trago especificamente para serem debatidas neste espaço voltado ao Ensino de 

Artes Visuais, proposto pelo “23º Encontro Nacional da ANPAP: Ecossistemas 

Artísticos”. Assim que, muitas delas ainda são lançadas enquanto possibilidades de 

pensar sobre o tema, sem ter necessariamente alguma larga problematização ou 

articulação teórica, visto que se mostram mais como disparadoras de um processo 

inicialmente desencadeado. 

Tais questões foram observadas a partir dos primeiros relatos produzidos para a 

investigação doutoral, por alguns sujeitos que tinham a docência e os 

deslocamentos territoriais fortemente demarcados em suas histórias, afetando-se 

mutuamente, na medida em que iam vivendo estes trânsitos e produzindo-se na 

docência.  

Aqui me interessa conhecer e problematizar os câmbios percebidos por estes 

professores em suas vidas, suas práticas docentes e, mais ainda, discutir os 

câmbios em seus modos de entender/ver a profissão, enquanto ela mesma marcada 

pela necessidade de revisões e deslocamentos no que diz respeito aos modos de 

produzir-se professor, as crenças e conceitos, e ainda sobre as implicações da 

atuação docente no contexto atual. 

Tanto na tese, quanto para esta reflexão, busco pensar estes deslocamentos a partir 

do conceito de desterritorialização, proposto por Deleuze e Guattari, onde “território 

são as propriedades (...) e sair do território é se aventurar. O território só vale em 

relação a um movimento do qual se sai dele” (DELEUZE, 1988: 04). Neste sentido é 

impossível pensarmos em deslocamento, seja enquanto geografia ou mesmo 



  

387 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

enquanto um deslocamento atitudinal, sem antes consideramos a existência de algo 

que está delimitado como terreno de trânsito e/ou de ações. 

E este terreno, sobre o qual se desliza e se criam mundos, pode ser  

relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no 
seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território é sinônimo de 
apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o 
conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 
investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 
estéticos, cognitivos (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 323). 

Assim, não há desterritorialização sem que haja uma reterritorialização em outra 

parte, uma vez que mesmo em meio a mudanças e dilaceramentos, estamos sempre 

nos reposicionando. Para tanto, ainda que seja de modo provisório e instável, uma 

reterritorialização implica novas aprendizagens em outras partes, em outras 

relações. Sair de um território, deixar o que antes era seguro e familiar, romper com 

uma estrutura de vida até então estabelecida, tudo isto nos coloca em perspectiva, 

fazendo-nos questionar o que temos como certezas e investimento de nossos 

desejos. 

E é desde este terreno de incertezas que acredito que possa haver uma 

possibilidade de repensar a docência e o trabalho do professor, como sujeito vibrátil, 

sensível aos mínimos movimentos e mudanças, e que conecta os acontecimentos 

pessoais, os câmbios de territórios e suas experiências à sua forma de pensar e 

produzir-se na profissão, na vida. 

Neste sentido, o conceito de desterritorialização atua como possibilidade de 

perceber estes câmbios no trabalho dos professores, por sua vez, sempre em 

processo de busca por novas aprendizagens e caminhos a percorrer. 

Em termos metodológicos, esta proposição está baseada nos princípios da pesquisa 

narrativa, uma vez que lança um convite para que os docentes que participam do 

trabalho falem, pensem e escrevam sobre suas experiências profissionais, a partir 

das mudanças e transformações que lhes passam, sobretudo desde o 

acontecimento de seus deslocamentos territoriais. 
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No tocante a esta reflexão trarei para o texto um debate em torno aos relatos de três 

professores, com formações distintas e cuja atuação profissional está também 

vinculada aos processos de formação docente. A perspectiva narrativa é vista neste 

estudo como um modo de propiciar aos professores um momento em que possam 

pensar sobre o que lhes acontece no campo profissional e pessoal, e ainda, que 

favoreça um espaço de reflexão sobre o que lhes passa: suas percepções e 

impressões sobre os câmbios que estão experienciando (territoriais e conceituais, 

por exemplo). 

 

Sobre o que se desloca (em nós) quando nos deslocamos  

Para que esta problemática fosse levada a cabo, os professores escreveram relatos 

autobiográficos, tendo como orientação algumas perguntas que foram enviadas por 

e-mail. A questão disparadora (mais ampla) problematiza como são afetados pelos 

deslocamentos aos quais experimentam.  

Foi considerado que o movimento de pensar sobre aquilo que nos acontece quando 

mudamos de lugar, quando passamos a habitar outros espaços já era para esta 

pesquisa algo importante. Acredito que este exercício de forçar-se a pensar sobre 

determinada questão pode não só ajudar-nos a agir sobre ela, mas sobretudo a 

potencializá-la. Assim, pensar sobre a experiência do deslocamento, embora já seja 

por si só uma nova experiência, implica que nos situemos e nos percebamos neste 

trânsito. 

Como forma de ampliar as reflexões em torno ao tema, os seguintes 

questionamentos foram também enviados aos professores: 

- A partir de seu deslocamento houve câmbios em seus modos de pensar/entender a 

profissão docente? Quais foram?  

- Foram percebidas mudanças em suas práticas de ensino? Em caso afirmativo, 

poderia citá-las?  

- Neste processo, houve câmbios acerca de crenças e perspectivas relativas a 

profissão? 
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- Poderia apontar algumas situações que lhes foram marcantes neste processo? 

Assim o interesse em propor tais indagações está mais bem centrado em conhecer 

as imbricações e complexidades do processo de conhecer e viver em novos 

contextos, percebendo que a docência não está feita somente de conteúdos, marcos 

teóricos, aspectos pedagógicos e relações diretamente desenvolvidas na escola ou 

na universidade. Ao contrario, a docência está encharcada por conflitos, 

instabilidades e dificuldades de ordem cotidiana, que marcam todo o movimento de 

quem se desloca. Movimentos que vão desde as relações com os novos 

companheiros de casa, os vizinhos e o com o próprio trajeto que se cruza para 

chegar à escola ou a universidade, até os novos vínculos que se vão criando nestes 

espaços. Tudo é importante e vai sendo incorporado em nossa porção docente, 

produzindo efeitos e ressonâncias.  

Os docentes, por meio de seus relatos, apontam as dificuldades que emergem 

quando adentram um novo contexto profissional, no sentido de que suas versões de 

verdade são contrapostas as dos demais, promovendo um certo incômodo. São 

deslocados de suas zonas de conforto e colocam em perspectiva seus aprendizados 

anteriores.  

E diante destes aspectos, é importante ressaltar que neste trabalho por 

deslocamento entende-se mais do que ato físico de se deslocar por distintos 

territórios. Importa pensar sobre estes trânsitos subjetivos que se dão nos 

professores, entendendo que seus territórios são mais amplos e vazam a noção de 

território como domínio geográfico, posto que são multiplicidades que, interatuando, 

produzem afetos distintos. 

Neste estudo, considero que a perspectiva narrativa ajuda a mirar os processos de 

formação e de auto formação, ao perceber que nossas posturas adotadas na 

docência derivam, em grande medida, dos referenciais que vamos escolhendo, dos 

acontecimentos cotidianos e dos nossos encontros: sejam eles com leituras, 

imagens ou com outras narrativas que se entrecruzam às nossas.  
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A investigação de cunho narrativo coloca o foco sobre “questões epistemológicas 

que possam ajudar a compreender e explicar como práticas culturais, sociais e 

visuais marcam a trajetória e a subjetividade dos indivíduos” (MARTINS e 

TOURINHO, 2009:1-2), e para tanto, acaba por se debruçar sobre como tais práticas 

configuram e conformam ideias e escolhas no tocante aos modos de ser na 

docência. 

Por assim dizer, o desenvolvimento deste estudo a partir da perspectiva narrativa 

contribui para que a formação de professores seja vista também desde outras 

posições, neste caso em específico, a partir dos deslocamentos, dos trânsitos e 

também das derivas dos professores com os quais dialogo.  

Através da escrita dos relatos, cada professor pôde experimentar outro modo de 

viver seus deslocamentos, novos modos de vê-los, criando conexões com outras 

histórias que, num primeiro momento, talvez nem lhes ocorressem dada a não 

relação direta com os fatos acontecidos. Contudo, o momento de pausa para pensar 

e escrever sobre o que lhes passa potencializa o fluxo de ideias, de novos 

cruzamentos entre aquilo que é vivido e também sentido. "La narrativa expresa la 

dimensión emotiva de la experiencia, la complejidad, relaciones y singularidad de 

cada acción (...)” (BOLIVAR et al, 1998:12 apud PARDIÑAS, 2010, p.21), por esta 

razão considero que investir nesta ação de pensar, escrever e ler sobre aquilo que 

se vive possa vir a contribuir para a produção de outras possibilidades de 

experienciar tanto aquilo que já nos passou, quanto aquilo que ainda está por vir. 

Neste exercício de escrita proposto os professores foram convidados a também 

pensar a experiência a partir de visualidades que lhes fossem caras e artefatos que 

de algum modo estivessem atuando nos sentires sobre o processo de se deslocar. 

Inevitavelmente conexões entre os lugares e as paisagens afetivas e geográficas 

das cidades por onde passam acabam por se tornar pontos importantes para pensar 

sobre o lugar da docência em meio à vivência destes percursos. Não de modo a 

convocar um saudosismo, que resgata nos objetos, histórias e imagens algo perdido 

no tempo, mas sim que vê nestes movimentos a possibilidade de criar e 

potencializar novos encontros pensando a si, e a docência.  
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Contudo é importante salientar que nesta etapa os professores participantes não 

deram retornos propriamente com imagens, anexadas aos relatos escritos, por outro 

lado, as próprias escritas, e os modos de narrar convocam-nos a perceber seus 

relatos como visualidades, como narrativas visuais que contam sobre lugares 

habitados, as minúcias do cotidiano explorado nestas novas etapas de vida e 

referências a experiências estéticas, por meio de visitas a museus, contatos com 

produções artísticas ou ainda sobre as efetivações provocadas por um filme, por 

exemplo. Tudo isso acaba por configurar um espaço imagético, marcado pelas 

relações tecidas entre os sujeitos e os modos com que experienciam seus espaços, 

criando para si alguns territórios de existência. 

Desde suas escritas, me propus a tentar perceber os movimentos de 

desterritorialização e reterritorialização e ainda, o que estaria vindo à tona a partir de 

alguns temas pontuados em seus relatos. Para este momento, a partir dos relatos 

produzidos pelos professores seleciono três aspectos que considero marcantes 

neste processo de câmbios: os movimentos de negociação; o sentimento de ser 

estrangeiro de si mesmo e uma postura nômade como exercício para a vida e a 

profissão. 

No sentido de suscitar outras relações neste texto e com a temática, opto por 

também trazer fragmentos dos relatos dos próprios docentes3, por considerar que 

possam ampliar as reflexões sobre o tema, trazendo ao leitor também outras 

possibilidades de se posicionar acerca do que proponho.  

O primeiro tema que proponho provém da experiência do professor Diego, que 

aponta detalhes de sua mudança ao sair para realizar o mestrado em outra cidade e 

estado do país e que, ao longo deste período começa a trabalhar como formador de 

professores, dando-se conta pela primeira vez de certos conflitos entre sua 

formação inicial e seu novo contexto de estudo e atuação profissional. Como forma 

de aprofundar a questão, proponho a leitura de um fragmento escrito pelo professor: 

“No mestrado encontrei perspectivas novas, outros pontos de vista 

que às vezes me ensinavam a ver de outras maneiras e outras me 

faziam sentir incômodo. Aqui alguns docentes e estudantes tratam de 
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questões que desde meu ponto de vista já poderiam estar resolvidas. 

(...) Em alguns momentos tenho que negociar comigo mesmo e 

quando posso, com os colegas de trabalho, a respeito de algumas 

verdades instituídas, sobre algumas coisas impostas nas quais não 

acredito. Exemplo disso são as aulas detalhadas que tenho que fazer 

para ensinar aos professores das escolas públicas. Não estava de 

acordo com isto a princípio e tive que pensar muito bem no que 

estava fazendo e no que gostaria de fazer. Decidi falar com a 

coordenadora e negociar. Em parte consegui. Desde então venho 

pensando nas aulas detalhadas considerando que muitos dos 

professores não têm uma formação específica em artes visuais e que 

por sua vez os materiais [didáticos] proporcionados lhes ajudam a 

compreender um pouco melhor e a ter novas possibilidades de 

trabalho em aula” (Fragmento de relato da professor Diego) 

 

Da escrita de Diego gostaria de destacar a questão da negociação, necessária 

consigo mesmo e no contexto profissional. Os câmbios, além de promoverem abalos 

e algumas rupturas, podem servir como modos de fazer-nos reconsiderar nossos 

limites, quer dizer, não se trata de promover uma ruptura radical, ir contra algo que 

nos parece equivocado. Resistir nem sempre tem a ver com ir contra, se trata de 

situar-se numa posição de escuta e reflexão, no intuito de ponderar sobre as 

estruturas que regem certos modelos de pensar à docência e das circunstâncias e 

contingências que estão em foco. Neste caso, o professor joga com seu poder de 

escuta frente às necessidades de seu contexto de trabalho, lançando mão de uma 

postura que privilegia a flexibilidade e a abertura àquilo que lhe parece equivocado 

ou simplesmente distinto ao que considera mais relevante em termos de formação. 

Assim, os espaços por onde transitamos podem ser concebidos sempre como 

processo, e é interessante ver a educação como um espaço de fluxos, sendo 

concebida como um permanente tornar-se, onde não exista “última instância” 

(DOEL, apud HAESBAERT y BRUCE) e, desde esta reflexão tentamos promover 

uma mirada mais aberta ao que nos apresenta como diferente, posto que se pode 

aprender destes cruzamentos e contatos, mesmo quando nos acontecem pela via do 

embate ou daquilo que nos provoca incômodos. Nestes trânsitos é interessante 

considerarmos o que diz Rolnik (2006, p.36): 
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Movimentos de territorialização: intensidades se definindo através de certas 
matérias de expressão; nascimento de mundos. Movimentos de 
desterritorialização: territórios perdendo a força de encantamento; mundos 
que se acabam; partículas de afeto expatriadas, sem forma e sem rumo. 
 
 

Enquanto pesquisadora e docente vejo que este acaba sendo um caminho potente 

para que nos desterritorializemos de nossos modos de fazer, modos de pensar, por 

vezes já acostumados e incapazes de mobilizar-nos a produzir novas formas (ativas) 

de sentir e atuar na docência. Ou que acabam por impedir-nos de exercitar a escuta, 

encontrando na singularidade do outro a possibilidade de ser surpreendido por 

aquilo que é diferente e que, por isso mesmo, produz afetivações.  

Outro ponto a destacar sobre os deslocamentos dos professores é que, em muitos 

casos, relatam que foi necessário sair, deixar seus lugares, suas territorialidades 

anteriores para aprender sobre este mesmo lugar, ou sobre a posição que ocupam. 

O que acaba por ativar uma condição de ser estrangeiro de si mesmo, uma noção 

que trago a partir da autora Maxine Greene (1995). 

Neste caso em concreto, aporto um fragmento do relato da professora Marta, que 

fala a partir de um duplo deslocamento territorial: o primeiro quando sai de sua 

cidade e estado, para realizar o curso de doutorado em outra região do país. O 

segundo deslocamento no seu caso teve relação com a mudança de país, para a 

realização do estágio doutoral, vinculada a uma universidade europeia no período de 

um ano. 

Em seu relato Marta se coloca na posição de quem questiona a si e sua prática 

docente, e se modifica ao observar a atuação de seus professores e também nas 

relações com outros colegas investigadores/docentes. 

“(…)tenho pensado muito a docência a partir da perspectiva de 

aluna. Nesses últimos anos me deparei muito com discursos que não 

condizem com práticas. E nem creio de todo que isso seja 

demagogia, mas é ainda mais complicado (sobretudo porque penso 

que possivelmente passarei por isso, mas na posição da pessoa que 

discursa). Tem me parecido tanto que algumas pessoas de fato não 

têm a noção de que suas ações contrariam seus discursos e isso me 

parece muito também por causa do status que acabam ganhando em 

suas profissões em que (por mais que acreditem fazê-lo) questionam 
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muito pouco suas práticas. Evidentemente, diante disso fico 

pensando que preciso não perder esse exercício constante do 

autoquestionamento, mas por outro lado penso na ingenuidade que é 

isso...” (Fragmento de relato da professora Marta) 

 

Do relato de Marta me interessa problematizar sobre o fato de que por vezes os 

professores se encontram tão imersos em seus lugares, em suas rotinas, arraigados 

em seus modos de pensar e mirar, que lhes custa explorar seus espaços desde 

outros prismas. A professora fala especificamente de sua relação com discursos que 

são produzidos, repetidos e naturalizados, impedindo-nos de perceber e 

experimentar os câmbios que estão afetando a educação. Mas como nos custa 

suspeitar, duvidar da grandiosidade de certos discursos e práticas. Talvez para 

alguns de nós uma das vias possíveis para que certas mudanças se produzam seja 

através da saída de um território para outro. Talvez os deslocamentos de nossas 

crenças aconteçam quando nos colocamos à escuta e à observação de outros 

contextos, entendendo como se constroem seus relatos para assim sermos capazes 

de interrogarmo-nos acerca de nossos próprios.  

Para Greene: 

En la realidad de cada día, situarse en la posición ventajosa del 
extranjero es poder mirar con perplejidad e interrogativamente el 
mundo en el que se vive. Es como volver a casa después de una 
larga estancia en cualquier otro lugar. El que regresa a casa percibe 
en su ambiente detalles y formas que nunca ha visto antes: Descubre 
que tiene que pensar de nuevo los rituales y las costumbres de su 
pueblo para poder entenderlos (GREENE, 1995:83) 

 

Todos os professores que participaram deste estudo falam da importância de sair de 

seus territórios como forma de sair de suas zonas de conforto. Ainda que seja 

complexo adentrar outros sistemas e outras culturas e fazer-se visível em contextos 

mais fechados e homogêneos, todos consideram a potencialidade contida nestes 

trânsitos como parte do processo de aprender, de tornarem-se fortalecidos frente 

àquilo que desconhecem ou ainda para enfrentar e resistir à hegemonia de algumas 

práticas e discursos instaurados. 
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A saída geográfica atua como uma primeira ruptura, mais violenta, concreta e que 

pode ser um detonador para que outras mudanças tenham lugar em suas vidas. Me 

parece que sair de um território não é por si só uma garantia de que haja algum 

câmbio efetivo, sobretudo quando falamos de educação e do trabalho docente. Por 

outro lado, a partir dos relatos e do exercício de compartilhar estas experiências, fica 

claro que são tantos os caminhos, os modos e as transformações pelas quais 

passaram os docentes que colaboram neste trabalho, que ao menos é possível dizer 

que por diferentes vetores tiveram suas ideias, crenças e posições deslocadas. E, 

ainda que indiretamente, tais deslocamentos acabam por atravessar o modo com 

que se produzem na docência.  

Em parte o último aspecto que será problematizado neste texto tem a ver com 

manter-se em um estado de interrogação e, sobretudo, em um estado de 

movimentação permanente de ideias. Tudo isto tendo em consideração a escolha 

por um modo nômade de produzir-se em meio à vida e, consequentemente, em meio 

à profissão. 

A concepção de nomadismo que trago para pensar este último relato é tomada a 

partir de Braidotti (2002), que propõe o pensamento acerca de uma subjetividade 

nômade, que se relaciona a um devir em que, independentemente do lugar 

geográfico, cria-se para si um estilo de vida, um posicionamento não estático, um 

modo de transitar e posicionar-se não só entre territórios, mas pelas questões que 

se impõem nas dinâmicas das relações sócio-culturais. 

Tais questões são pensadas a partir do relato cedido pela professora Laura, que 

assim como Marta está vinculada a um programa de doutorado, tendo se deslocado 

por diferentes regiões do país e realizado um período de estudos no exterior. 

“Nos últimos três anos aprendi a ser um pouquinho “nômade”. Não 
tenho um endereço fixo e não posso criar “raízes” porque não sei em 
qual cidade viverei. Estou sempre de passagem. Ansiava por isso e 
escolhi esse caminho, mas confesso que me abala um pouco (...) 
Estou aproveitando essa fase, mas não quero estar assim por muito 
tempo. “Nomadismo” também é um bom conceito para minhas 
reflexões teóricas atuais. Com o professor da universidade europeia 
estou trilhando outras perspectivas sobre a educação e, com alguns 
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colegas, percebendo outras maneiras de pensar as práticas 
pedagógicas nas escolas”. (Fragmento de relato de Laura) 

 

O que vejo de mais potente ao trazer este relato é discutir duas questões que me 

atravessam fortemente: 

A primeira é retornar à ideia de que o deslocamento no sujeito não se faz somente 

por meio dos trânsitos geográficos, e aqui, a ideia de uma subjetividade nômade não 

diz respeito (somente) a este deslocamento espacial. O deslocamento territorial é 

tomado como um dispositivo inicial para que certas mudanças sejam operadas, mas 

isso dependerá fundamentalmente dos modos com que nos relacionamos com elas 

e com o que nos acontece na medida em que nos lançamos à experiência. 

A segunda questão é a contradição que nos habita em meio à vivência dos 

caminhos escolhidos, bem como a contradição em entender a experiência do 

nomadismo. Ainda que se deseje, ainda que se projete minimamente este estilo 

nômade de viver, é preciso ter-se também momentos e espaços de segurança, onde 

o sentimento de “estar em casa” (mesmo que esta seja uma invenção) seja possível 

justamente para que possamos seguir nossas aventuras e nossas experimentações. 

Lembrando as palavras de Deleuze e Guattari que nos dizem que não há 

desterritorialização sem que haja um movimento de reterritorialização.  

Assim, vejo a pertinência da noção de subjetividade nômade por tratar-se de uma 

postura que indica provisoriedade no que diz respeito aos modos de ser. Entende-se 

que o processo de deslocar-se tem sua importância no percurso enquanto 

experiência, enquanto criação. Está no caminho percorrido, naquilo que violenta o 

pensamento (conforme a filosofia deleuziana) e força a pensar diferentemente 

daquilo que se pensa, não importando tanto aonde se chega ou de onde se sai. Ao 

sujeito nômade interessa o processo de construir e desconstruir (se), rompendo com 

as noções de identidade, que fixa e enraíza, bem como com as concepções que 

buscam no modelo de bom professor uma identidade unificada e replicada à 

exaustão.  
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Viver e lidar com estas experiências se constitui num limiar constante entre algo 

conflitante, que por vezes impulsiona-nos e, por outras, nos prende em nome da 

estabilidade e da acomodação. Por um lado, atua de modo extremamente 

mobilizador, propulsor, no sentido da abertura de diversos caminhos para explorar 

que se apresentam. Há uma potencialidade em experimentar ser aquilo que não se 

é, em meio a tantas novidades, em meio ao desconhecido.  

O que se pode dizer até agora 

Ao propor este exercício de escrita aos professores, a partir de seus relatos 

autobiográficos, alguns aspectos sobre as experiências que vivem em meio aos 

deslocamentos de alguma forma foram evidenciados, sendo possível o início de uma 

imersão em tais temas. 

Os professores aprendem sobre si mesmos e sobre a profissão em lugares que lhes 

são pouco familiares, e dos quais pouco a pouco se apropriam como territórios 

próprios. Ao mesmo tempo que experimentam sem saber exatamente onde pisam e 

percebem alguns conflitos próprios dos processos de adaptação a um lugar 

desconhecido, acabam por criar estratégias e modos novos de lidar com as 

pressões, com os dilemas, sobretudo por compreenderem que tudo isto é parte do 

processo de aprender algo novo e relacionar-se com o que até então lhes era 

desconhecido. 

Ao longo do tempo em que estamos em trânsito nos damos conta de que não se 

trata de um movimento de comparar, valorar em termos de melhor ou pior, bom ou 

mau... mas sim de pensar como se pode jogar, transitar e explorar os diferentes 

contextos, opiniões, espaços, para poder aprender e tirar proveito destas 

experiências. 

A proposta em questão, mais do que aportar resultados fechados ou concludentes 

pretende lançar pontos de reflexão sobre os modos com que se constroem os 

professores que se propõem a mudar seus territórios em busca de uma formação 

continuada (formal ou informalmente). Neste sentido, o desenvolvimento do trabalho 

articulado à perspectiva de investigação narrativa contribui para o fato de que a 
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formação de professores seja vista também desde outras perspectivas, menos 

centralizadas e fixadas em modelos conteudistas. 

Além disso, ainda que seja bastante introdutório, com este estudo se pretende 

colocar em pauta as potencialidades contidas nos relatos autobiográficos dos 

professores. Quer dizer, produzir outros modos de pensar a docência como 

experiência viva, como processo marcado por conflitos, perdas e novas 

aprendizagens que se dão a partir das mudanças, que começam pelas mudanças de 

ordem territorial, ampliando o conceito até os câmbios de ordem subjetiva, que 

afetam os modos de pensar a profissão. 

 

NOTAS 

                                                           
1 Tese desenvolvida na linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação, sob 
orientação da professora Doutora Alice Fátima Martins, financiada integralmente pela CAPES. 
2 Em minha experiência como docente destaco as atuações mais recentes como professora substituta 
do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes e Letras, nos cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Artes Visuais, da Universidade Federal de Santa Maria (2008-2010) e a atuação no 
curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, como tutora e orientadora 
de trabalhos de conclusão de curso, na modalidade à distância (2011-atual) 
3 Os professores participantes consentem o uso direto de suas falas, escritos ou imagens cedidas 
para a composição do presente artigo, bem como para o trabalho na tese doutoral da qual participam, 
por meio da anuência ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido específico desta investigação. 
Para a escrita deste texto opto por usar nomes fictícios para cada professor. 
 
 
 

 
REFERÊNCIAS  
 
BRAIDOTTI, Rosi. Diferença, diversidade e subjetividade nômade. Labrys, estudos 
feministas. Número 1-2, julho/ dezembro, 2002. 
 
DELEUZE, Gilles. O abecedário de Gilles Deleuze: transcrição integral do vídeo, para fins 
exclusivamente didáticos. Paris: Éditions Montparnasse, 1988. 
 
GREENE, M.: “El profesor como extranjero”. In: Larrosa, Jorge (org.) Déjame que te 
cuente. Barcelona: Laertes, 1995. 
 
GUATTARI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 



  

399 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                                                                     
HAESBAERT, Rogério; BRUCE, Glauco. A Desterritorialização na Obra de Deleuze e 
Guattari. Disponível em: 
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/viewArticle/74 
 
HERNÁNDEZ, Fernando; RIFÀ, Montserrat. Investigación autobiográfica y cambio 
social. Barcelona: Octaedro, 2011. 
 
MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. Pesquisa Narrativa: concepções, práticas e 
indagações. In: Anais do II congresso de educação, arte e cultura -CEAC. Santa Maria. 
(1-12), 2009. 
 
PARDIÑAS, Maria Jesus Agra. Topografía crítica: el hacer docente y sus lugares. In: EÇA, 
Teresa Torres Pereira de; PARDIÑAS, Maria Jesus Agra; MARTÍNEZ, Cristina Trigo e  
 
PIMENTEL, Lúcia Gouvêa (Orgs.). Desafios da educação Artística Ibero-America. Porto, 
Portugal: APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual), 2010. 
pp. 18-36. 
 
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 
Porto Alegre: Sulina; Ed. UFRGS, 2006. 
 
 
 
Aline Nunes  
Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual- PPGACV, linha de 
pesquisa Culturas da Imagem e Processos de Mediação, pela Universidade Federal de 
Goiás-UFG. Bolsista pelo Programa de Estágio no Exterior-PDSE, Capes, na Universidade 
de Barcelona-UB/Espanha, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014. Bolsista 
Capes 2011-2015. Mestre em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação- 
PPGE, da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. Bacharel e Licenciada em Artes 
Visuais pela mesma instituição.  
 

http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia/article/viewArticle/74

