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Resumo: 

 
O texto apresenta as trilhas percorridas de um professor da 

disciplina Escola, Gestão e Cultura, a partir de seu contato com a 
educação de imagens e de como isso pôde contribuir para um novo 

olhar para o ensino e pesquisa imagética. A partir dessas 
considerações, o professor procura assumir-se como um professor-

nômade, inspirando-se no conceito de nomadismo, do filósofo Gilles 
Deleuze e contribuir, assim, para diferentes possibilidades de 

trabalho com imagens. 
 

Palavras-chaves: imagem – nomadismo – gestores 
 

 
"Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas 

leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. 
Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu Preceptor, esse gosto 

esquisito. 
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. 

- Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o Padre me 
disse. 

Ele fez um limpamento em meus receios. 
O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença, 

pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto 
por nadas... 

E se riu. 
Você não é de bugre? - ele continuou. 

Que sim, eu respondi. 
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas - 

Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os 
ariticuns maduros. 

Há que apenas saber errar bem o seu idioma. 
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de 

gramática."  
(Manoel de Barros)i 
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 A intenção da escrita do presente texto está em tentar 

compartilhar acerca das trilhas por mim percorridas, no Curso de 
Especialização em Gestão Educacional – Gestoresii, 

ensinando/aprendendo sobre educar em imagens, a partir da 
disciplina Escola, Gestão e Cultura. Procurarei apontar algumas 

anotações que carrego em minha memória passando a me nomear 
como professor-nômade, inspirando-me no filósofo Gilles Deleuze. 

 
Primeira Anotação 

Tecer comentários sobre um professor-nômade nos remete, 
primeiramente, a definir o que vem a ser denominado como 

nômade, para depois, procurar explicitar o porquê que venho me 
considerando como tal. 

Desde nossas aulas, nas primeiras séries da educação básica, 
aprendemos que nômades são pessoas que não possuem uma 

habitação fixa, que vivem mudando de lugar. Há uma 
territorialidade específica, entre os nômades, que caracteriza sua 

mobilidade e dispersão geográfica (Andrade, 2003). 
Aproximando-me das leituras deleuzianas, compreendo que 

ser nômade não significa não ter território. O território nômade 
“segue trajetos costumeiros, vai de um ponto a outro” (Deleuze e 

Guatarri, 1997: 50) mas “é importante compreender que um ponto 
no trajeto do nômade só existe para ser abandonado; ele é uma 

alternância e só existe como alternância”. iii 
 O professor, com uma formação fortemente marcada nas 

ciências naturais, de pensamento objetivo, centralizado, fixo, ao 
entrar em contato com a discussão acerca do trabalho com 

imagens, ou melhor, com a educação do olhar e das imagens, 
desestabiliza-se, desterritorializa-se e vai escapando dos caminhos 

firmes, já conhecidos e passa a encontrar os desvios. Em meio a 
“surpresas e ariticuns maduros”, o professor deixa-se levar por tais 

desvios lisos pois o “espaço nômade é liso, marcado apenas por 
„traços‟ que se apagam e se deslocam com o trajeto” (Deleuze e 

Guatarri, 1997: 52). 
 A desestabilização e desterritorialização aconteceu a partir do 

momento em que o professor compreendeu que a imagem 
fotográfica não é somente registro comprobatório mas, também, 

“uma nuvem de fantasias, [é] uma criação humana, marcada pela 
escolhas, desejos, imaginações e representações daquele que 

fotografa e daqueles que observam as imagens fotografadas” 
(Wunder, 2006: 02). 

 Ciente disto e apostando nesse novo olhar sobre a imagem 
fotográfica, o professor, agora assumindo-se nômade, deixa-se 

impregnar pela educação do olhar e das imagens e propõe aos/às 
alunos/as-gestores/as, no início da aula, a imaginarem uma escola 

e descrever, em algumas linhas, o que foi imaginado. 



 

 Após alguns minutos, os primeiros relatos. A escola 

imaginada, pela maioria, não corresponde à atual “realidade”. São 
lembranças daquela escola que eles/as estudaram: sem muros, sem 

pichações, sem violência... Uma escola do passado, uma escola 
sem. Outros/as, relataram uma escola bonita, pintada, limpa, com 

jardim. Uma escola do futuro, uma escola com.  
 O professor-nômade deixa-se transbordar pelos relatos, 

desenhos, poesias e, aproxima-se de um caminho investigativo ou 
“desvio” metodológico, inspirado em Isabel Bujes (2002) e começa 

a “fazer a escolha de ferramentas, criar sendas, refazer passos, 
buscar saídas, sempre que necessário” (p. 30) para sua aula. Fugir 

do maniqueísmo do bem e do mal, do binarismo da escola boa-
ruim, bela-feia, limpa-suja... Problematizar o com/sem, a partir da 

imaginação, essa foi a proposta para a (des)ordem do dia. 
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Enquanto isso  
Anoitece em certas 
regiões  

E se pudéssemos  
Ter a velocidade para 
ver tudo  
Assistiríamos tudo  
A madrugada perto  

Da noite escurecendo  
Ao lado do entardecer  
A tarde inteira 
Logo após o almoço  

O meio-dia 
acontecendo em pleno 
sol  
Seguido da manhã que 
correu  
Desde muito cedo  
E que só viram  
Os que levantaram 
para trabalhar  
No alvorecer que foi 
surgindo. 
 

 

Segunda Anotação 
 O professor-nômade não sai de um ponto 

de partida para um ponto de chegada, ele está 
no meio, pois “a vida do nômade é intermezzo”, 

como assinalam Deleuze e Guatarri. Deixo-me 
levar pela desterritorialização da aula e permito-

me deslocar as diferentes possibilidades de 
educar com/pela imagem. Assim, a aula desliza-

se na exibição do documentário Janela da Alma; 
da leitura e discussão do texto “Silêncio, 

apagamento e hospitalidade: professor/a na casa 
vazia da outra escola” (Amorim, 2005); da 

exibição de algumas imagens do cotidiano da 
escola. Ouvimos a música “Enquanto isso”, na 

voz de Marisa Monte e “terminamos” a aula com 
a exibição do programa Caminhos e Parcerias, da 

tv cultura, sobre a proposta pedagógica da ONG 
Grãos de Luz e Griô, na cidade de Lençóis/BA. 

 



 Espelho, uma das palavras que compõe o título desse texto, 

foi também inpiradora para movimentarmos o com/sem, do 
passado e do futuro da escola. Espelho, superfície lisa que permitiu-

nos escapar dos pontos fixos que muitas vezes estão presentes no 
cotidiano escolar para deslizarmos sob diferentes possibilidades da 

educação imagética.  
 Espelhos, que permitem ver-nos, enxergarmos nossa prática 

pedagógica, daquilo que fizemos. Olhar o espelho e se deparar com 
o nosso rosto, com as marcas do tempo, com aquilo que somos e 

pensarmos naquilo que queremos para o futuro. 
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Experimentar a 

fotografia, expor-
se por meio dela. 

Nesta hora, a 
imagem virou 

espelho. 
(Wunder e 

Laganá, 2005: 
146) 



Terceira Anotação 

 
 

 
  

 
 

Aula encharcada de imagens fixas e móveis, que se dobram 
em lisas e estriadas; misturam-se entre si, no com/sem, no 

passado e presente; com os versosv de Marisa Monte e Nando Reis, 
que não permitem fixar o tempo e nem torná-lo linear.  

Aula que procura desestabilizar os/as alunos/as – gestores/as 
de escolas. Aula que possibilita ao professor vislumbrar ser um 

nômade, que abandonou o ponto de referência, pois “para o 
nômade, o movimento não se reduz ao circuito de espetáculo, mas 

ao fluxo da viagem” (Curi, 2001: 77).  
Assim, foi/está sendo o desvio do professor-nômade, que 

aposta no currículo “não só com palavras, mas também com 
imagens” (Oliveira Jr, 2005: 69) e que junto com Alik Wunder e 

Hylio Laganá (2005), acredita “que a imaginação é um importante 
ingrediente no processo de produção do conhecimento!” (p. 152). 
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