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Resumo 
Apresentando como foco investigativo os deslocamentos territoriais, vividos como trânsitos e mudanças de ordem 
geográfica e subjetiva, no decorrer da tese o esforço esteve na busca por explorar o que passa, o que acontece, e como 
os sujeitos implicados neste trabalho vivenciam este movimento. Tomada pela pergunta “Que mudanças e torções são 
produzidas e experienciadas a partir de deslocamentos territoriais?” a tese foi desenvolvida num formato narrativo a 
partir do entrecruzamento dos relatos autobiográficos de oito sujeitos nômades, entre os quais me incluo. A construção 
da tese fez-se por diferentes caminhos que provocam encontros: com autores cujo pensamento e escrita transitam pela 
perspectiva dos Estudos da Cultura Visual; com literaturas diversas que proporcionam pensar e ampliar as noções sobre 
o tema problematizado; com imagens produzidas em meio aos deslocamentos e achadas à espreita; daquilo que é 
sentido em certos filmes, num passeio à deriva, numa visita a um museu, e nas conversações com aqueles que 
colaboram com a investigação. Metodologicamente, a tese foi realizada segundo os pressupostos da Investigação 
Narrativa e da Cartografia. A orientação teórica e argumentativa acerca do tema aconteceu com base nas noções de 
nomadismo, por meio de autores como Deleuze e Guattari, Rosi Braidotti e Onfray. O conceito deleuze-guattariano de 
desterritorialização é também incorporado no trabalho como forma de cartografar os movimentos produzidos pelos 
participantes da pesquisa. Ainda, em meio aos percursos teóricos são propostas algumas reflexões em torno aos 
deslocamentos em diálogos com Rolnik; Preciosa; Lopes; Maffesoli, dentre outros. A tese defende em sua escrita a 
possibilidade de reinvenção potencializada pelo ato de deixar um território, inicialmente geográfico, mas que aqui foi 
entendido enquanto outros tipos de domínio, ou seja, deixar aquilo que se apresenta seguro e familiar, a fim de lançar-
se em busca de algo ainda não vivido, que está latente e configura-se como território de experimentação. Neste sentido, 
tais movimentos se configuram como três paisagens que intitulo: “Callejeo”; “Um em casa, outro”; “Quem de dentro de si 
não sai...” Todas elas tão mutáveis e movediças quanto a condição de estar vivendo um deslocamento. A partir das 
paisagens são apresentados alguns desdobramentos, que possibilitam um modo de ver e, em certa medida, de 
compreender o que se desloca em nós quando nos deslocamos. 
 
Palavras chave: deslocamentos; deslocamentos territoriais; desterritorialização; Cultura Visual; Investigação Narrativa; 
Cartografia. 



Resumen 
Presentando como foco investigativos los desplazamientos territoriales, experimentados como tránsitos y mudanzas de 
orden geográfica y subjetiva vividas en el transcursos de esta tesis, mi intención con este estudio es explorar qué ocurre 
y cómo los sujetos implicados en este trabajo perciben este movimiento. Motiva por la pregunta “Qué variaciones y giros 
son producidos y experimentados a partir de los desplazamientos territoriales?” la presente tesis fue desarrollada en un 
formato narrativo a través del cruce de relatos autobiográficos de ocho sujetos nómada, entre los cuales me incluyo. La 
construcción de la tesis se realizó por medio de diferentes caminos que producen encuentros: con autores cuyo 
pensamiento y escrita transitan por la perspectiva de los Estudios de la Cultura Visual; con literaturas diversas que me 
facilitaron pensar y ampliar las nociones sobre el tema problematizado; con imágenes producidas en medio de los 
desplazamientos y halladas al azar; de aquellos que despiertan ciertas películas, en un paseo a la deriva, en una visita a 
un museo y en las conversaciones con aquellos que colaboraron con la investigación. Metodológicamente, la tesis fue 
realizada de acuerdo a los presupuestos de la Investigación Narrativa y de la Investigación Cartográfica. La orientación 
teórica y argumentativa del tema fue tramada con bases en las nociones de nomadismo, a través de autores como 
Deleuze y Guattari, Rosi Braidotti y Onfray. El concepto deleuzo-guatariano de desterritorialización fue también 
incorporado al estudio como una manera de cartografiar los movimientos realizados por los participantes de la 
investigación. Adicionalmente, en medio de mis recorridos teóricos propongo algunas reflexiones en torno a los 
desplazamientos en diálogo con Rolnik; Preciosa; Lopes; Maffesoli, entre otros. Esta tesis defiende en su escrita la 
posibilidad de reinvención potenciada por el acto de dejar un territorio, inicialmente geográfico, pero que aquí fue 
entendido como otro tipo de dominio, es decir,  dejar aquello que se instaura como seguro y familiar, con el fin de 
lanzarse en busca de algo todavía no vivido, que está latente y se configura como territorio de experimentación. En este 
sentido, tales movimientos se configuran como tres paisajes que titulo de la siguiente manera: “Callejeo”; “Uno en la 
casa, otro”;  “Quién dentro de si no sale…Todos ellos tan mutables y movedizos como la condición de estar viviendo un 
desplazamiento. A través de estos paisajes presento algunos desarrollos conceptuales que posibilitan, a mi modo de 
ver, una comprensión de lo que se desplaza en nosotros cuando nos desplazamos.  
 
Palabras clave: desplazamientos; desplazamientos territoriales; desterritorialización; Cultura Visual; Investigación 
Narrativa; Cartografía. 



Abstract 
By presenting as research focus territorial movements lived as transits and changes of subjective and geographical 
nature, the effort permeating this PhD dissertation has been in the search for exploring what happens, and how the work 
subjects experience this moment. Boosted by the question “What changes and twists are produced and experienced 
through territorial movements?”, this dissertation was developed in a narrative format through the interweaving of 
autobiographical reports from eight nomadic subjects, among whom I am included. The dissertation construction was 
made by different paths, which promote encounters: with authors whose thinking and writing transit through the 
perspective of Visual Cultural Studies; with several literatures which promote thinking and widening the notion on the 
problematized theme; with images produced within the movements and found lurking around; what is felt in certain 
movies in a drifting stroll, in a visit to the museum, and in conversations with those who collaborate to the investigation. 
Methodologically, the dissertation was developed according to the principles of Narrative Inquiry and Cartography. The 
theoretical and argumentative orientation on the theme is based on the notions of nomadism, by means of authors such 
as Deleuze and Guattari, Rosi Braidotti and Onfray. The deleuze-guattarian concept of deterritorialization is also 
incorporated in the work in order to catograph the movements produced by the research participants. Among the 
theoretical paths some reflections are proposed around the movements/displacements in dialogues with Rolnik; 
Preciosa; Lopes; Maffesoli, among others. This dissertation defends in its writing the possibility of reinvention 
potentialized by the act of leaving a territory, initially geographical, but understood here as other types of domain, that is, 
leaving what presents itself as safe and familiar in order to go after something not lived yet, which is latent and 
configured as territory of experimentation. In this sense, such movements are configured as three landscapes that I have 
named: “Callejeo”; “Um em casa, outro”; “Quem de dentro de si não sai...” All of them are changeable and unstable in 
terms of the condition to be living a displacement. By means of landscapes some unfoldings are presented, which make 
possible a way of seeing and, to a certain extent, of understanding what changes in us while we move around. 
 
Keywords: displacements; territorial movements; deterritorialization; Visual Culture; Narrative Inquiry; Cartography. 



Agradecimentos 

Nesta hora, além de minha inteira gratidão, faço questão de dedicar este trabalho a todas as pessoas que, de perto ou 

de longe, têm suas histórias entrecruzadas às minhas, permitindo-me a possibilidade de criação e invenção de espaços 

para experimentar, ousar e acreditar, sem nunca deixar de me sentir acalentada e amparada em seus territórios. 

Minha mãe, Tania, e minha irmã, Camila, minhas fortalezas, razões de meu existir nômade. Entre idas e vindas, nelas 

sempre encontro o “em casa” que me revigora. 

Meu pai, Elbio por acreditar no meu trabalho e, com isso, motivar-me a seguir em busca do que acredito. 

À Ju, por ser minha “duplinha”, e pela presença constante e incondicional  

À Luiza, por todo o amor e cuja existência faz de mim uma pessoa melhor. 

Aos meus amigos da vida e do mundo, Angélica, Cris, Marcelo e Marilda. Pelo “sim” que dizem a mim, pela disposição, 

pela partilha, pela escuta amorosa, e por todas as coisas boas que estão por vir e que viveremos juntos. 

Aos queridos Berg e Wolney, amigos que me fizeram descobrir só o melhor de Goiânia, e com quem seguirei mundo a 

fora. 

Aos “amigos de Barcelona”, Cris, Taluana, Fabi, Leo Lemos, Derly, David, Leo Perotto, Lilian e Eti, pela vivência de uma 

história única, e pelos encontros futuros. 

À minha orientadora, Alice, sem dúvida quem mais me desterritorializou nestes quatro anos de convivência! Meu 

profundo agradecimento pela confiança em meu trabalho e pela amizade que construímos neste percurso. 



Aos professores do PPGACV, em especial à Irene, Leda e Raimundo, pela acolhida fraterna e generosa com que me 

receberam no Centro-Oeste. 

Aos professores Fernando Hernández, Fernando Herraiz e Carla Padró, que abriram não somente as portas da 

Universidade de Barcelona para receber-me, mas que, sobretudo, partilharam comigo outras formas de ver e de viver a 

pesquisa, a docência e a vida. 

Aos professores membros da banca, que aceitaram participar da construção desta narrativa em forma de tese, 

contribuindo para que inúmeros outros deslocamentos acontecessem.  

Aos meus sujeitos nômades, companheiros de jornada, Ilíada, Ju, Luciana, Luciana Renata, Marcelo, Tales e Wlad: a 

vocês meu agradecimento mais profundo, minha admiração verdadeira e meus desejos de que nossos caminhos sigam 

se cruzando pela vida. Obrigada pela partilha que me fez aprender tanto, a partir das histórias e experiências singulares 

de vocês! 

 

 



Lista de Imagens 
 

Imagem 1: Domínios (2013). Aline Nunes .................................................................................................................... p.16 

Imagem 2: Av. Mauá - Guaíba - Litoral (2011). Aline Nunes ........................................................................................ p.20 

Imagem 3: Cena do filme Pina, de Win Wenders (2011).  ...........................................................................................  p.46 

Imagem 4: Cena do filme Por el Camino, de Charly Braun (2011). .............................................................................. p.47 

Imagem 5: Performance Les Saloniers (2013). Olga Pérez García. ............................................................................. p.83 

Imagem 6: Com quantos diários se produz uma tese? (2014). Aline Nunes ................................................................ p.86 

Imagem 7: Fragmentos de narrativas visuais. (2011 e 2012). Aline Nunes .................................................................. p.95 

Imagem 8: Bòvila (1982). Olga Pérez García.  ............................................................................................................  p.97 

Imagem 9: Sem título (2014). Carolina Nusadua.  ...................................................................................................... p.113 

Imagem 10: Sem título (2010). Aline Nunes ............................................................................................................... p.130 

Imagem 11: América Invertida (1943). Torres Garcia ................................................................................................. p.161 

Imagem 12: Rosas dos quintais do sul (2014). Wolney Fernandes.  .......................................................................... p.184 

Imagem 13: Shhh, no se lo digas a nadie. (2013). Aline Nunes ................................................................................. p.217 

Imagem 14: Sem título (2013). Aline Nunes .............................................................................................................. p. 230 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Pina_3D%20p.46
http://www.torresgarcia.org.uy/index_1.html%20p.161


 

Sumário 

Lista de Imagens ........................................................................................................................................................... p.9 

Coordenadas: sobre porções de território ............................................................................................................... p.13 

Plano para orientar (se) - Porção de território I  ....................................................................................................... p.16 

I.I - De onde tu és? ....................................................................................................................................................... p.21 

I.II - Das armas, escudos e ferramentas escolhidas para sair a campo ........................................................................ p.33 

I.III - Traçados possíveis, ou como se chega a pensar o que se pensa ....................................................................... p.34 

Cultura Visual: para ver desde outras posições ............................................................................................................ p.41 

Por uma metodologia de encontros - Porção de território II ................................................................................... p.47 

II.I - Quem me acompanha nestas travessias ............................................................................................................... p.52 

II.II - Abordagem Narrativa como caminho para aprender desde si e do outro ............................................................. p.58 

Para sermos muitos ...................................................................................................................................................... p.62 

Criar trajetos ................................................................................................................................................................. p.65 

II.III - Cartografia como método para desenhar percursos ............................................................................................ p.76 

Deslocar-se pela escrita: diários ................................................................................................................................... p.84 



Deslocar-se pelas imagens: narrativas visuais ............................................................................................................. p.88 

Mirar con otros ojos - Porção de território III ........................................................................................................... p.97 

III.I - Deslocar lugares ................................................................................................................................................. p.103 

Das escolhas que produzem caminhos ...................................................................................................................... p.114 

Em meio a escombros, realizar a torção ..................................................................................................................... p.121 

Paisagens inventadas - Porção de território IV ...................................................................................................... p.130 

V.I - Paisagem I: Callejeo ........................................................................................................................................... p.141 

Mapeamento Callejeo ................................................................................................................................................. p.147 

V.II - Paisagem II: Um em casa, outro ........................................................................................................................ p.162 

Mapeamento Um em casa, outro ................................................................................................................................ p.168 

Um em casa, mundo ................................................................................................................................................... p.172 

Um em casa, pátio ...................................................................................................................................................... p.184 

V.III - Paisagem III: Quem de dentro de si não sai...................................................................................................... p.194 

Mapeamento Quem de dentro de si não sai ............................................................................................................... p.198 

Aprendizagens que se fazem e desfazem enquanto andamos .................................................................................. p.200 

No se lo digas a nadie... – Porção de território V ................................................................................................... p.217 



Coda: notícias vindas de longe ............................................................................................................................... p.230 

Meus diálogos com ................................................................................................................................................... p.235 

Poeiras ....................................................................................................................................................................... p.245 

Relatos ordenados segundo seus narradores ............................................................................................................ p.245 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ............................................................................................................ p.280 

 



13 

 

Coordenadas: sobre porções de território 

 

A tese foi desenhada de modo a cartografar, em diferentes sessões, os seguintes aspectos: 

- Na porção I, “Plano para orientar (se)”, o leitor encontrará uma escrita destinada a apresentar parte das forças que 

me trouxeram a esta pesquisa e os caminhos experimentados para chegar ao tema dos deslocamentos territoriais 

enquanto problema de investigação.  

- A porção de território II, “Por uma metodologia de encontros”, constitui-se como um espaço da tese para trazer à 

tona os elementos, instrumentos e matérias com as quais se foi, aos poucos, construindo a investigação. Reservo este 

espaço para a apresentação dos colaboradores, traçando um breve perfil de cada um. Nesta sessão são comentadas as 

duas abordagens metodológicas escolhidas: a Perspectiva Narrativa e a Cartografia. Ainda, trago ao leitor as principais 

ferramentas usadas, divididas em dois blocos: os diários e as narrativas visuais, ambas entrecruzadas a outros 

procedimentos, citados ao longo desta parte da tese. 

- Na terceira porção de território, “Mirar con otros ojos”, o leitor encontrará a problematização da questão principal da 

tese, os deslocamentos territoriais, segundo minhas percepções em torno ao tema. Neste espaço são traçadas 

articulações a partir dos autores e ideias que ajudaram a conformar um pensamento acerca do que implica estar em 

deslocamento. Para tanto, construo uma argumentação articulada às perspectivas e referenciais teóricos escolhidos 

para compor este percurso.  
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- Na porção de território IV, “Paisagens Inventadas”, o leitor encontrará diferentes mapas e paisagens que 

compuseram os percursos da tese.  Em três passagens distintas “Callejeo”, “Um em casa, outro” e “Quem de dentro 
de si não sai...” se dão os fluxos de desterritorialização e reterritorialização. Nestas três sessões busco apresentá-los 

por meio da articulação entre escrita, relatos autobiográficos e imagens, que acabam criando paisagens, para além dos 

lugares geográficos por onde se passou,  viveu e experimentou diferentes estados e devires. Nesta escrita poderão ser 

percebidas as mudanças, as torções e o que foi movimentado desde a experiência dos deslocamentos territoriais. 

- A sessão V, “No se lo digas a nadie” é a última porção de território e tem por orientação pensar sobre a experiência 

de produzir uma tese em e sobre deslocamentos. Que aprendizagens, que câmbios são percebidos chegado o 

momento de colocar um ponto final na escrita? O que pode ser dito neste momento em que um ciclo se fecha, dando 

espaço para que outros tantos sejam inaugurados, vividos plenamente em suas possibilidades? Ao finalizar o processo 

de escrita traço alguns desdobramentos e balanços sobre questões que seguem reverberando. 

 - Ao final de tudo, o leitor encontrará a parte intitulada “Coda - notícias vindas de longe”, onde trago algumas 

informações mais recentes sobre os sujeitos nômades que colaboraram com a investigação. 

- Em “Poeiras”, são acrescidos os fragmentos dos relatos autobiográficos citados ao longo da tese, separados 

conforme o narrador e ordenados de acordo com as paisagens em que se encontram. Além dos relatos, apresento o 

modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido proposto aos colaboradores para o desenvolvimento da 

investigação. 

Há no decorrer da tese diferentes “Deslocamentos”, expressos por meio de imagens, poemas, fragmentos literários, 

canções, fragmentos de viagens... Esta presença se dá pela ideia de que há muito mais a ser dito, sentido e explorado 
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do que unicamente pelo que é construído através da escrita da tese em si. As imagens capturadas e articuladas com 

outros tipos de escritas configuram-se também como parte desta experiência de estar em deslocamento, não só entre 

territórios, mas entre modos de viver, de experimentar e narrar-se em meio a estes trânsitos. 
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Imagem 1: Domínios (2013). Aline Nunes, arquivo pessoal 

 

 

Plano para orientar (se) - Porção de Território I 
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Esta tese foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, vinculada à linha de pesquisa 

Culturas da Imagem e Processos de Mediação. Para tanto, é pensada a partir da perspectiva da cultura visual, tomando 

como referências autores deste enfoque, articulados a outros teóricos, considerados pós-estruturalistas. 

Neste viés, a proposta investigativa dedica-se a problematizar como os processos de deslocamento territorial afetam os 

sujeitos que participam destes movimentos, acionando e produzindo mudanças de diferentes ordens, indo além da 

própria questão territorial (enquanto geografia). Defendo ao longo da tese a potencialidade contida nos deslocamentos 

territoriais enquanto possibilidades de mudança e subjetivação ao serem vividos pelos indivíduos com os quais dialogo e 

partindo também de minhas experiências. 

Assim sendo, a tese é construída orientada pela seguinte problemática:  

“Que mudanças e torções são produzidas e experienciadas a partir de deslocamentos territoriais?” 

A pergunta é desdobrada tomando como ponto de partida a experiência de deslocamento territorial ao qual me lancei ao 

decidir realizar o curso de doutorado, vindo a residir na cidade de Goiânia-GO e deixando o estado do Rio Grande do 

Sul. Durante este percurso estendi a pergunta da tese também a outras pessoas que vivenciavam um processo 

semelhante, encontrando-se em trânsito, por considerar que escutar outros relatos e conhecer outras histórias, distintas 

das minhas, poderiam operar como um modo de adentrar este tema, ampliando as possibilidades de pensá-lo e também 

de experimentá-lo. 

Atento para o fato de que o leitor encontrará aqui não um estudo sobre territórios, sobre aspectos geográficos ou 

problematizações sobre a questão da identidade, as quais demarcam muitas das pesquisas que se propõem a pensar o 
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deslocamento territorial. No caso desta proposta, interessou-me sentir e pensar sobre o que pode surgir a partir deste 

marco: a saída de um território, na direção de um trânsito incerto por outros contextos e, sobretudo, as mudanças e 

produções subjetivas que se realizam a partir deste acontecimento. Motivou-me neste estudo, poder olhar os trajetos 

feitos e também as pausas que os constituem, ver o deslocamento mesmo acontecer, fazendo disparar tantas surpresas 

e sensações nas vidas de quem se lançou a ele. 

Procuro, então, pensar os deslocamentos a partir de diferentes prismas, atravessados por encontros e pelas 

experiências dos estudantes de pós-graduação envolvidos neste trabalho, pelos autores que possibilitam a elaboração 

do pensamento em torno ao tema e, também, pelos atravessamentos promovidos pela experiência de vivenciar estas 

situações imprevistas, sendo encharcada por tantas outras intensidades, presentes nos quatro anos da realização da 

investigação e também trazidas para circular pelo texto. 

Na escrita, concebida como lugar marcado por imprevisibilidades e descobertas vividas em meio à complexidade da 

pesquisa, traço alguns apontamentos que me interessam no momento. Por vezes, o texto pode ser pensado ele mesmo 

como o próprio diário de campo do investigador: em muitos casos marcado por transcrições dos diários produzidos 

durante estes anos de doutorado e, noutros, contendo reflexões e questionamentos ainda em aberto, não concludentes. 

Quem sabe a escrita possa ser pensada como um ensaio sobre o que foi possível ser dito sobre tema até aqui.  

Neste movimento fui me permitindo inserir comentários mais reticentes e, inclusive, “dispersivos”, a partir de elementos 

encontrados no período de produção da tese. Tais elementos foram capazes de desviar em parte o foco, mas sem que 

este desvio fosse sinônimo de desligamento ou de fuga completa da discussão. Ao contrário, fizeram com que, saindo 

dela fosse possível pensá-la e produzi-la com mais dinamicidade. 
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A ideia de construir uma tese narrativa, composta por relatos do tipo autobiográficos, pareceu-me aqui uma posição que 

deixa claro o interesse em valorizar uma escrita entrecruzada aos modos de viver a narrar a própria vida. Uma escolha 

que possibilita colocar o foco naquilo que é sentido pelas pessoas, naquilo que, ao ser experienciado nos caminhos do 

cotidiano, torna-se história impressa no corpo: marcas, texturas, vários tons numa mesma pele de quem busca criar 

para si um lugar. Uma aposta que acredita numa aprendizagem sobre nós e nosso contexto a partir da escuta do outro e 

do que nós temos para contar. 

Considerando que não exista um único deslocamento, um modelo que possa dar conta e resumir tudo o que se passa 

quando nos encontramos nesta situação, busquei no diálogo com outros e suas histórias, a possibilidade de aprender 

sobre as diferentes formas de se deslocar e das tantas questões (em grande medida inapreensíveis) que estão em 

circulação.   

... 
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Deslocamento: 

 
Imagem 2: Av. Mauá - Guaíba - Litoral (2011). Aline Nunes, arquivo pessoal 



21 

 

I.I - De onde tu és? 

Aí está uma pergunta que sempre me é difícil responder. Fico por uns instantes absorta em pensamentos que parecem 

demorar horas para serem processados em minha cabeça. Por isso, para cada situação em que me vejo tendo que 

respondê-la, elaboro uma fala mais ou menos precisa, a depender do contexto, do tempo e do tipo de escuta de que 

disponho. 

Para respostas curtas e objetivas, basta um simples “do Sul”, ou “do Rio Grande do Sul” (para entenderem que o meu 

sul é o mais de baixo, o último ou o primeiro estado, dependendo do ponto de vista). 

Quando a primeira pergunta se desdobra, ou quando disponho de mais tempo digo que “sou de Porto Alegre”. Pois é a 

capital, e as pessoas têm mais chance de poder seguir o diálogo com um “ah sim, conheço” ou “já ouvi falar”. 

Contudo, quando esta pergunta serve como tema de uma conversa, me prolongo em certos detalhes: “Sou do Rio 

Grande do Sul... de Porto Alegre, onde vivi até os dez anos de idade... Mas acho que me considero mais de Santa 

Maria, porque morei lá por muitos anos também. Foi lá que fiz graduação, mestrado, onde comecei minha vida 

profissional. E lá criei laços de amizade e vínculos afetivos”. 

Há também esta versão, que combinada às anteriores tem sido a mais usada nos últimos tempos: “... e atualmente vivo 

em Goiânia, onde fui fazer o doutorado”. 

E é cada vez mais difícil pensar numa resposta para a pergunta “de onde tu és?” Por pensar que podemos ser de vários 

lugares, por pensar que nos vinculamos aos lugares e temos esta noção de pertencimento que é cambiante, a depender 

de diferentes fatores, situados sempre num tempo e num lugar. O sentimento de pertencimento se transforma conforme 
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nos deslocamos: a verdade é que estando no Sul já não me sinto como antes, meu modo de estar lá é diferente e me 

relacionar com o lugar e com as pessoas é outro se comparado quando lá vivia. As lentes com as quais enxergo 

algumas dinâmicas são diferentes agora. O mesmo acontece quando estou em Goiânia, aqui me sinto mais gaúcha do 

que de costume, vejo aflorar pensamentos e emoções que estando lá não vinham à tona. Ao viver uma temporada fora 

do país, parece que tudo ficou ainda mais bagunçado e complexo. 

Isso tudo e eu nem contei ainda que, entre o período da infância em Porto Alegre, e o começo da vida adulta em Santa 

Maria, ainda tive a adolescência marcada por meus conflitos de quem vai morar no interior: aos dez anos nos mudamos 

para Cruz Alta, uma cidade do noroeste gaúcho. Terra vermelha, muitos morros, acento marcado na pronúncia do “DE”, 

do “TE”. Ali, meio a contra gosto, eu percebi que o mundo era maior que meu quarto, era maior que Porto Alegre mesmo 

tratando-se de uma cidade pequena. Eu ainda nem sabia, mas ter vivido em Cruz Alta me abriu os olhos para um 

primeiro abalo: a necessidade de ter que me adaptar e a potencialidade contida em sair da minha zona de conforto e me 

abrir a pessoas diferentes do que eu estava acostumada. Foi por esta mudança que, tempos depois, percebi a riqueza 

que é viver no mesmo Estado e perceber mudanças tão marcadas, algo que foi ainda ampliado na medida em que 

passei a explorar e conhecer um pouquinho mais do país. 

Mas foi preciso sair de lá para aprender sobre isso, porque  

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 
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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, p. 83).1 

Quando saí de Cruz Alta para estudar em Santa Maria, aos 17 anos, meus pais e minha irmã permaneceram lá por mais 

alguns anos. A cada vez que voltava para visitá-los aprendia a ver e me relacionar com a aquela cidade tão difícil para 

mim, de outra maneira. Passei a respeitar aquele lugar, as pessoas de lá. Comecei a gostar e ver coisas boas de lá que 

antes eu me recusava experimentar.  

Nesses movimentos fui aprendendo que o distanciamento é sempre um convite para olhar com outros olhos, mesmo 

aquilo que nos parece familiar. Ao longo de tantas mudanças de cidade, de casa, de grupos com quem partilhei 

acontecimentos os mais diversos, fui aprendendo que não se pode ser tão radical nos julgamentos, porque ao fim “o 

mundo não é algo que nos foi entregue: é algo que emerge de como nos movemos, tocamos, respiramos e comemos” 

(VARELA, F. apud POZZANA, 2013, p. 336). E é com este pensamento assumido que construo as questões que 

orientam a tese. 

... 

Deslocamento:  

Um curto deslocamento, porém não menos provocativo/intenso. Trecho: de casa para o trabalho. Um 

parque atravessado. Frio, um pouco de sol e poucas nuvens. 7 horas, 47minutos. 

                                            
1 Na realidade de cada dia, situar-se na posição vantajosa do estrangeiro é poder olhar com perplexidade e interrogativamente o mundo em que se vive. É como voltar para casa 
depois de um longo período em qualquer outro lugar. O que regressa à casa percebe em seu ambiente detalhes e formas que nunca tinha visto antes: descobre que tem que pensar 
novamente os rituais e os costumes de seu povo para poder entendê-los. (GREENE, 1995, p.83, tradução minha) 
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Num ônibus fragmentos de diálogos espalhados:  

“... Às vezes olho uma revista, um filme, leio um livro e fico pensando nas tantas outras vidas 

que poderia viver, há tanto por viver, por conhecer, mas parece que, por conta de uma escolha, de 

um caminho tomado, acabo sendo levado a viver esta aqui, que eu vivo. (...)” 

“... O que faremos quando terminarmos o mestrado? Para onde vamos? Ou estaremos ainda aqui??? 

Imagina se fosse possível saber onde e o que estaremos fazendo daqui a dois, três anos... Daria 

uma certa tranquilidade, mas não teria a menor graça!... Será que depois deste tempo ainda 

seremos amigos?!...” 

... 

Me espantei ao me ver forçada a explorar estados inéditos de mim mesma, a me defrontar com situações 
que fugiam sistematicamente de controle. (...) por vezes me perguntei: que fluxos são esses que se 
interrompem no meu corpo e me arrastam para esses abismos de sentido, revolvendo o chão firme em que 
acreditava pisar? De onde eles vêm? Que risco é esse que preciso aceitar? (PRECIOSA, 2010, p. 17-18) 

Acredito que talvez não seja de fato preciso aceitar correr um risco. Assim, como se falássemos de vida ou morte... Mas 

talvez esse precisar possa ser entendido como uma condição de necessidade, pelo desejo mesmo de se querer 

experimentar aquilo que não é sabido, aquilo que nos chama, quase em tom de convocação. Aceitar o risco talvez 

esteja na ordem das coisas às quais não nos seja possível medir ou prever o tamanho do investimento a ser feito, cabe-

nos aceitar ou não, e partir em busca de que algo aconteça. 

É possível que a vontade de sair de um lugar, de traçar este movimento de saída seja para alguns questão de 

necessidade. Seja um disparo dado na intenção de que algo novo possa ser experimentado, criado, provado.  
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O que é mais arriscado: sair do lugar costumeiro e no caminho enfrentar algumas intempéries em busca de criar outro 

lugar para si, ou, por outro lado manter-se persistentemente no mesmo território, insistindo na manutenção de certos 

hábitos, relações e certas rotinas, até que a linha que une tudo isto se esgarce cada vez mais e, um dia se rompa? 

Ainda que não caiba valorar, no caso desta investigação aceitei o caminho do que considerei menos arriscado: sair do 

lugar costumeiro... talvez para que algumas linhas não se rompessem. 

Primeiro por que me lancei à possibilidade de sair dos lugares que ocupava até então: lugar de professora em início de 

carreira, lugar de amiga, lugar de pesquisadora, lugar de filha, de neta e irmã, lugares de trabalho, lugar onde estender 

uma toalha na grama para tomar chimarrão... Neste movimento, antes de chegar em Goiânia, para o doutorado, fiz 

paragem noutros sítios: neles deixei duas oportunidades importantes de trabalho e fui adjetivada: “mas tu é louca 

mesmo de deixar emprego público para fazer doutorado!!”. Tive por poucas semanas uma vida brevemente sonhada 

numa cidade linda, ao lado de amigos queridos, mais de 30 praias, um trabalho na minha área de formação e um bom 

salário. De tudo isso restaram poucas coisas contabilizáveis e muitas outras que assumiram formas que eu 

desconhecia. Multiplicidades do tipo intensivas, que ao se desdobrarem nunca mais assumem a forma anterior, 

tornando-se sempre uma coisa nova e ainda não experimentada. 

... 

Deslocamento:  

Cinco porções de terra, divididas em partes desiguais, são atravessadas num sobrevoo. Colcha de 

retalhos em tons terrosos, ocres e verdes. Tapetes de terra vermelha. Acima de tudo isso um mar 
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azul, manchado de volumes brancos ou acinzentados. Um dia de semana. Calor, sol, caminho marcado 

por árvores de troncos grossos, que atravessam o outro lado da rua com suas copas volumosas. 

... 

Desde aqui um novo ciclo. Aprender a desapegar, deixar-se soltar. Confiar que o salto no desconhecido pode 

proporcionar momentos de interesse, possibilidades para ver coisas que ainda não foram vistas. Descobrir (e também 

produzir) novas versões para velhas histórias. 

Deslocamentos, sim, mas de quê? De lugares, claro, mas isto é o mais evidente neste momento... Outros tipos também 

foram se mostrando: deslocamento de interesses, movimentos para experimentar outros tipos de sons, de literatura... 

contágio direto por referências sugeridas por pessoas de agora. No meio deste movimento havia também algumas 

resistências: o apego aos territórios anteriores por vezes fala mais alto, opera com mais vigor e impede alguns fluxos. 

Receio de deixar de ser uma coisa para ser outra. Como se esta outra também pudesse ser definitiva. É nítido neste 

processo o jogo de forças. 

No sentido de conseguir, minimamente, controlar ou saber viver entre estes diferentes estados e sensações, e tirar 

proveito do que poderia ser experienciado, os projetos anteriores foram aos poucos sendo deixados de lado... De certo 

modo já estavam desgastados, já davam sinais de que seguir com eles seria a manutenção de um caminho já 

conhecido, já feito, ainda que apresentasse câmbios. Em meio a tantas vivências e novidades havia também algumas 

novas ideias pulsando com relação aos interesses de investigação. O deslocamento estava tomando uma parte tão 

grande dos dias e ao mesmo tempo desencadeando tantos outros acontecimentos que ele em si merecia ser 

problematizado, podendo ser explorado e vivido enquanto tema de pesquisa. Assim como certas perguntas passavam 
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em mim, tinha interesse em conversar, em ouvir de outras pessoas suas histórias (possivelmente muito mais ricas que 

as minhas) e suas experiências desde o marco do deslocamento territorial vivido.  

A pesquisa nasce da dúvida e daquilo que nos deixa sem respostas, sem ação. Aquilo que nos desconforta, aquilo que 

está fora de mim e por isso me instiga a conhecer (não enquanto reconhecimento, para confirmar, mas enquanto 

produção que surge do contato com algo novo), e nisto lembro Deleuze quando diz a Parnet que “a arte de construir um 

problema é muito importante: inventa-se um problema, uma posição de problema, antes de se encontrar a solução” 

(DELEUZE e PARNET, 1998, p. 09). Talvez muitas pesquisas não sejam concebidas desta maneira e para alguns 

investigadores não seja nada disto. Mas, no caso desta tese, posso afirmar, começou assim, de uma dúvida crescente 

acerca de minhas concepções.  

Assaltada pela dúvida, tentei transformá-la em problema, porque “quando articulada, é criação e produção de 

pensamento, é mergulho na experiência porque é com o corpo que uma questão se faz. É no corpo pensante e vibrante 

que uma perturbação engendra a vida que cria: corporificação e afetabilidade” (POZZANA, 2013, p.335). 

Os deslocamentos territoriais só ganharam visibilidade quando me senti desestabilizada por este momento, incomodada 

por perceber que um estado nômade, ao qual admirava e buscava como modo de vida, se desconstruía enquanto 

conceito e imagem idealizada, na medida em que efetivamente experienciava este novo lugar. Assim, aos poucos fui 

percebendo as múltiplas faces de um deslocamento, desde uma nova perspectiva: a de quem de fato vivencia esta 

experiência e é confrontada pelas contradições que esta envolve, considerando que “dar cuenta de condiciones 
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velozmente cambiantes es un trabajo arduo, pero escapar a la velocidad del cambio es todavia más espinoso”. 

(BRAIDOTTI, 2005, p.13)2 

Interesses assumidos foram se delineando algumas ideias do que realmente estava sendo buscado dentro desta 

temática, bem como foi também necessário demarcar fronteiras no sentido de operar na produção da investigação 

doutoral (com tudo o que isto implica: tempo para ser desenvolvê-la, prazos de início e término estabelecidos a priori, 

negociações com os Programas de Pós Graduação3, orientadora e cotutor estrangeiro, definição de referenciais teóricos 

e campos de conhecimento que devem fornecer bases - ainda que movediças - ao trabalho...). Apesar da disposição em 

conhecer e explorar as histórias de pessoas de diferentes cantos do mundo, com diferentes biografias, desejos e 

destinos, por razões práticas foi necessário delimitar o campo de ação: definir números e perfis para poder atuar. Foquei 

no interesse de entrecruzar minhas experiências aos relatos de outras pessoas que também estivessem em 

deslocamento territorial durante o processo de formação profissional, para a realização de cursos de pós-graduação.  

O convite foi estendido a pessoas que direta ou indiretamente tiveram seus percursos entrecruzados aos meus: colegas 

e amigos de PPG que cursavam mestrado ou doutorado, amigos de amigos que ao conhecer meu trabalho me 

indicaram outros nomes... E foi assim, meio à deriva e sem ter certeza de como isso tudo se desdobraria que, mais ou 

menos, um território foi conformado. 

                                            
2 “Dar conta de condições velozmente mutáveis é um trabalho árduo, contudo, escapar à velocidade da mudança é ainda mais espinhoso”. (BRAIDOTTI, 2005, p.13, tradução 
minha) 

3 Incluo desde as negociações e prazos estabelecidos no PPG de Arte e Cultura Visual da UFG, quanto ao Programa de Doctorado en Artes y Educación, da Universidad de 
Barcelona, no qual segui os cronogramas dos seminários e os encontros de tutoria com o professor Fernando Hernández. 
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A partir de alguns movimentos em direção ao tema, os interesses e questionamentos foram se delineando até os 

seguintes objetivos: 

- Indagar como os sujeitos que participam deste trabalho experienciam e se relacionam com os deslocamentos;  

- Conhecer as narrativas que se produzem a partir destes deslocamentos; 

- Produzir uma escrita que se nutra dos relatos escritos, falas e imagens em torno aos deslocamentos vividos, enquanto 

possibilidade de mapear a experiência e seus processos de afetivação. 

Os objetivos citados são também responsáveis por me levar aos caminhos que dão pistas sobre a pergunta que faço ao 

longo da tese:  

“Que mudanças e torções são produzidas e experienciadas a partir de deslocamentos territoriais?” 

Deste modo, problema e objetivos estão sempre acionados, se entrecruzando e confrontando as ações tomadas e as 

escolhas feitas em cada etapa do trabalho. 

... 

Deslocamento:  

Uma tarde, sexta-feira, 18 horas. Poucas nuvens. Um caderno, um encontro, uma carta escrita e 

endereçada. Uma escrita destinada a falar sobre escolhas, reforçar territórios e apegos... Horas 

depois: ainda o mesmo papel e ainda o mesmo destinatário, a carta escrita se transforma em um 
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divisor de algo, num momento dado: desiste de ser carta, desiste de justificar, deseja se 

descolar daquilo ao qual estava tão fortemente ligada. O papel deixa de ser carta para ser uma 

dobradura, uma forma desenhada que só quer fazer parte das outras histórias que ali estão. 

... 

Ao fazer o constante retorno à pergunta e aos objetivos propostos foi possível chegar a algumas questões chave da 

investigação. Ao delimitar o interesse pelos deslocamentos territoriais percebi o quanto este tema estava espraiado, isto 

é, vazando seus limites para outros domínios que fugiam ao fato da saída de um lugar para outro. O que me instigou foi 

o processo em si, problematizar o próprio movimento de deslocar-se e o que ele agencia, no intuito de ampliar as 

formas de pensá-lo, de vivê-lo. Este deslocar, embora no caso da pesquisa seja tomado inicialmente pelo ato de saída 

de um território, independe somente da questão física do lugar, mas, acima disto, perpassa os domínios da 

subjetivação, potencializando os modos com que agimos, sentimos e pensamos enquanto transitamos e vamos 

reconstruindo nossos territórios existenciais. 

Então, é importante apontar que por deslocamento não foi considerado unicamente o deslocamento geográfico. Isto é, 

considerei possível haver deslocamentos sem necessariamente sair do lugar físico em que nos encontramos. São os 

deslocamentos do deslocamento, os deslocamentos que se instauram quando já não é possível sermos os mesmos, 

fazermos e pensarmos do mesmo modo. Mudar de cidade, de país, de casa, não é condição para que se instaure 

efetivamente algum tipo de transformação ou tensionamento no tocante às ideias e visões de mundo que carregamos. E 

isto foi também apontado pelos sujeitos participantes durante as interlocuções promovidas, sendo um dos aspectos 

tematizados no decorrer do trabalho.  
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No decorrer da escrita são cartografadas algumas das mudanças produzidas pelos sujeitos que se encontram em 

trânsito, apresentando os modos com que estes se reinventam em meio a esta nova condição, bem como as narrativas 

que são criadas a partir deste âmbito. Assim, para além de pensar sobre o que é modificado em termos do contexto 

para onde se deslocam, ou saber se e como cada um transforma os lugares por onde transita, me interessa saber que 

ações são modificadas nos próprios sujeitos que se colocam em movimento. A intenção deste trabalho foi investir no 

pensar sobre as mudanças que são produzidas em suas vidas, seus modos de experienciar e sentir este novo cotidiano. 

Sair em busca do contato com outras pessoas, larçar-lhes perguntas que eram minhas foi uma forma que encontrei de 

entender o ponto de vista e os locais de fala de outros sujeitos, numa possibilidade de enxergar além de mim, além do 

meu mundo. A experiência desta pesquisa possibilitou o exercício de perceber como me coloco diante daquilo que não 

conheço e daquilo que me parece estranho, contrário às crenças, gostos e preferências que carrego. Como lidamos 

com nossos limites e com os embates com o diferente/divergente? 

São muitas as questões que permeiam o tema de pesquisa. Algumas delas trago para o diálogo, como forma de dar-

lhes ressonância também aqui, nas páginas iniciais: 

O que nos move a sair de nossos territórios?  O que buscamos? O que aprendemos durante os percursos e pelo que 

somos afetados na nova experiência? O que deixamos pelo caminho? Em que outras partes nos reterritorializamos? O 

que produzimos e como somos produzidos nesta experiência de mudanças? 

Ressalto que muitas das perguntas não obtiveram respostas nestes quatro anos de investigação, algumas delas foram 

sendo respondidas em meio ao processo vivido e/ou dando espaço para outras indagações, como poderá ser visto ao 

longo da escrita. A ideia talvez nem seja dar um retorno conclusivo a tais questionamentos, mas apresentar 
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possibilidades, não lineares, de como podemos enxergar estes processos e explorar formas de estar em contato com 

eles. 

... 

Deslocamento:  

“Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, 

apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los 

agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que 

mejorar, y deudas que satisfacer; y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin 

que nadie le viese, una mañana, antes del día (que era uno de los calurosos del mes de Julio), se 

armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su 

adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento 

y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en 

el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la 

comenzada empresa: y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a 

la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero; y puesto que lo fuera, 

había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su 

esfuerzo la ganase.” (Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha, p 34, 2004.)4 

                                            
4 “Feitas, assim, as prevenções, não quis aguardar mais tempo para efetuar seu pensamento, adicionando-lhe a falta que ele achava que sua demora fazia no mundo, eram tantos 
os ultrajes que pensava desfazer, caolhos para endereçar, sem-razões para emendar, e abusos para melhorar, e dividas para satisfazer; e assim, sem dar indicio a pessoa alguma 
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... 

I.II - Das armas, escudos e ferramentas escolhidas para sair a campo 

Os deslocamentos estarão presentes na tese a partir de diferentes formas: imagens; fragmentos de falas extraídos dos 

relatos; um pouco de literatura, com recortes de outros deslocamentos ou de aspectos e detalhes capazes de disparar 

outras mudanças; histórias inventadas a partir de coisas ouvidas das pessoas das ruas, dos filmes, dos livros e 

costuradas às de cada um de nós, participantes. São diferentes as formas, assim como são distintos os efeitos que cada 

um dos caminhos escolhidos para falar deste processo podem acionar no leitor. 

Para tudo isso o caminho metodológico escolhido foi o da abordagem narrativa, por considerá-la suficientemente 

aberta a experimentações e potente no que diz respeito à valorização da escuta, das histórias inventadas e produzidas 

a partir da experiência vivenciada. Tomada esta perspectiva de investigação, desenvolvo desde os primeiros 

movimentos da proposição (como o uso do diário de campo, sempre apoiado nas noções de autobiografia), bem como 

os modos de promover relações e dialogar com os sujeitos participantes: por meio de conversas, proposição de 

questionamentos abertos à reflexão, ao pensar sobre a experiência e ainda, a produção de relatos autobiográficos sobre 

                                                                                                                                                                                                 
da sua intenção, e sem que ninguém lhe olhasse, uma manhã, antes do dia (o qual era um dos mais quentes do mês de Julho), armou-se de todas suas armas, subiu sobre 
Rocinante, mal usado seu capacete, tomou seu escudo, tomou sua lança, e pela porta falsa de um estabulo, saiu ao campo muito alegre e com o prazer de ver com quanta 
facilidade tinha dado inicio a seu bom desejo. Mas na hora que se viu no campo, quando lhe atacou um pensamento terrível, que por pouco lhe fez deixar a já começada empresa, 
foi como chegou na sua mente que não era um cavalheiro armado, e que, conforme à lei da cavalaria, nem podia e nem devia enfrentar outro cavalheiro; e no caso de ser 
necessário, era preciso levar armas brancas, como faziam os nobres cavaleiros, sem inscrição no escudo, até que por seu esforço tivesse direito.” (Miguel de Cervantes, Don 
Quijote de La Mancha, p 34, 2004, livre tradução de Juan Ospina) 
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o tema em questão. Não obstante, amparada pelo enfoque da investigação narrativa, entrecruzo os relatos que 

emergem de nossas experiências, buscando fios de sentido que as conectem e problematizem. 

Como será visto, a investigação foi produzida não somente a partir da abordagem narrativa. Ao longo de toda sua 

construção foi conveniente fazer uso de outra perspectiva, a Cartografia enquanto abordagem que possibilita uma 

construção à deriva, que se retroalimenta pelos achados, pelo imprevisto e pelo próprio andar que move o processo de 

investigação. 

Sobre essa deriva realizada por meio dos caminhos metodológicos, falarei mais detalhadamente na porção de território 

número II: “Por uma metodologia de encontros”. Aqui, além de trazer alguns apontamentos sobre o que configura 

cada abordagem utilizada, opto também por deixar expostos os conflitos, as dúvidas e as experimentações realizadas 

ao longo do desenvolvimento de todo o processo de desenvolvimento da tese: desde as primeiras escolhas de como 

abordar o tema e de como explorá-lo, bem como os detalhes sobre os usos de alguns procedimentos e as ideias sobre 

o modo de construir a escrita da tese. 

I.III – Traçados possíveis, ou como se chega a pensar o que se pensa 

A proposta desta investigação foi tensionar o pensamento no tocante aos processos de deslocamento, e as mudanças 

que deles se derivam, criando condições que proporcionem o entrecruzamento dos conceitos abordados, os campos 

teóricos em que a pesquisa transita e os modos de realizá-la. Entrecruza assim, em sua composição, a fala de 

diferentes autores que potencializam o pensar sobre o tema em questão e, sobretudo, interrogam-no sob a perspectiva 

dos Estudos de Cultura Visual, em diálogo também com autores considerados Pós-Estruturalistas.  
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Tais perspectivas me parecem convenientes por fomentarem a produção de outros modos de perguntar, de fazer 

investigação no âmbito acadêmico, produzindo tensões, dúvidas e, com isso oportunizando novas formas de 

compreender a produção do conhecimento, bem como a revisão de verdades instauradas, num movimento de 

suspensão de verdades e metanarrativas, em direção à escuta e à criação de outras narrativas, que sejam mais 

significativas aos sujeitos que as produzem e/ou que delas participam.  

Neste viés minha aproximação/interesse em dialogar com autores considerados pós-estruturalistas advém da própria 

necessidade de pensar a partir de territórios em que as verdades, as heranças não são perenes, mas provisórias e 

negociáveis, e que a produção do conhecimento se dá invariavelmente articulada aos processos culturais. Estes, por 

sua vez, são indissociáveis dos modos de subjetivação dos sujeitos e, ainda, num campo inter ou anti-disciplinar, em 

que as fronteiras do estudo do campo da cultura são movediças, recusando-se a ser confinados a uma única disciplina.  

Deleuze e Parnet (1998, p. 34) problematizam a noção do conhecimento concebido como verdade dizendo que  

é, antes de tudo, a imagem da boa natureza, da boa vontade- boa vontade do pensador que busca a 
“verdade”, boa natureza do pensamento que possui, em direito, “o verdadeiro”. (...) Em seguida, ainda, é a 
imagem do erro – como se o pensamento não tivesse que desconfiar senão de influências exteriores 
capazes de fazer com que tome o “falso” pelo verdadeiro. Enfim, é a imagem do saber – como lugar de 
verdade e a verdade como sancionando respostas soluções para questões e problemas supostamente 
“dados”. 

A perspectiva dos Estudos Pós-Estruturalistas tanto quanto os Estudos de Cultura Visual possibilitam que se pense e 

problematize, em termos acadêmicos, os processos de investigação que se nutrem das narrativas do próprio 

pesquisador, ou do contexto em que este se encontra, enquanto aspectos de interesse investigativo. Faz-se relevante 

dar passagem às questões que nos inquietam e lançá-las na arena de discussão que envolve o contexto da produção 
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científica, utilizando-nos para isso de referências que fomentem e possibilitem tais reflexões, criando cada vez mais 

condições para que estes diálogos aconteçam, ainda que num contexto micro.  

A pesquisa se articula a tal perspectiva por buscar atender também as narrativas cotidianas e menos evidentes, em sua 

possibilidade de refletir sobre a experiência de estar em deslocamento. Para os estudiosos da Cultura Visual “o conceito 

de vida cotidiana é importante, pois é por meio do conjunto, aparentemente infinito de imagens visuais com que nos 

deparamos diariamente (grande parte delas por meio da mídia de massa) que significados e identidades são criados e 

contestados” (TAVIN, 2009, p.226). Deste modo procuro conhecer o que, em termos de agenciamentos entre narrativas 

visuais e verbais, pode ser produzido a partir deste assunto, como forma de pensar sobre os efeitos que esta 

experiência de encontrar-se em deslocamento promove.  

Viver e lidar com esta condição 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 ser e experimentar que se apresentam. Há 

uma potencialidade em experimentar ser aquilo que ainda não se é, em meio a tantas novidades, em meio ao 

desconhecido. Surpreendermo-nos a nós mesmos neste percurso. Desejamos ser surpreendidos. Por outro lado, em 

muitos momentos vive-se o conflito com as forças que nos convidam à estabilidade, ao retorno e permanência àquilo 

que se está acostumado a ser, a pensar, a falar. Por que não continuar fazendo e repetindo o que fora dito 

anteriormente se, neste novo espaço, tudo parecerá inédito e com ares de novidade?  

A problemática que se coloca vem ao encontro de um ser “inédito” para nós mesmos, em nossos próprios territórios... 

Experimentar pensar, falar, viver coisas diferentes e estados inéditos para nós mesmos. 
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... 

Deslocamento: 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de 

fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se 

acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de 

todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, 

à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo 

porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer 

sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus 

porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. 

 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 

mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas 

negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos 

números, da longa duração. 

 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para 

as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto.  
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A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o 

dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar 

mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho, para 

ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. 

 

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a 

televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, 

conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. 

 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz 

artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água 

potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir 

passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, 

a não ter sequer uma planta. 

 

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, 

vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a 

gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente 

molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no 
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fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda 

fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. 

 

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar 

feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se 

acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde 

de si mesma. 

 

(Marina Colasanti- Eu sei mas não devia, 1996) 

... 

No que tange à problematização do deslocamento, por conveniência acabo por buscar em diferentes autores uma 

possibilidade de melhor compreender tal processo, criando uma noção a partir daquilo que me importa sobre ele. Para 

tanto no decorrer da tese a discussão promovida se dá a partir de um território conceitual produzido nos diálogos com 

Marc Augé; Rosi Braidotti; Gilles Deleuze (sozinho e também nas parcerias com Guattari e Claire Parnet); Rosane 

Preciosa e Suely Rolnik. Tais autores se fazem presentes tanto na construção desta possível ideia de deslocamento, 

com a qual opero na tese, bem como no processo destinado à problematização e análise do corpus de pesquisa, como 

forma de adentrar e espigar5 os elementos que compõem relatos escritos, falas e imagens. 

                                            
5 No sentido da palavra espanhola, em que espigar pode ser o mesmo que catar e consultar em diferentes fontes, esmiuçar e apropriar-se, segundo a conveniência, de alguns 
dados e elementos fragmentados. 
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Não obstante, outros autores ajudam-me a pensar os desdobramentos da investigação, em termos de percurso 

realizado, criando uma metodologia fragmentada: marcada por idas e vindas, perdas e paragens ao longo dos trajetos 

da tese. Neste caso, diria que os autores mais presentes nesta seriam Hernández; Hernández e Rifà; Connelly e 

Clandinin; Bolívar e Domingo; Martins e Tourinho. Todos estes auxiliam na construção da pesquisa em si, como um 

meio de desenvolvê-la sob a perspectiva da investigação de cunho narrativo, recolhendo também alguns elementos 

próprios da Cartografia para dar forma ao trabalho. 

Assim, a tese vai sendo criada dos entrecruzamentos, de fragmentos catados aqui e ali, enquanto o próprio 

deslocamento acontece. O modo de elaborar a pesquisa, seja no tocante à produção dos dados, na elaboração e 

combinação dos procedimentos, no contato com os participantes, bem como no que diz respeito à sua escrita e formas 

de concebê-la enquanto o produto que resulta daquilo que foi investigado, não está elaborada para ser reconhecida  

como “‘O’ trabalho que fale de deslocamentos territoriais”, “a tese que se desenvolve a partir do pensamento de tais 

autores”, ou “ de tal perspectiva metodológica ou epistemológica”. Em nenhum momento o trabalho foi pretendido para 

se debruçar sobre a obra de algum dos autores que o compõem. Isso tudo porque acredito que muito outros 

pesquisadores, que tenham este desejo terão muito mais competência em fazê-lo do que eu, dada minha incapacidade 

em produzir algo desta natureza. Não almejo ser doutora com conhecimento de causa em certo autor ou teoria, prefiro, 

ao menos por ora, “a liberdade do caminho das infidelidades e traições teóricas, dos deslocamentos institucionais, das 

derivas existenciais, dos encontros ocasionais e inesperados. Com medo, com riscos.” (LOPES, 2007, p. 27).  
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Enquanto escrevo, e ao retornar a todo o processo empreendido, penso que talvez a maior pretensão do trabalho seja 

justamente fazer deste descaminho, ou deste encontro com possibilidades por vezes tão díspares, uma outra forma 

(mais uma, dentre tantas) de se criar uma investigação no campo ao qual me dedico, e que esta tese possa, pelas 

beiradas, abrir portas nos contextos acadêmicos que habitamos neste momento, colocando “a fugir o soberano no modo 

institucional” (RODRIGUES, 2006, p. 06) 

Cultura Visual: para ver desde outras posições 

Seguir as trilhas e desvios propostos pela perspectiva da Cultura Visual enquanto área de conhecimento, talvez seja 

também uma forma de situar o trabalho num terreno ainda em formação, que pode por isso mesmo, ser visto, 

compreendido e criado desde diferentes prismas. Ou seja, a tese, em suas propostas reflexivas colocadas 

constantemente em questão, encontra nos Estudos de Cultura Visual um lugar em que a dúvida é sempre bem-vinda, 

enquanto potência para aprender e ver de modos diferenciados, pois possibilita conhecer e produzir outras versões para 

aquilo que temos como já sabido. 

São distintas as vertentes e os objetos de estudos que conformam o espectro da Cultural Visual, compreendemos que 

ela “não tem os limites precisos de uma disciplina (há alguma que o tenha na atualidade?) nem constitui um território no 

qual seus fundamentos epistemológicos, políticos, metodológicos e pedagógicos sejam consensuais e estejam 

unificados” (HERNÁNDEZ, 2011, p.29). Contudo, parece-me que há um ponto em que existe convergência: dar vazão 

às narrativas que se produzem desde as zonas periféricas, isto é, colocar um foco de luz sobre os temas considerados 

menores, cotidianos, às histórias que se produzem pelos sujeitos ordinários, na potência contida em conhecer e pensar 

a partir de suas micronarrativas. De forma ainda mais específica, refletir acerca do lugar que as imagens tomam em 
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nossas vidas configura-se como principal tarefa da cultura visual, buscando investigar os modos com que o visual opera 

em nós, analisando “as relações existentes entre sociedades, indivíduos e imagens” (TAVIN, 2009:225). 

A Cultura Visual é tomada como uma possibilidade de compreender como se dão e se conectam as questões que 

envolvem os deslocamentos territoriais, e as formas com que diferentes sujeitos se relacionam com esta condição. 

Compartilho da vertente que pensa a Cultura Visual enquanto posicionamento epistemológico e não como substantivo, 

isto é, acreditando que trabalhar com esta perspectiva não se trata de (ou apenas de) trabalhar com um objeto: imagens 

e artefatos contemporâneos, midiáticos, artísticos, dentre tantos outros. Mais do que situar o objeto e os sentidos que 

produz, importa o contrário deste movimento: os sentidos que produzimos, as conexões que traçamos com espaços, 

memórias, histórias vividas em diálogo com outros sujeitos, e que daí resultam matérias onde se possam perceber as 

relações tramadas, tomando como perspectiva a Cultura Visual, como lentes para ver e interatuar nestes processos.  

Dialogo com Martins (2012, p. 228), ao dizer que “a cultura visual, entendida não como substantivo, mas como 

orientação epistemológica, oferece um conjunto interdisciplinar e dialogal de referenciais possíveis as aproximações dos 

assuntos eleitos para investigação”. Situo-me no posicionamento que entende a cultura visual como uma abordagem 

que busca entrecruzar os sentidos que são produzidos por espectadores, autores e demais sistemas a partir das entre-

relações entre o que é visto e de como se é visto (HERNÁNDEZ, 2010). E, neste caso em particular, perspectivada pela 

Cultura Visual, considero relevante discutir como as mudanças que derivam dos deslocamentos e demais tipos de 

transições territoriais estão carregadas de sentidos e embates, expostos nas narrativas (sejam elas orais, visuais, 

escritas...) que os circundam e constroem. 
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Para compreender os acontecimentos do percurso vivido na tese, minha opção foi operar com o conceito de fenômenos 

visuais, desenvolvido pelos autores dinamarqueses Illeris e Arvedsen, 2011. O conceito é pertinente neste estudo 

justamente por ampliar as noções de imagem enquanto objeto ou enquanto recorte estático. Mais do que o objeto fixado 

em imagem, é o próprio momento. Segundo os autores: 

ao passo que o termo “imagem” indica a representação de algo, geralmente bidimensional, empregamos 
“fenômenos visuais” para abarcar uma variedade de fenômenos com os quais podemos nos relacionar 
através da visão, incluindo coisas tão diversas como um espetáculo de fogos de artifício, uma paisagem 
montanhosa, uma palestra em sala de aula, linguagem corporal e decoração, rituais como casamentos e 
performance de torcidas em eventos esportivos, campanhas turísticas etc. Dessa forma, as imagens 
tornam-se uma subcategoria, dentre outras, de fenômenos visuais. (2012, p.286) 

O termo proposto é conveniente pela possibilidade de abarcarmos uma série de outras ‘coisas’ que escapam quando 

nomeadas como sendo imagens ou artefatos. Ainda que se compreenda por estes termos que imagens podem 

incorporar/suscitar outros sentidos que não somente o olhar6, parece-me mais adequado neste caso, trabalhar a partir 

da noção de fenômenos visuais, pela sua multiplicidade. Além disso, a proposta de Illeris e Arvedsen me soa como o 

“bilhete” que fornece a possibilidade de adentrar no cenário da investigação com aquilo que se tem de mais banal, mais 

corriqueiro: o movimento ínfimo que se fez na paisagem e que, no entanto, deixou marcas, capazes de transformar um 

momento qualquer num acontecimento a ser guardado na memória. É a imagem da calçada sob os pés num dia quente, 

enquanto duas pessoas caminhavam apressadas, em busca de uma loja Lomography!7  

                                            
6 Questão discutida amplamente por diferentes autores dos Estudos de Cultura Visual, dentre os quais destacaria as problematizações realizadas por Mitchell, em textos como “No 
existen medios visuales” (2005), bem como nas entrevistas: “An interview with W.J.T. Mitchell” (concedida a DIKOVITSKAIA, 2001) e “Como caçar (e ser caçado por) imagens: 
Entrevista com W. J. T. Mitchell” (disponível em PORTUGAL e ROCHA, 2009). Esta discussão, com foco nos processos de mediação, é também suscitada por Hernández, podendo 
ser ampliada em: Hernández, 2011, 2010, 2009 e 2007. 

7 Para saber: http://www.lomography.com.br/about 

http://www.lomography.com.br/about
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De posse deste conceito, me sinto motivada a fazer das visualidades trazidas para compor a tese possibilidades de abrir 

outros caminhos para que se pensem os deslocamentos, isto é, para que não sejam problematizados somente desde os 

escritos dos participantes ou desde seus relatos orais, que foram transcritos.  Ao lidar com imagens é possível inventar 

outras possibilidades de sentir a própria experiência, não como se decifrássemos um código, a partir dos elementos que 

aparecem, mas como forma de criar outros sentidos para o que é vivido e trazido para compor estas imagens, nas 

seleções que fazemos, por exemplo, ao fotografar certas cenas, objetos e acontecimentos.  

Neste caso, busquei pensar meu papel na construção da investigação como uma pesquisadora que  

não aborda imagens e artefatos visuais de forma isolada, mas em relação aos relatos e discursos que 
medeiam a narrativa visual e em relação a outras imagens que conversam com, repudiam e/ou indagam as 
que escolhemos, ou seja, não há uma direção correta, única, a qual o(a) pesquisador(a) deve se alinhar. 
Olhar para vários lados, em várias direções e planos, em tempos e fluxos diversos, é uma atitude que 
capacita o(a) pesquisador(a) a exercer sua tarefa de investigar. (MARTINS e TOURINHO, 2013, p. 67) 

A escolha das visualidades que se apresentam no corpo do texto transitou fortemente pelos territórios da memória, 

pelos acontecimentos despretensiosos que acabam por marcar os trânsitos experimentados pelo grupo e ainda, 

reportam-se às experiências estéticas vividas: contatos com obras de arte, leituras que nos arrebatam, músicas que 

acionam lembranças e desejos, filmes que provocam o pensar... Num processo em que, lentamente, “o tempo dos 

grandes acontecimentos cede lugar ao tempo dos afetos” (LOPES, 2007, p. 56). Nem sempre conseguimos expressar 

aquilo que sentimos no momento em que nos encontramos com estes fenômenos, talvez porque verbalizar estas 

experiências não seja a opção mais potente, pois enclausura os sentidos que se produzem. “Desconfiar do imperativo 

do verbo”, disse-me Rosane Preciosa num momento oportuno da produção desta tese, e eu, mesmo que 

desajeitadamente, venho tentando esta proeza!  
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Ser permeável e deixar-se impregnar pelos efeitos provocados por outras narrativas torna-se uma opção, que também 

pode ser sentida como viagem e como deslocamento. Ser tocado pela delicadeza e pela força das imagens que nos 

chegam, é igualmente uma forma de fazer fugir e de adentrar zonas desconhecidas. Deixar-se afetar por visualidades 

proporciona um deslocamento no ritmo com que nos relacionamos com as coisas ao nosso entorno: confronta-nos pela 

necessidade de fazer pausas, de realizar conexões com aquilo que não é da ordem da linearidade da fala. Estas pausas 

e paragens, contraditoriamente, são capazes de nos deslocar: transportam-nos para outros mundos, fornecendo 

também outras possibilidades de vivê-los. 

Os agenciamentos provocados nas relações entre sujeito e visualidades  

acionam um processo de mediação entre percepção, pensamento e realidade externa. A percepção excita, 
modera e/ou reprime o trânsito de ideias, imagens, representações e experiências vividas. O pensamento, 
de maneira multidirecional, processa desejos, ansiedades, afetos, libidos auditivas e visuais que criam 
relações entre subjetividades individuais e comportamentos coletivos possibilitando uma construção social 
da compreensão dessas mediações. A realidade externa é uma espécie de cosmos sensorial, fluído e 
flutuante onde identidades, valores e crenças são representados, expostos parcialmente e ambientados 
através de preferências, discordâncias, conflitos e contradições. (MARTINS, 2009, p. 3722) 

Assim, mesmo correndo o risco de ser insistente, defendo que as imagens lançadas ao longo da tese podem fornecer 

pistas para conhecermos aquilo que nos importa e de como nos relacionamos e aprendemos sobre nós através de 

certos fenômenos visuais. Portanto, dispostas nas territorialidades da tese, as visualidades podem ser pensadas como 

convites, para que outros deslocamentos sejam acionados e para que outras viagens sejam possíveis. 
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Deslocamento:  

 
Imagem 3: Cena do filme Pina, de Win Wenders (2011). http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Pina_3D  
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Por uma metodologia de encontros - Porção de território 
número II 

Imagem 4: Cena do filme Por el camino, de Charly Braun (2011). http://www.porelcamino.com/fotos.html 
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Deslocamento: 

“Un amigo me dijo una vez que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en cambiar de 

paisaje, sino en mirar con otros ojos”89. 

… 

Encontro com sujeitos, com histórias, com modos singulares de fazer-se e fazer a própria vida. Encontro com o 

pensamento de alguns autores, que, em dadas escritas, provocaram alguma ruptura, algum encantamento por meio 

daquilo que era lido. Aqui não me interessam os conjuntos: conjunto da obra, sínteses do pensamento do tal autor... 

Ainda que possa estar indo contrariamente aos princípios da produção acadêmica, e, principalmente, daquilo que a 

produção/defesa de uma tese doutoral possa supor. Não me interessou neste processo ser ou tornar-me a 

pesquisadora especialista sobre um tema, mas sim experimentá-lo, criando possibilidades de conhecê-lo, sem descartar 

a experimentação dos diferentes (e contraditórios) caminhos que me pudessem levar a pensá-lo, sem uma busca por 

encontrar sua totalidade. 

Levei como ideia orientadora durante toda esta viagem errante as palavras de Rolnik, que me diz: 

Sendo tarefa do cartógrafo dar língua aos afetos que pedem passagem, dele se espera basicamente que 
esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, devore as que 
lhe parecerem elementos possíveis para a composição das cartografias que se fazem necessárias. O 
cartógrafo é antes de tudo um antropófago. (2006, p. 23) 

                                            
8 Fala da personagem Lucía, no filme “La hija del canibal”, em português intitulado como “Aos olhos de uma mulher” 

9 “Um amigo me disse uma vez que a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em mudar de paisagem, mas em olhar com outros olhos. (Fala da personagem Lucía, no 
filme “La hija del canibal”, em português intitulado como “Aos olhos de uma mulher”. Tradução minha) 
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Neste trabalho de explorar o desconhecido, ou ainda, de tentar encontrar justamente naquilo que já é conhecido e 

corriqueiro algo que surpreendesse e fosse capaz de forçar o pensamento ao que lhe fosse diferente, foi assumido um 

devir antropófago. Sem preconceitos, o antropófago busca aproximar-se daquilo que lhe é distinto, alimentando-se da 

potência do outro, tomando sua força para criar também algo novo para si: “enxergar e querer a singularidade do outro, 

sem vergonha de enxergar e de querer, sem vergonha de expressar este querer, sem medo de se contaminar, pois é 

nesta contaminação que a potência vital se expande” (ROLNIK, 1998, p.08). 

No percurso vivido como tese, fui encontrando autores com quem tive contato durante os diferentes períodos de 

formação: na graduação em Artes Visuais, no mestrado em Educação, e no decorrer do próprio doutorado. Autores que 

em momentos muito diferentes da vida me aportaram coisas que, mais cedo ou mais tarde, por fazerem algum sentindo, 

foram incorporadas na composição do trabalho. Uns mais tardiamente em relação a outros, sem que isso fosse 

elaborado como uma hierarquia. Pensei o encontro com os autores do mesmo modo intensivo como se deu o encontro 

com os sujeitos que colaboram no processo de investigação: ao acaso, mas com uma intencionalidade, numa atenção 

flutuante, que está para descobrir. 

Digo que estes atravessamentos com as leituras de diferentes autores, e a escuta dos participantes, foram tão caros 

quanto os filmes que vi e me levaram a pensar sobre o tema, ou que justamente, me provocaram um deslocamento. 

Concebo a produção da pesquisa e a produção da tese, enquanto resultado dos processos vividos. Por isso, ler um livro 

de Manoel de Barros é tão potente quanto ler um livro de Suely Rolnik, no sentido de que ambos os caminhos, o literário 

e o acadêmico, produzem em mim possibilidades de enfrentar as problematizações levantadas pela investigação. 

Fornecem-me ferramentas com as quais torno possível relacionar e ver as questões que surgem dos embates, das 

dúvidas e do próprio cotidiano, marcado por suas contradições. 
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Gosto de um fragmento de Corazza que nos fala sobre pesquisa de forma tão orgânica que não pode mesmo ser 

separada da vida, posto que estão mutuamente impregnadas, agenciadas uma à outra. Um tipo de pesquisa que 

(...) se dedica a raspar, escovar, lixar clichês de resultados já organizados, para construir um espaço liso, 
como no Deserto, onde seja possível realizar experiências transcendentais. Pesquisa desenvolvida, por 
meio de imagens e de signos, que a burilam esteticamente e dela fazem um compósito de afectos e de 
perceptos. Pesquisa que atenta, a um só tempo, para as multiplicidades das multiplicidades e para os seus 
movimentos de desterritorialização, reterritorialização, territorialização. Pesquisa que, ao traçar mapas de 
intensão e de extensão, considera, em primeiro lugar, as linhas de fuga; depois, as moleculares, mais 
flexíveis; e toma as linhas duras, molares, como resíduos secundários; pois refere decalques aos mapas, 
relaciona raízes e árvores aos rizomas, e nunca o inverso. Pesquisa que investiga os agenciamentos em 
suas duas faces: a do agenciamento técnico-maquínico, voltada para os estratos; a do agenciamento 
coletivo de enunciação, voltada para o corpo sem órgãos. (CORAZZA, 2012, p. 17) 

Um tipo de pesquisa que se recusa a ser o organismo, puro, endurecido, fechado e incapaz de ver em suas próprias 

fissuras (pensadas no contexto acadêmico normalmente como fragilidades, incapacidades...) a possibilidade de criação 

e invenção naqueles temas que, segundo uma tradição acadêmica, não importariam a ninguém. Quando penso nisso 

tudo, penso comigo: será que não importa realmente a ninguém? Será que não haveria alguém (“alguéns”), espalhado 

por aí, pelos Programas de Pós Graduação da vida, que também se interessaria por viagens e viajantes, por aquilo que 

é descoberto pelas pessoas que se lançam à experiência, com mais ou menos cautela, abraçando e criando 

possibilidades?  

Em alguns recorridos, para descobrir outras investigações sobre o tema, acabei me deparando com algumas boas 

surpresas, casos de pesquisas10 vindas das Universidades Federais do Rio Grande Sul (UFRGS), de Pelotas (UFPel), e 

                                            
10 Para citar somente algumas das pesquisas mais recentes destas instituições, traria as seguintes: 
Tamiris Vaz (2013), Vivien Cardonetti (2014), Marli Simionatto (2014), Cristian Poletti Mossi (2014)- UFSM;  
Betina Frichman (2012), Carla Rodrigues (2006) - UFRGS; 
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de Santa Maria (UFSM); da Universidade de Barcelona (UB), e daqui mesmo, da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

ou seja, me deparo com diálogos mais próximos do que podia supor. Estas investigações me proporcionaram encontros 

com jeitos muito particulares de percorrer os caminhos da construção da tese/dissertação, onde cada um, a seu modo, 

foi trazendo suas referências mais caras, para dar corpo a um empreendimento de vida, de tempo, de forças... Entre 

muitos outros que também poderia ter citado, o faço com eles justamente por tratarem de dois pontos que aqui me 

importam: o tema dos deslocamentos e de como vamos sendo atravessados por estes trânsitos; e as tantas 

possibilidades de se pensar e se fazer pesquisa, encarando-a como criação, como projeto carregado de desejos e que, 

por isso mesmo, não pode ser formatada segundo o decalque de um mesmo padrão. 

Através de encontros deu-se também a escolha pela perspectiva narrativa, que acabou fornecendo algumas orientações 

para construir os caminhos da tese. No período de investigação o que mais me importou foi a escuta, a observação e a 

criação de narrativas acerca do que é saboreado e descoberto nestes deslocamentos. Por esta razão, a narrativa me 

pareceu a abordagem mais conveniente para que eu pudesse explorar à fundo aquilo que era trazido por meio de 

relatos, de conversas e de experiências partilhadas.  

Nestes caminhos cruzados me encontrei também com a perspectiva da cartografia como método de investigação, um 

processo que já havia sido experimentado em outros momentos de minha vida acadêmica e que neste caso em 

específico se mostrou afim aos desejos e inquietudes que me atravessavam como pesquisadora.  

... 

                                                                                                                                                                                                 
Rosana Aparecida Fernandes (2010)- UFPel 
Amália Creus (2011) - UB 
Juzelia Moraes Silveira (2015); Wolney Fernandes (2009); Odailso Berté (2014); Aurisbergue Matutino (2012) - UFG 
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Deslocamento:  

Um passeio no rio Tibre, sob as pontes de Roma, nos minutos finais do filme “La grande Belleza”, 

de Paolo Sorrentino11.  

... 

II.I - Quem me acompanha nestas travessias 

Tendo apresentado até aqui parte do contexto em que se deu a investigação, vejo agora a importância de colocar o foco 

nos sujeitos que aceitaram participar desta empreitada, sobretudo porque o trabalho em si se construiu dos contatos e 

entrecruzamentos que estabeleci com estas pessoas e com aquilo que desejaram narrar sobre seus deslocamentos. 

Iniciei as reflexões sobre o tema com uma consulta geral a alguns colegas do PPGACV, com quem já realizava de modo 

informal muitas trocas acerca de nossas mudanças, ocorridas no ano de 2011. Neste grupo havia uma particularidade a 

qual percebi meses depois de nossa aproximação: éramos todos de outros lugares do país, passando a residir em 

Goiânia pela aprovação nos cursos de Pós-Graduação: Luciana, Juzelia e eu, para o doutorado; Tales, Marcelo e Ilíada, 

para o mestrado;  

Com estas pessoas, ao longo do tempo, fui construindo uma relação de maior proximidade, talvez por estarmos na 

mesma linha de pesquisa12 e com frequência realizávamos algumas disciplinas em comum, bem como trabalhos em 

                                            
11  Para passear também, um clique em: https://www.youtube.com/watch?v=G_2owlRkTjc 

12 Linha de Pesquisa “Culturas da imagem e processos de mediação” 

https://www.youtube.com/watch?v=G_2owlRkTjc
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grupo. Vejo também outro ponto de aproximação: compartilhávamos alguns dilemas próprios do processo de pesquisar, 

como questões teóricas, interesses por certos autores, dúvidas conceituais... Passamos a nos reunir com regularidade 

para estudar, discutir questões trabalhadas nas aulas e falar de nossas pesquisas.  

Estes encontros tornaram-se cada vez mais recorrentes e, na medida em que nos aproximávamos, fomos 

compartilhando outros temas, que não somente os ligados aos interesses acadêmicos. Coincidentemente (ou nem 

tanto) o grupo com quem mais convivíamos era formado pelos estudantes vindos “de fora”. Não que os colegas de 

Goiânia não fizessem parte do grupo e dos encontros. Ao contrário, estes momentos foram sempre atravessados por 

muitos amigos “locais”. Contudo, na maioria das vezes, nos percebíamos, “os de fora”, sozinhos novamente.  

Passei muito tempo refletindo sobre esta questão, inclusive tendo percebido algumas proximidades durante a estância 

em Barcelona, onde a dinâmica dos grupos se mostrava claramente formada pelos estrangeiros e pelos espanhóis. Não 

que não houvesse contato, trocas e aproximações, mas quem sabe, num primeiro momento pela questão dos vínculos 

partilhados (ainda que fosse o “ser de fora”), do idioma e de uma certa comodidade, essa divisão ficasse mais evidente. 

De volta ao contexto goiano, meu entendimento sobre essa conformação de grupo me leva a crer que, ao contrário 

daqueles que vieram de outros lugares, os colegas residentes em Goiânia já contavam com outras relações, outros 

grupos de convivência, outros interesses além da vida acadêmica e o processo de adaptação. Todos eles mantinham 

uma dinâmica própria na cidade, tendo uma vida já estabelecida nela. 

A relação com o grupo de Goiânia se delineou por diferentes circunstâncias, que me levaram a outros colaboradores 

algum tempo depois de realizar as primeiras entrevistas: os participantes Luciana Renata e Wladimir. Em seus relatos 
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todos trazem falas muito ricas sobre os momentos vividos em trânsito e sobre como se percebem imersos nisso tudo. 

Das trocas que realizamos, traço alguns apontamentos sobre cada um, apresentando-os brevemente: 

Ilíada: mulher, trinta e poucos anos. Nascida no Ceará, em Quixadá. Viveu em Fortaleza durante 11 anos. Ali se formou 

e atuou como publicitária, até decidir sair de lá para buscar novas experiências profissionais e pessoais em Goiânia, no 

ano de 2011, onde nos conhecemos. Das conversas no bar da FAV e dos interesses por certos autores, nossa 

convivência foi se tornando intensa e frequente. Diz que lida melhor com a saudade da família e dos amigos da seguinte 

forma: “Sempre que olho um mapa tento perceber esta distância como sendo a de um palmo”. Terminado o mestrado, 

permanece em Goiânia, por tempo indeterminado. Em seus relatos será identificada pela inicial I. 

Ju: mulher, 34 anos. Viveu quase toda a vida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, “a cidade mais bonita do mundo”, 

conforme gosta de referir-se à cidade natal. Conhecemo-nos durante a graduação em Artes Visuais, na UFSM13, no ano 

de 2003 e desde então tivemos nossos caminhos sempre partilhados. Em 2011 veio para Goiânia com a sensação de 

cumprir uma etapa importante da vida: “acho que se não tivesse me mudado, ia ficar a sensação de que não vivi algo 

que era importante para avançar mais um ‘patamarzinho’ na maturidade. Não sei, foi uma sensação de ‘chegou a hora 

de me mudar’”. Pegou gosto pela coisa e em 2013 morou durante um ano em Barcelona14, Espanha. De volta a Goiânia 

em 2014 para finalizar o doutorado, diz que ainda é cedo prever o que lhe espera o futuro. Em seus relatos será 

identificada pela inicial J. 

                                            
13 Universidade Federal de Santa Maria. 
 
14 Pelo Programa de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior- PDSE, ofertado pela agência de fomento CAPES. 
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Luciana Borre: mulher, trinta e poucos anos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professora de séries iniciais e 

formada em Pedagogia, veio para Goiânia em 2011, para cursar o doutorado: “acho que fugi do São Francisco15, pois 

ele era tão grandioso pra mim que eu teria que ter algo também grandioso para substituí-lo”. Assim como Ju, no ano de 

2013 morou um ano fora do país, na cidade de Pamplona16, Espanha. Luciana e eu tivemos nossos caminhos cruzados 

antes de Goiânia, quando circulávamos pelos mesmos Seminários e Congressos de Educação, em várias cidades do 

RS. Estreitamos laços no doutorado, dividindo inquietações acadêmicas e o gosto por estar entre amigos. Em seus 

relatos será identificada pela inicial L. 

Luciana Renata: mulher, 29 anos, nascida em Soledade, Rio Grande do Sul. Foi morar em Santa Maria aos 19 anos 

para fazer graduação em Física. Nos conhecemos em 2009, através de Marcelo, quando ainda morávamos em Santa 

Maria e estávamos vinculadas à UFSM. Fui convidada para sua festa de despedida quando ela estava indo cursar o 

doutorado em Bolonha17, Itália, em 2010. Naquela época nem imaginava que voltaríamos, anos mais tarde, a 

estabelecer um contato mais próximo, e que suas histórias de viagem fariam parte da minha tese. Passados alguns 

anos em deslocamento e de volta ao Brasil, resume parte de sua experiência numa lista de associações18. Dos vários 

itens destacados por ela, podemos descobrir: “melhor coisa pra fazer: receber os amigos em casa; A maior mudança: os 

gostos e o sotaque. (não tenho mais uma identidade linguística)”. Nos relatos será identificada pelas iniciais LR. 
                                            
15 Colégio São Francisco, Porto Alegre- RS. 
 
16 Pelo Programa de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior- PDSE, ofertado pela agência de fomento CAPES. 
 
17 Luciana Renata foi contemplada com bolsa de estudos pelo Programa MONESIA: “um projeto europeu que oferece bolsas de estudos para estudantes de graduação, mestrado e 
doutorado, pós-doutorandos e pessoal docente. Os benefícios são financiados pela Comissão Europeia e incluem uma bolsa mensal, despesas com viagem, seguro e taxas 
acadêmicas, se for o caso. São elegíveis para financiamento somente as mobilidades entre as Universidades Parceiras do Brasil, Paraguai e Uruguai, de um lado, e da Europa, de 
outro”. http://www.monesia.eu/pt/monesia.html 
 
18 Luciana Renata na segunda etapa do nosso processo de conversações optou por escrever seu relato dividindo-o em cores, às quais relacionou a sensações relacionadas a 
momentos marcantes de sua experiência. Volto a falar deste relato nas páginas seguintes. 

http://www.monesia.eu/pt/monesia.html
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Marcelo: homem, trinta anos, de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Viveu seu primeiro deslocamento ao sair da 

cidade natal para residir em Santa Maria, para cursar Artes Visuais na UFSM. Dos olhares trocados nos corredores do 

CAL, quando éramos estudantes, viríamos a trocar palavras em 2009, quando já era professora substituta e Marcelo foi 

meu aluno em duas disciplinas. Aproximamo-nos de fato com sua vinda para Goiânia, em 2011, ele para cursar o 

mestrado e eu para o doutorado. Desde então nunca mais nos separamos, e ele segue fazendo seus “caminhos 

alternativos” para ser surpreendido durante o percurso. Nos relatos será identificado pela inicial M. 

Tales: homem, 28 anos. Jornalista nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde morou até os 23 anos. “Eu gosto 

de pensar os deslocamentos como oportunidades” e partindo desta ideia veio para Goiânia atrás do desejo de ser 

mestre e tornar-se professor. Foi neste período que tivemos nossas histórias cruzadas. Passados alguns anos, os 

caminhos trilhados possibilitaram-lhe todas estas conquistas, mas no meio do percurso deu ouvidos à voz que lhe dizia 

para voltar aos tempos de criança e investir num sonho mais antigo: ser escritor. E assim, um novo deslocamento 

estava para ser produzido. Nos relatos será identificado pela inicial T. 

Wladimir: homem, trinta e poucos anos. Nascido em Goiânia, Goiás, cresceu em Nova América, cidade do interior do 

estado. Voltou para Goiânia onde, depois de idas e vindas por diferentes cursos de graduação, e vivendo entre o interior 

e a capital, formou-se em História. Realizou o mestrado em Arte e Cultura Visual, na FAV, onde nos conhecemos, em 

2011. Mas nossos diálogos sobre deslocamentos se iniciaram somente em 2013, quando Wlad foi aprovado para cursar 

doutorado em Comunicação, mudando-se para o Rio de Janeiro. Desde então experimenta as contradições da cidade 

grande e diz: “tudo o que eu realmente preciso cabe dentro de uma mala”. Nos relatos será identificado pela inicial W. 
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Aline: mulher, 31 anos. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pelos cálculos, já morou em 14 casas, distribuídas nas 

cinco cidades onde viveu até agora. Foi para Santa Maria onde realizou os estudos de graduação em Artes Visuais e o 

mestrado em Educação. Em Santa Maria, entre tantos ganhos e acontecimentos, adotou Madrid, a gata de três cores e 

oito anos, que viaja tanto quanto a dona: vieram para Goiânia em 2011, mudaram-se para Barcelona19 em 2013 e, em 

2014 retornaram ao Brasil. Neste momento encontra-se em Goiânia, mas até o final da tese não saberia responder com 

precisão onde estará. Nos relatos será identificada pela inicial A. 

De posse destas informações, aos poucos um território surge, configurando um cenário no qual poderemos transitar a 

partir das pistas desses que compõe este enredo, sob a forma de tese doutoral.  

... 

Deslocamento:  

“Kublai pergunta para Marco: 

- Quando você retornar ao Poente, repetirá para a sua gente as mesmas histórias que conta para 

mim? 

- Eu falo, falo – diz Marco- mas quem me ouve retém somente as palavras que deseja. Uma é a 

descrição do mundo à qual você empresta a sua bondosa atenção, outra é a que correrá os 

campanários de descarregadores e gondoleiros às margens do canal diante da minha casa no dia do 

                                            
19 Pelo Programa de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior- PDSE, ofertado pela agência de fomento CAPES. 
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meu retorno, outro ainda a que poderia ditar em idade avançada se fosse aprisionado por piratas 

genoveses e colocado aos ferros na mesma cela de um escriba de romances de aventuras. Quem 

comanda a narração não é a voz: é o ouvido”.  

(Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, 2003, p.57) 

... 

II.II - Abordagem narrativa como caminho para aprender desde si e do outro 

Para Connelly e Clandinin (1995, p. 12) “la gente por naturaleza lleva vida relatadas y cuenta historias de esas vidas, 

mientras que los investigadores narrativos buscan describir estas vidas, recoger y contar historias sobre ellas, y escribir 

relatos de la experiencia”. A perspectiva narrativa trazida para o contexto da produção acadêmica em ciências sociais, 

sobretudo a partir dos anos 1980, pode ser pensada como uma forma de questionar os modelos tradicionais de fazer 

pesquisas, já que pode “alterar y cuestionar las normas del discurso científico que se consideran incuestionables a partir 

de destacar la experiencia vivida, los detalles íntimos, la subjetividad y las perspectivas personales” (ELLINGSON e 

ELLIS apud HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p.8).20  

Cabe dizer que o uso de tal perspectiva auxilia a que outras formas de conhecer, a partir daquilo que emerge da 

experiência pessoal, sejam pensadas e problematizadas como modos de construir um conhecimento descentralizado de 

                                            
20 “Alterar e questionar as normas do discurso científico que se consideram inquestionáveis ao destacar a experiência vivida, os detalhes íntimos, a subjetividade e as perspectivas 
pessoais” (ELLINGSON e ELLIS apud HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p.8, tradução minha) 
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um grande relato ou de uma “verdade” deflagrada por uma suposta imparcialidade do pesquisador, levando-nos a 

pensar que o conhecimento produzido no contexto acadêmico não é fixo ou estável. 

O exercício de narrar-se é situado como um ponto central do trabalho. Foi a partir da narrativa em torno ao que é 

transformado e fabricado no decorrer dos deslocamentos vividos que a pesquisa operou com seus conceitos. Assim, tão 

importante quanto o ato de narrar, vem a ser o que podemos aprender das narrativas, ao passo que estas reverberam 

em nós, proporcionando que se reflita sobre aspectos importantes de nossas vidas e de como nos vamos tornando a 

pessoa que somos.  

A investigação de cunho narrativo compreende em seu bojo uma considerável variedade de práticas e procedimentos 

de investigação com os quais se pode contar no âmbito das pesquisas qualitativas, dentre eles diferentes tipos de 

enfoques quanto ao tipo de narrativa que se constrói ou deseja construir e, ainda, sobre como abordá-la enquanto 

material de pesquisa.  Dentre as possibilidades amparadas nesta abordagem teríamos, conforme Hernández e Rifà 

(2011) as seguintes modalidades: biografias, autobiografias, Bildungsroman, relatos pessoais, narrativas pessoais, 

documentos pessoais, documentos de vida, relatos de vida, historias de vida, história oral e etnohistória, 

autoetnografias, etnopsicologia, etnodrama, memória popular e testemunhos latinoamericanos. Por sua vez, todas estas 

formas são diferenciadas segundo a intenção e a ênfase dadas no “proceso de investigación (grafia), en la cultura (etno) 

o en el sujeto (auto)”21 (HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p.28). 

Não ignoro, contudo, que diante de tantas classificações e tantos tipos específicos abarcados pela abordagem narrativa, 

me resultou difícil durante todo o processo definir com clareza se o tipo de trabalho que desenvolvo poderia ser 

                                            
21 (...) “processo de investigação (grafia), na cultura (etno) ou no sujeito (auto)” (HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p.28, tradução minha). 
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considerado como uma pesquisa narrativa de cunho autobiográfico, ou uma pesquisa narrativa de cunho 

autoetnográfico. Ainda que algumas fronteiras estejam mais definidas, tais como a questão da ênfase no sujeito, na 

cultura ou no processo de investigação, conforme já citado acima, me parece quase impossível afirmar se este estudo 

ao final foi um ou outro, já que as questões entre sujeito, cultura e sociedade estiveram amarradas, apesar de serem 

enfatizadas em muitos momentos em intensidades distintas. Acho válido trazer alguns aportes para que o leitor também 

compreenda essas diferenças, e assim, possa também tirar suas conclusões. 

Poderíamos entender a autoetnografia como “investigación, historia y método que conecta lo autobiográfico y personal 

con lo cultural, lo social y lo político. Es el estudio de la cultura en la que uno forma parte, integrado con las experiencias 

relacionales e interiores de cada uno”22, segundo as características expostas por Ellingson y Ellis ( apud HERNÁNDEZ e 

RIFÀ, 2011, p. 10).  

As características de uma autobiografia se aproximariam ainda dos supostos da autoetnografia uma vez que: “del relato 

autobiográfico pueden emerger temas o situaciones que es posible relacionar con patrones de otras historias o con 

contextos sociales, históricos, institucionales y políticos, es decir, posicionamientos subjetivos, que desafían 

conocimientos y relaciones de poder”.23 (HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p. 17). 

A tríade: eu+ contexto social+ cultura se mantém presente em ambos os casos, contudo, quiçá o que poderia nos 

ajudar aqui a uma tomada de decisão seriam as duas questões mencionadas no texto de Hernández e Rifà (2011, p.11-

                                            
22 (…) “investigación, historia y método que conecta lo autobiográfico y personal con lo cultural, lo social y lo político. Es el estudio de la cultura en la que uno forma parte, integrado 
con las experiencias relacionales e interiores de cada uno” (Ellingson y Ellis 2008, apud HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p. 10).  
 
23 (...) “do relato autobiográfico podem emergir temas ou situações que são possíveis relacionar com outras historias ou com contextos sociais, históricos, institucionais e políticos, 
quer dizer, posicionamentos subjetivos, que desafiam conhecimentos e relações de poder”. (HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p. 17, tradução minha). 
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12), referendados tanto por Spry (2001), quanto por Ellingson e Ellis (2008), onde o diferencial estaria nos seguintes 

focos: 

- a posição do investigador, cuja história de vida estaria implicada na narrativa que constrói enquanto pesquisa, servindo 

de base para esta; 

- a forma com que esta narração é produzida pelo investigador, ou seja, como uma narrativa que é ou está articulada a 

poesias, prosas, ensaios fotográficos, escritos fragmentários, ensaios pessoais no formato de diários, dentre outros. 

Neste sentido, a partir destes pontos opto por situar a tese no viés narrativo autoetnográfico, considerando que a 

preocupação central manteve-se em construir uma argumentação pautada numa posição investigativa que lança um 

olhar para a própria experiência, articulada a relatos de outros participantes, mas que tem como objetivo maior promover 

uma discussão teórica a partir da imersão na própria trajetória do pesquisador, como linha norteadora. Assim nesta via 

autoetnográfica percebo que dos entrecruzamentos com outros relatos, produzidos em um contexto bastante delimitado, 

surge a possibilidade de uma imersão naquilo que é vivenciado por mim, enquanto pesquisadora que parte das próprias 

inquietações para situá-las a partir das reverberações sociais, refletindo as noções de um eu que não se dissocia dos 

encontros e embates com o meio e a cultura. 

Além disso, quis produzir uma escrita que não se caracterizasse como um relatório de pesquisa, mas que pudesse ser 

sentido pelos leitores como a experiência que foi vivida e produzida no decorrer do tempo destinado à investigação, 

sendo capaz de evocar por meio de sua leitura outras emoções e possibilidades de também provocar deslocamentos, 

para além do que é dito e mostrado em suas páginas. Para Connelly e Clandinin (1995) a investigação narrativa não é o 

relato em si, mas estaria ligada ao processo construído pelo investigador, ao modo com que ele articula e manipula seus 
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dados, organizando a pesquisa. Narrativa é o processo metodológico que se utiliza de relatos, histórias de vida, contos, 

dentre outros elementos, para produzir um tipo de pesquisa.  

Para sermos muitos 

A intenção de investigar segundo os aspectos da pesquisa narrativa deu-se por considerá-la um caminho que possibilita 

viver outras vidas por meio dos relatos construídos e compartilhados com outros sujeitos. A capacidade de se produzir 

outros encaminhamentos, outras relações e verdades sobre um determinado fato vivido é também uma forma de 

compreender como somos subjetivados por nossas experiências.  Logo, ao buscar refletir sobre os processos que 

envolvem o ato de se deslocar por territórios, encontrei na abordagem narrativa um caminho que me possibilitasse um 

contato mais prolongado com o tema, através da imersão nas histórias biográficas contadas sobre ele. A Pesquisa 

Narrativa, por considerar que as histórias não se encerram em si, mas que, delas surgem sempre novos fios de sentido, 

contribuiu para que pudesse levar a cabo a pergunta lançada sobre as mudanças produzidas a partir dos 

deslocamentos. Para ATKINSON (apud BOLÍVAR e DOMINGO, 2006, p 02) a "narrativa no es el único modo de 

organizar o dar cuenta de la experiencia, aunque es de los modos más penetrantes e importantes de hacerlo. La 

narrativa es un género relevante para representar y hablar de la acción en la vida cotidiana y en contextos 

especializados"24 

                                            
24 (…) "narrativa não é o único modo de organizar ou dar conta da experiência, ainda que seja dos modos mais penetrantes e importantes de fazê-lo. A narrativa é um gênero 
relevante para representar e falar da ação na vida cotidiana e em contextos especializados" (ATKINSON apud Bolívar e Domingo, 2006, p. 02, tradução minha). 
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O contato com os colaboradores, em conformidade com o aporte narrativo, pressupôs que os questionamentos fossem 

abertos e flexíveis o bastante para que os sujeitos envolvidos se sentissem à vontade para narrar suas histórias, 

trazendo inclusive questões que, à princípio poderiam parecer desconectadas. Em casos como este, portanto, cabe ao 

investigador estar atento aos limites para que esta abertura não ocasione uma fuga do tema e exercitar sua capacidade 

de perceber os pontos que conectam as histórias e os aspectos que lhe serão mais importantes para refletir sobre o 

objeto investigado.  

A problematização da tese é favorecida pela Narrativa, pois esta perspectiva “se debruça sobre questões 

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

trajetória e a subjetividade dos indivíduos, seus modos de perceber, interpretar e narrar. Preocupa-se, ainda, com a 

compreensão de como essas práticas configuram ideias, conceitos e representações” (MARTINS e TOURINHO, 2009, 

p. 1-2). 

Da necessidade/inquietação de sermos muitos, de experimentarmos tantas sensações e acontecimentos através dos 

deslocamentos e em meio a certas limitações, surge outro modo de problematizar tudo isto através do contato com 

diferentes narrativas. Tanto quanto podemos viver outras histórias por meio da literatura, do cinema ou das artes, a 

construção de um trabalho acadêmico por meio desta perspectiva metodológica propicia novas formas de entrarmos em 

contato e sermos afetados por este tipo de escrita, tantas vezes ainda realizada de maneira endurecida e asséptica.  

Desde o modo com que a investigação foi elaborada pode-se considerar que tomar emprestada a experiência do outro 

contribuiu para a compreensão dos significados da experiência humana de modo mais profundo (VAN MANEN, 2003), 

potencializando, ainda que minimamente, o conhecimento do pesquisador acerca de si mesmo e/ou dos aspectos 
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investigados, sabendo que tal conhecimento está intimamente conectado e interfere diretamente na produção e análise 

do processo de pesquisa.  

Lançar um convite para outros sujeitos que estivessem vivendo seus trânsitos foi uma forma de mergulhar em outras 

vidas, me deixando contaminar por outras histórias, tão ricamente contadas por quem as viveu, tomando-as de 

empréstimo para mim, na possibilidade de senti-las e aprender sobre a vida a partir delas. “Não há nada de interessante 

em um sujeito ‘sozinho’, um sujeito é interessante quando ressoa com outros, é colocado em ação por novas entidades 

cujas diferenças foram corporificadas. Assim, a articulação25 não significa a habilidade de falar com autoridade, mas sim 

de falar em conexão com o plano dos afetos” (POZZANA, 2013, p.333). 

Problematizar como os sujeitos que participam se reinventam, se modelam, se desconstroem e elaboram para si outros 

mundos a partir deste deslocamento, configurou-se como um dos pontos chave do trabalho, e para adentrar em todos 

estes processos enxerguei os relatos autobiográficos como instrumentos potentes para chegar até as histórias de cada 

participante.  

Ancoradas à pesquisa de cunho narrativo, as reflexões vindas dos relatos e escritos autobiográficos26 não pretenderam 

trazer à tona verdades sobre os processos de se deslocar, informando dados, datas, pontos de partida e de chegada, 

                                            
25 Quando a autora refere-se ao termo articulação está baseando-se no pensamento de Latour que pensa a articulação como forma de diferença: “Um sujeito inarticulado é alguém 
que sempre sente, age e diz a mesma coisa. Um pesquisador inarticulado é aquele que vai a campo para confirmar o que já sabia, para coletar o que procurava, para aplicar uma 
teoria. Um sujeito articulado é alguém que aprende a ser afetado pelas outras pessoas e coisas. O pesquisador articulado vai a campo e move-se com ele para aprender, há um 
cultivo mútuo entre ele e aquilo que se faz presente no campo”. (POZZANA, 2013, p. 333) 

26 É importante observar que considero a tese como uma autoetnografia, em sua estruturação narrativa e a partir dos modos com que fui articulando meus relatos aos dos 
colaboradores e ao processo de produção dos dados e de elaboração da investigação como um todo. Contudo, quando me reporto aos escritos dos participantes considero que 
sejam de cunho autobiográfico, uma vez que a eles não foi solicitada uma imersão mais demorada no processo de pensar o deslocamento. Isto é, produziram uma escrita pautada 
nesta experiência, como algo pontual (ainda que estendida ao longo dos anos da investigação), parte de suas vidas, mas não como uma questão a ser problematizada com 
profundidade e atenção contínuas. O interesse nesta imersão, nas conexões com o contexto e com minhas experiências foi sempre de minha parte. 
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contando a vida de modo linear. Por outro lado, possibilitaram construir sentidos a partir da experiência de transitar por 

territórios distintos e daquilo que é fabricado, inventado, torcido e multiplicado nesta condição.  

Criar trajetos 

A escrita biográfica se constitui como uma das principais ferramentas em estudos do tipo narrativos, pois possibilita que 

o participante reflita mais profundamente sobre os acontecimentos de sua vida a partir do exercício de trazê-los à tona 

num ritmo distinto ao imposto pela fala. Por esta razão num primeiro momento optei por lançar três questionamentos 

aos participantes, enviados por e-mail. A escolha se deu principalmente por entender que teriam tempos muito 

diferentes para processar as perguntas e realizar a escrita. Cada um dispôs do tempo que considerou mais adequado 

para dar algum retorno, pois sabia o quanto o tema era complexo e para ser trazido à tona demandaria um mergulho na 

experiência. Lançar questões direcionadas a refletir sobre suas vidas e as transformações pessoais exigia um cuidado 

de minha parte, a fim de respeitar o processo de cada um. Através desta liberdade de prazos, favoreci um momento de 

pausa para pensar, escrever, rasurar, recortar detalhes e fatos que julgassem mais significativos, num exercício de 

autorreflexão, inclusive abrindo caminho para invencionar a partir do que fosse lembrado e desejado para ser 

compartilhado. 

“Ao selecionar elementos para produzir uma narrativa, omitimos fatos, inventamos detalhes e estabelecemos uma nova 

configuração da cena narrada” (OLIVEIRA, 2013, p. 231). A escrita de um relato autobiográfico ou autoetnográfico já 

não é mais a experiência vivida, mas sim, a criação de uma nova experiência, desdobrada daquilo que foi vivido e já 

combinada com outros elementos, com a soma das impressões e do que foi reflexionado e sentido a partir dela.  
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Por este viés, a investigação de cunho narrativo é conveniente pela potencialidade em organizar a experiência em forma 

de um relato encadeado, não necessariamente linear, no que diz respeito à passagem dos dias ou à sequencialidade 

dos fatos, mas de como vamos arranjando, justapondo e realizando uma composição desta série de acontecimentos. 

Num processo narrativo, imersos em determinado tema ou acontecimento, vemo-nos ocupados ao mesmo tempo em 

viver, explicar, reexplicar e reviver histórias (CONNELLY e CLANDININ, 1995). Por isso, a cada vez que contamos algo, 

um novo recorrido é feito desde os espaços da memória, nossas afetivações, conduzindo a cena narrada sempre de 

formas diferentes. 

Quando nos dispomos a pensar, a escrever sobre o que nos passa não é necessário que se conte uma história com 

início, meio e fim, conforme tenha sido. No momento em que contamos, novos detalhes nos surpreendem, outros 

aspectos ganham maior relevância... Por vezes narramos conforme gostaríamos que tivesse sido e não exatamente 

como ocorreu. A cada vez que narramos, a história torna-se outra. “É o próprio tempo da narrativa, o tempo que não 

está fora do tempo, mas que se experimenta como um exterior, sob a forma de um espaço, esse espaço imaginário 

onde a arte encontra e dispõe seus recursos” (BLANCHOT, 2005, p.17. Grifos do autor). O ato de criar, de invencionar 

sobre aquilo que é sentido, forjar a criação de outros encaminhamentos a partir de certo acontecimento é também o que 

nos interessa em um relato produzido, podendo ser objeto em uma investigação narrativa, que “expresa la dimensión 

emotiva de la experiencia, la complejidad, relaciones y singularidad de cada acción (...)” (BOLÍVAR et al, 1998, p.12).27 

Esta capacidade de se produzir outros encaminhamentos, outras relações e verdades sobre um determinado fato vivido 

é também uma forma de compreender como somos subjetivados por nossas experiências e de como mesmo tratando-

                                            
27 (…) “expressa a dimensão emotiva da experiência, a complexidade, relações e singularidades de cada ação (...)” (BOLÍVAR et al, 1998:12, tradução minha). 
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se de acontecimentos passados eles permanecem se atualizando, articulados ao momento presente de quem o narra. 

Podemos dizer que a pesquisa narrativa propõe uma contínua revisão e reconfiguração da cena narrada, pautada pelo 

olhar - sempre em câmbio e afetável - do narrador. 

Pensando em tudo isso optei por manter em aberto o diálogo com cada participante, desenvolvendo conversações e 

trocas durante todo o período da investigação, uma aposta “por un esfuerzo de profundización apoyado en una relación 

a largo plazo entre investigador y colaboradores” (LARRAÍN apud CREUS, 2011, p. 122)28. Contudo percebi que a 

manutenção das trocas e da colaboração nos processos de construir e reconstruir os argumentos pode se converter em 

uma tarefa que requer do pesquisador certa dose de invenção, no sentido de criar estratégias de diálogo permanentes, 

nos casos em que os estudos são de muitos anos, e cujos objetivos podem ter evoluído ou se transformado 

(CONNELLY e CLANDININ, 1995). 

Em grande medida, as primeiras questões enviadas a cada colaborador serviram como uma possibilidade de chegar ao 

tema de modo mais amplo, trazendo dados que se apresentaram como um pano de fundo, um panorama acerca daquilo 

que os mobilizava em busca de outros territórios. O que eu buscava por meio destas primeiras perguntas era adentrar e 

conhecer seus trânsitos e aquilo que serviu como disparador dessas saídas. Porém, os primeiros relatos por si só não 

dariam conta de esmiuçar os detalhes que conformam estas mudanças, sendo importante promover novas interlocuções 

com o grupo.  

O trabalho junto aos colaboradores foi acontecendo no decurso da tese, sem encerrar as questões nos primeiros 

contatos. Considerei que por tratar-se de uma experiência que envolve adaptações e transformações mais demoradas o 

                                            
28 (…) “por um esforço de aprofundamento apoiado em uma relação a longo prazo entre investigador e colaboradores” (LARRAÍN apud CREUS, 2011, p. 122, tradução minha). 
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contato permanente com eles me possibilitaria um mergulho maior em suas histórias e um adensamento das reflexões 

em torno do tema. 

No primeiro momento de nosso contato, em 2012, enviei-lhes as seguintes questões: 

- Como se deu esta viagem (estas viagens)? 

 - O que é produzido e/ou construído subjetivamente neste processo de deslocar-se? 

- Que experimentações e investimentos são realizados neste processo? 

Logo nas primeiras escritas recebidas senti a grande entrega por parte de todos. Por meio de modos muito particulares 

de contar-se e de contar suas trajetórias, os relatos estavam impregnados por seus anseios, pelos desejos de viver algo 

novo. Expressavam naqueles recorridos os sonhos e esperanças que os movia, levando-os a territórios que, em 

definitivo, não se tratavam de lugares físicos ou reconhecíveis num mapa. Tratavam-se de territórios subjetivos, de 

pertencimentos e desterritorializações ligadas às relações e modos de ser forjados pela força do hábito.   

Durante o processo de conversa estabelecido nesta primeira etapa de perguntas, alguns colaboradores enviaram 

imagens de lugares, de suas viagens e de detalhes que marcavam aquele momento inicial de saída e suas primeiras 

impressões sobre aquilo que viam e sentiam nos novos contextos. Neste caso as fotografias enviadas intensificavam os 

escritos de seus relatos, criando pontes ou reiterando certos posicionamentos. 

 A partir de cada retorno, novos questionamentos foram enviados, travando uma conversação mais direcionada a cada 

história, atentando para as nuances e particularidades mencionadas nos relatos, num processo de “colaboración que 
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conlleva una mútua explicación y re-explicación de histórias a medida que la investigación avanza” (CONNELLY e 

CLANDININ, 1995, p. 21)29. Deste momento em diante mantivemos contato por e-mails, por meio dos quais foram 

lançadas questões para desdobrar o que tinha sido introduzido nas primeiras escritas; e também realizamos novas 

aproximações em momentos presenciais30: encontros em casa, passeios em parques, almoços e jantares, momentos 

tratados com certa informalidade, mas em todas as vezes com o conhecimento dos participantes de que falaríamos do 

tema, e com seus consentimentos para trazer os diálogos para a tese, direta ou indiretamente. O contato mais 

aproximado com os sujeitos permitiu um mergulho nas trajetórias contribuindo para que eu percebesse as sutilezas e 

pequenas mudanças que estavam perpassando suas experiências.  

As perguntas e tópicos seguintes diziam respeito mais diretamente aos tipos de mudança percebidos desde suas 

saídas. Assim, passados alguns meses do primeiro contato (através das primeiras perguntas disparadoras) e depois de 

muitos diálogos mais espontâneos, senti que poderia lançar novas questões, iguais para todos os participantes, pois 

sabia que estavam encerrando alguns ciclos e iniciando novos projetos. Neste momento (ano de 2013) optei mais uma 

vez pela troca de e-mails, por desejar seguir a maneira estabelecida de início e que, a meu ver, tinha dado bons 

resultados. Os questionamentos foram os seguintes: 

 - Houve mudanças significativas em meio a estes percursos e deslocamentos? 

- Em caso afirmativo, poderias dar exemplos e falar sobre como trabalhas com elas?  

                                            
29 (…) “colaboração que demanda uma mútua explicação e re-explicação de histórias à medida que a investigação avança” (CONNELLY e CLANDININ, 1995, p. 21, tradução 
minha). 

30 Em sua maioria os encontros citados aconteceram em ocasiões diferentes com cada participante. 
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- Como estas mudanças reverberaram em ti? 

- Haveria imagens ou cenas que te afetaram em meio ao processo que estás vivendo e sobre as quais tu gostarias de 

falar ou mostrar? 

Desta etapa, gostaria de destacar algumas coisas que considero marcantes: 

Do ponto de vista do que me foi dado nos relatos: Entre a espera dos novos relatos e conversas sobre o 

desdobramento de temas surgidos dos novos retornos, ao final de alguns meses obtive novos escritos de todos os 

sujeitos, com exceção da colaboradora Ilíada que não produziu novos relatos31. As escritas foram mais extensas e 

detalhadas desta vez, e também demoraram mais tempo para chegar. Em sua maioria, os participantes diziam sobre a 

complexidade do momento em que se encontravam, cuja demanda de trabalho ou de organização de um novo 

planejamento era bastante intenso, justificando-me a demora em responder. 

Com base na temática das mudanças decorridas, percebi que suas escritas já refletiam de maneira mais amadurecida 

os efeitos dos deslocamentos: embora os colaboradores ainda estivessem impregnados pelas novas referências e 

impressões dos lugares, foi notório que suas relações com os espaços e o contexto já estavam mais assentadas, saindo 

de um nível de deslumbramento ou de um choque inicial, para um processo de estabelecer vínculos, de conseguir 

ponderar e controlar alguns impulsos e críticas, mais comuns no momento da chegada.  

                                            
31 A colaboradora e eu seguimos em contato durante todo o período da investigação. Nesta segunda etapa das proposições respondeu ao meu e-mail comentando sobre sua falta 
de tempo e que, logo que pudesse retornaria com uma escrita. Contudo, desde este e-mail não me deu novos retornos, à exceção de alguns dados mais precisos, como 
informações pessoais. 
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Nas escritas desta segunda seção, pude reconhecer em algumas passagens reflexões menos aligeiradas, isto é, que 

partiam do ponto de vista de quem pôde experienciar uma situação por mais tempo, num exercício de alteridade que os 

deixou conhecer algumas dinâmicas próprias do território, percebendo que o “efeito do inelutável embate com a 

alteridade, nos faz experimentar em nossa subjetividade; quando conseguimos ir experimentando/descobrindo um 

aliado neste estranho” (ROLNIK, 1993, p.3). Os relatos funcionaram como espécie de balanço, no qual analisaram os 

acontecimentos do período posterior às suas saídas, oportunizando que pensassem sobre suas ações futuras e as 

escolhas que estavam em jogo.  

Sobre o modo de narrar: Outro fator importante nesta ocasião foi a ênfase que tentei dar para que os colaboradores 

explorassem outras formas de construir seus relatos e pensar sobre o tema das mudanças ocorridas. No e-mail escrevi 

que o relato poderia ser realizado como lhes parecesse melhor: um relato escrito como texto corrido ou respondido a 

cada pergunta; através de um esquema ou mapa; através de vídeo, PowerPoint, imagens... Enfim da forma que melhor 

lhes conviesse.  

Ao obter os retornos, vi que nem todos se relacionavam com imagens, a ponto de articular um diálogo com seus 

deslocamentos, atribuindo-lhes sentidos para além de registros visuais. Luciana, Ju, Marcelo e Wlad enviaram-me 

juntamente com as escritas algumas imagens relacionadas ao processo. Imagens que por vezes ficavam no plano da 

ilustração daquilo que haviam escrito, como exemplo de certas situações ou comentários; mas noutras, apresentaram 

imagens que acionavam sensações e diálogos com os relatos, trazendo outros horizontes para pensarmos sobre o 

escrito. 
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Talvez o fato de que especificamente estes quatro colaboradores tenham enviado suas imagens esteja relacionado às 

suas trajetórias profissionais, nas quais trabalham com imagens, operando com elas na produção de suas investigações 

e no trabalho docente. 

De certo modo isso explicaria a opção de Tales e Luciana Renata, que criaram seus relatos exclusivamente pelo 

caminho da escrita. Tales tem na escrita o modo preferido de expressar-se e naquele momento vivia muito fortemente 

esta busca da escrita como exercício de profissão. Já Luciana Renata, alegando ter um pensamento mais objetivo, e 

relacionando esse fato a sua área de atuação, viu na escrita a forma mais adequada de falar sobre a experiência. Sem 

deixar de me surpreender, enviou sua escrita inteiramente pensada como imagem: com cores diferenciadas e atribuídas 

às sensações de diferentes acontecimentos: momentos de conflito, de deleite, de escolhas... 

A partir do recebimento destes relatos, estabeleci novos pontos de pauta para seguir as conversas com o grupo, e, 

destes momentos em diante, os instrumentos utilizados foram distintos: encontros presenciais, chats de bate-papo, 

telefonemas... Opções que considerei interessantes para que não perdêssemos o contato neste momento em que 

muitas questões estavam latentes, reverberando aquilo que fora dito através dos relatos. 

Hernández e Rifà mencionam o que considero relevante para pensar esta etapa do processo: 

La elaboración de resonancias, permite proseguir el proceso narrativo de indagación abriendo nuevas 
temáticas y cuestiones. Al mismo tiempo que el análisis contextualizado de los temas que emergen de las 
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narrativas autobiográficas posibilita (…) visiones situadas y complejas del tema objeto de estudio y que sirve 
como referente de los relatos autobiográficos. (2011, p. 13)32 

Passado um longo tempo, entre conversações e o processo de leitura e análise de todo o material produzido, em 2014 

fiz um último movimento de lançar novas questões. 

Neste último contato me ative a um dos temas que desenvolvia na tese: a noção de casa, de sentir-se em casa e de, em 

meio aos trânsitos, ser capaz de criar para si esta condição. Este tema mencionado em certas ocasiões, acabou se 

mostrando relevante, mas sentia-o como se estivesse pouco explorado e, por isso, desejei um aprofundamento por meio 

de novos relatos escritos/visuais. 

Desta vez disse-lhes no e-mail: 

(...) Escrevendo uma parte da tese que tem a ver com "criar para si um território existencial", ou uma condição de 

"sentir-se em casa em meio aos deslocamentos", pensei se vocês não gostariam de contribuir com esta ideia trazendo 

alguma/algumas imagens que referendem esta noção de sentir-se em casa/ produzir para si um "em casa", ainda que 

esta seja instável, provisória... Se preferirem podem escrever algo também, está a critério de cada um. (...) 

Nem todos os colaboradores responderam ao e-mail33, mas ao fazer o envio já estava ciente de que isso poderia 

acontecer, pois sabia que alguns estavam passando por momentos delicados (estudando para concursos, em momento 

de trabalho intenso, escrevendo suas teses ou preparando-se para uma nova mudança). De qualquer forma considero 
                                            
32 A elaboração de ressonâncias, permite prosseguir o processo narrativo de indagação abrindo novas temáticas e questões. Ao mesmo tempo que a análise contextualizada dos 
temas que emergem das narrativas autobiográficas possibilita (…) visões situadas e complexas do tema objeto de estudo e que serve como referência dos relatos autobiográficos. 
(HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p. 13, tradução minha) 

33 Nesta etapa não obtive retorno das colaboradoras Ilíada e Luciana Renata. 
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que os retornos foram muito satisfatórios, e me deram mais do que eu esperava. Todas as respostas se fizeram com 

imagens e escritas, em reflexões densas e ricas em detalhes.  

Deste momento em diante seguimos em contato num ritmo diferenciado: tive a chance de esclarecer algumas dúvidas e 

obter informações que faltavam, contudo dei por encerrado os processos de produção dos dados, como forma de 

focalizar o material produzido pelo grupo durante todo o período. 

Não foi de todo fácil colocar este limite no trabalho com os relatos, em termos de sua criação. Como disse em algumas 

vezes, conhecer as histórias, saber de suas vidas resultava para mim como uma parte importante no processo de 

aprender sobre os deslocamentos e também de aprender sobre meus interlocutores. Mas entendo que esta era somente 

uma parte do processo de investigação e que, um novo mergulho em suas narrativas, desta vez na totalidade do 

material elaborado, renderia gratas surpresas e novas sensações. O que me leva a pensar na fala de Marco Polo no 

livro de Calvino34, que diz que a partir de uma história se criam, se vivem e se compreendem infinitas outras, pois tão ou 

mais importante que aquilo que se conta, é a escuta sensível que também produz e desdobra a narrativa. 

No caso de como conduzi o trabalho com os relatos, posso dizer que desde o princípio estive preocupada com o modo 

de narrar que seria escolhido para dar forma ao trabalho. Porém, me mantive certa de que preferiria o contato com 

várias pessoas e suas histórias, que pudessem criar um entretecido permeável por outras tantas, em detrimento de 

manter contato com um ou dois colaboradores, e poder adentrar mais profundamente em suas vidas. Esta foi uma 

opção metodológica, por acreditar que a perspectiva narrativa, em seu amplo leque de possibilidades, me ofertava a 

                                            
34 Trazida na íntegra no deslocamento das páginas 47 e 48. 
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chance de seguir aberta aos encontros com diferentes experiências e, com isso, aberta também à ideia de entrecruzar 

relatos para criar uma narrativa em torno aos deslocamentos. 

Outro ponto que durante a elaboração da tese foi uma premissa era a intenção de não trabalhar com os relatos da forma 

com que normalmente via nas teses e trabalhos que discutem relatos, ou seja, trazendo fragmentos e discutindo-os na 

sequência, buscando um diálogo com os autores que participam do trabalho. Explico-me: esta opção se deu não por 

uma crítica a esta forma de trabalhar com relatos, mas sobretudo porque quis propor-me isto como um desafio. Durante 

a realização de minha dissertação de mestrado, na qual desenvolvi uma pesquisa com professores em formação inicial, 

trabalhei mais ou menos nesse ritmo: relatos, considerações da pesquisadora, costuras com os teóricos. Antes que 

esse formato virasse um padrão, resolvi fazer a aposta por buscar outros caminhos. 

Daí a ideia de criar um mapeamento formado pelas falas, pelas conexões de assuntos e por imagens que fossem afins 

a cada tema trazido para compor as paisagens, que configuram ao mesmo tempo a apresentação e a problematização 

dos relatos dos colaboradores.  

Os relatos misturados acabavam compondo um território, que dizia respeito à parte do processo de estar em trânsito, ou 

seja, vindo a responder a pergunta que orienta a tese. Penso que misturados também recriaram esta dinâmica do 

encontro, de ser afetado pelo pensamento e pelo contato com o outro e com suas histórias. Talvez, tenha me perdido 

em termos de uma reconstrução da história de cada participante, mas confesso: esta não era mesmo a intenção ao 

trabalhar com seus relatos. Ao contrário de querer (re)criar/ (re)contar a história de deslocamento de cada um, eu quis 

justamente mostrar como elas estão atravessadas, como podem se confundir e assim, produzir outra narrativa bastante 

rica. 
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II.III - Cartografia como método para desenhar percursos 

Das derivas produzidas no desenvolvimento da tese, tomei o próprio processo empreendido como um elemento a ser 

valorizado. Criei espaço para que o trabalho em sua processualidade, descobertas e escolhas, fosse tomado como um 

caminho metodológico. Desta postura adotada, a cartografia como método investigativo foi também sendo incorporada 

neste modo de conceber, elaborar e viver a tese.  

A cartografia, tomada como abordagem metodológica, de certa forma possibilitou a criação de caminhos para fortalecer 

meu trabalho a partir da investigação narrativa. Na medida em que me via imersa na produção e problematização dos 

relatos autobiográficos, fui encontrando na Cartografia uma possibilidade de dar corpo à tese: articulando tanto o 

processo de construção do trabalho em si, quanto o material narrativo desenvolvido com os colaboradores. 

Fortemente influenciada pelos escritos de Suely Rolnik ao longo dos anos de graduação, desde este período fui 

pensando que uma pesquisa tem sua intensidade e seu encantamento não exatamente por aquilo que resulta ou revela, 

enquanto produto final, mas por aquilo que, em seu acontecer, ela faz aflorar ou permite mostrar por meio de suas 

texturas. Sou movida a pesquisar para conhecer os descaminhos, as histórias de quem se permite viver a experiência 

de estar num labirinto, onde o trajeto de idas e vindas, de perdas e paradas para encontrar uma possível saída, se 

mostra como a parte mais rica do jogo, porque envolve criação. 

Quem se lança a investigar nem sempre tem este espírito, isso é verdade. A partir do meu local de fala, os recortes que 

trago são para contar dos caminhos trilhados, de modo a tentar tirar proveito daquilo que se apresentava pela frente. 

Para isso, me mantive em estado de espreita, atenta a algo de bom ou de interessante que pudesse surgir. 
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Com Rolnik, aprendi que “a prática de um cartógrafo diz respeito, fundamentalmente, às estratégias das formações do 

desejo no campo social. E pouco importa que setores da vida social ele toma como objeto. O que importa é que ele 

esteja atento às estratégias do desejo em qualquer fenômeno da existência humana que se propõe perscrutar” 

(ROLNIK, 1987, p.1). Neste caso fui movida pelo desejo de ver mais de perto os processos de deslocamento territorial e 

o que a partir deles é transformado e revolvido na vida das pessoas que a eles se misturam. 

Desenvolver uma proposta de investigação, em nível de doutorado, tendo como perspectiva o método cartográfico foi, 

no meu caso, a possibilidade de poder ir construindo o trabalho enquanto um território, no qual elementos de diferentes 

naturezas poderiam ser interessantes, no sentido de provocar uma reflexão, fazer pensar sobre a temática, fornecendo 

matérias para que o trabalho acontecesse.  

Ao longo dos anos dedicados à pesquisa foram muitas as tentativas de entrada em cena, ou em campo. Várias delas 

experimentadas e descartadas por serem pouco potentes ou insuficientes no que diz respeito à pergunta lançada como 

problema da tese ou aos seus objetivos. Contudo, apesar de algumas dúvidas e inseguranças, percebo que estas 

iniciativas acabaram por me apontar outros caminhos, conduzindo-me para o trabalho conforme se encontra agora. 

Neste processo a postura assumida foi a de quem  

percorre caminhos diversos com calma e força. Quietude e determinação o levam a tomar decisões, 
fazendo com que se expanda. Alimentado pela paciência, vai recolhendo de tudo que entrecruza, de tudo 
que dele se aproxima. Pega algo daqui e outro dali sem reagir àquilo que lhe impõe obstáculos, para ver o 
que vai dar, para ver o que esse cruzamento leva a pensar. Assim, vai abrindo passagem nos territórios 
transitados. (RODRIGUES, 2006, p.10) 
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O trabalho foi desenvolvido dentro de uma perspectiva que procurou dar importância àquilo que ia surgindo: os 

encontros com escritas de todas as ordens; a possibilidade de criar novas territorialidades através de imagens 

produzidas com colagens e as fotografias feitas ao longo dos anos de tese; a elaboração de diários como forma de 

registro dos percursos realizados; o não saber como uma condição de abertura para o desconhecido que confere certa 

liberdade para ensaiar outras possibilidades de trazer para a escrita o que aparecesse no caminho.  

Deste modo, tomar o espírito do cartógrafo para produzir a tese foi dar chance para olhar para tudo o que fosse 

surgindo ao longo do tempo destinado a sua realização e, destes encontros ir percebendo o que poderia fazer parte do 

processo. Mais ainda, foi perceber que a própria forma de elaborar a tese era um tipo de deslocamento, era uma 

espécie de andança, que exigia estar atento também a estas questões. Neste caso, penso que criar uma cartografia é 

tentar desenhar aquilo que é sentido e que há de mais marcante no espaço trilhado (mesmo quando apresentado sob 

formas singelas ou pouco aparentes). 

O método cartográfico nas ciências sociais tem sua relevância por ser um meio que contribui para que sejam percebidos 

os 

movimentos, relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade, enunciações, 
modos de objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, práticas de resistência e de liberdade.  
Não se refere a método como proposição de regras, procedimentos ou protocolos de pesquisa, mas, sim, 
como estratégia de análise crítica e ação política, olhar crítico que acompanha e descreve relações, 
trajetórias, formações rizomáticas, a composição de dispositivos, apontando linhas de fuga, ruptura e 
resistência (PRADO FILHO e TETI, 2013, p. 47). 

No caso deste trabalho, posso dizer que a cartografia serviu para trazer alguma luz, para fazer enxergar os percursos 

que estavam sendo trilhados e as relações que surgiam e eram criadas. Por meio da cartografia as paisagens da tese 



79 

 

começaram a se fazer lugares, percebidas como territórios possíveis. Desde o ato de cartografar o movimento realizado 

é que pude entender um pouco mais sobre o que acontecia conosco enquanto nos deslocávamos. A cartografia 

possibilitou que as contradições que circundam o ato de se deslocar fossem vistas, mostrando que nem tudo era 

felicidade e contentamento: estávamos num terreno minado, por vezes sem saber como agir e onde era impossível 

achar o caminho de volta.  

Cartografar teve sua importância por possibilitar, literalmente, juntar os pedacinhos daquilo que interessava e 

despertava a atenção, fazendo com que não “perdesse o chão” em alguns momentos cruciais da realização da 

pesquisa. Destes pedacinhos pude desenhar os trajetos feitos e enxergar com mais clareza outras rotas que ainda 

poderiam ser seguidas, quando não criadas no improviso.  

Viver a tese como cartografia proporcionou dizer sim a um terreno aberto a experimentações, sem a exigência de que 

tudo desse certo ou de que todos os procedimentos utilizados no trabalho fossem levados até o fim, em especial por 

acreditar que “sujeito e mundo são inventados no processo investigativo, marcados pelo inacabamento e pela 

experimentação” (POZZANA, 2013, p. 332). Logo, por ser invenção, acabei explorando alguns caminhos que aos 

poucos foram alterados ou descartados no meio do uso. Exemplo disso foi a proposição de trocar cartas com os 

participantes; ter me focado inicialmente em restringir o trabalho a professores de artes visuais; ter experimentado fazer 

uso da bricolagem como abordagem metodológica, numa espécie de continuidade do processo realizado durante o 

mestrado...Enfim, poderia seguir listando as iniciativas e caminhos aos quais me lancei e que, aos poucos 

demonstraram-se insuficientes para chegar mais próximo daquilo que eu buscava como pergunta na tese. 

A ideia de ser atravessada por aquilo que ia surgindo da experiência, estando aberta ao acaso também me impediu de 

buscar ancoragem em métodos de investigação mais lineares e tradicionais. O imprevisto foi sempre material 
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considerável para realizar o trabalho, por entender que falar de deslocamento é fazer um mergulho nas impressões 

vindas do embate direto com situações que não estavam sob meu controle. E isso diz respeito inclusive às leituras que 

fui fazendo durante o curso. Fui sendo provocada por autores cujo pensamento nem sempre seguia uma mesma 

vertente, evidenciando, quando misturados, contradições. Mas, respeitados os limites, tentei realizar minha própria 

trama teórica, extraindo desses referenciais ideias sobre o que eu buscava e o que me parecia conveniente para 

problematizar o tema. 

Essa trama feita de diferentes pensamentos apresenta-se coerente ao menos em um aspecto: o modo diverso e 

permeável às mudanças com que trato a questão dos deslocamentos. Cartografar este processo é, portanto deixar em 

evidência essas contradições e este pensamento que também se constrói fragmentado e marcado por nomadismos de 

ordem conceitual. Levando ao limite o que diz Rolnik sobre os critérios do cartógrafo:  

para ele, teoria é sempre cartografia - e, sendo assim, ela se faz juntamente com as paisagens cuja 
formação ele acompanha (inclusive a teoria aqui apresentada, naturalmente). Para isso, o cartógrafo 
absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o menor racismo de frequência, linguagem ou estilo. 
Tudo o que der língua para os movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de expressão e 
criar sentido, para ele é bem-vindo. Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas. Por 
isso o cartógrafo serve-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não só escritas e nem só teóricas. 
(1987, p.2) 

Tal qual suas fontes, seus procedimentos também são criados a partir da necessidade: descobertos no improviso e 

conforme a pesquisa vai acontecendo. No caso desta, para realizar a cartografia vários instrumentos foram necessários, 

tais como as conversas e os questionamentos lançados aos colaboradores por e-mail, como forma de acioná-los a 

pensar sobre os deslocamentos. Estes procedimentos já foram comentados na seção anterior, ancorados à abordagem 

narrativa. 
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Pensando a cartografia e suas possíveis orientações, encontro dois procedimentos que funcionaram como exercícios de 

criação a partir dos dados que iam surgindo na tese, e que considerei mais potentes: os diários, produzidos 

continuamente ao longo de todos os anos da pesquisa, e a elaboração de narrativas visuais, feitas através de 

colagens, vídeos ou fotografias, como forma de situar interesses que circulavam o processo investigativo.  

… 

Deslocamento: 

Relaciones con los objetos a lo largo de la clase de Carla (primer bloque)35 

Observación hecha durante la performance “LES SALONIERS”: 

Todos se ponen a recoger bolsos, mochilas y cuadernos 

Los dos chicos que salen se pegan en un “casi abrazo” 

Al bajar a las escaleras nadie toca el pasamano 

Nuestros pies pegan y despegan en suelo (el suelo gris, el césped, el cimiento de la calle) 

Las manos de una de las chicas del grupo atrapan una botella 

El papelito con el numero 5 a mí me pega en la blusa. 

                                            
35 Este fragmento encontra-se no diário número IV (meses agosto/outubro de 2013). A escrita produzida parte da proposição feita no seminário “Museos, Narrativas y 
Construccionismo Social”, ministrado pela professora Carla Padró, durante o período em que realizei o doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona. Neste dia, Carla 
convidou a turma a produzir duas observações: uma sobre nossa relação com objetos e outra sobre a aula pensada sob a forma de uma receita culinária. Disponibilizei-me a 
realizar a primeira observação ao longo do primeiro bloco da aula e esta escrita foi seu resultado. A escolha por trazê-la foi porque esta proposição e o seminário como um todo 
foram momentos de total deslocamento de minhas concepções enquanto docente, enquanto investigadora e, sobretudo como pessoa. Ao realizar a proposta mantive o foco em 
perceber as ressonâncias daquilo que pouco observamos, dos detalhes que nos cercam e nos produzem e dos quais nunca falamos, articulando-os com teorias, com modos de 
pesquisar e de pensar o mundo.  
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Al entrar en la instalación del grupo el cuerpo de cristo y su sangre invaden nuestros cuerpos 

… 

Los colegas tocan los cubos de papel  

Sus pies deslizan por el césped  

Carla usa la tijera con agilidad y un poco de rabia, porque está usando las gafas especiales 

… 

…“de lo mismo más, de lo mismo más, de lo mismo más”… una “frase/objeto” que se pega en nuestras 

mentes y se repite varias veces 

Las manos cogen vasos de vino, móviles, cuadernos, cubos y gafas, como si hiciesen malabarismos 

Alejandra utiliza el ordenador, pero sin nunca dejar la tijera que está en su mano derecha 

Cris tiene el Brasil en sus manos 

Ju cocina con su cuaderno  

… 

El árbol es el objeto de la plaga 

La plaga es el objeto de la universidad (??????) 

Un insecto se ha colgado en la tela de mis gafas especiales 

Judit toca su bolígrafo, produciendo sonidos con el 

Anna toca el suelo al sentarse en el 

El chico de camisa amarilla atrapa su hilo blanco. Enrolla, desenrolla… guarda en el bolsillo de 

los pantalones. 

Valentina coge el cigarrillo haciendo con él movimientos de subir y bajar 
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El chico de amarillo vuelve a sacar el hilo del bolsillo y todo siegue como antes 

… 

Empezamos a hablar, ahora son las palabras nuestros objetos. 

 

 

 

Imagem 5: performance Les Saloniers (2013). Olga Pérez García. 

… 
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Deslocar-se pela escrita: diários 

Ao falar sobre os diários produzidos durante a tese, lembro uma passagem de Onfray, em seu livro Teoria da Viagem: “o 

viajante não poderia dispensar um suporte para fixar os abalos consubstanciais aos deslocamentos” (2009, p.49). 

Impossível não trazê-la já que pela escrita nos diários fui confrontada pelo tema dos deslocamentos. Muito antes de 

sabê-lo foco de investigação, ao revirar as páginas escritas desde minha mudança para Goiânia percebi a presença 

desta questão, rondando meus dias e conformando meus processos de adaptação na nova cidade. Os relatos, as 

imagens, as ideias ali contidas estavam todas articuladas à condição de trânsito que estava vivendo. Deste retorno ao 

que fora elaborado para compor as páginas, coloquei-me sensível a todas as coisas que poderiam dizer sobre aquele 

momento. 

Mantida com regularidade, a escrita do diário funcionou como parte dos relatos autobiográficos incorporados na 

pesquisa. Neles, além de contar sobre a passagem dos dias e experiências marcantes, foram explicitados detalhes 

sobre acontecimentos muito pontuais: a relação com as cidades aonde venho construindo vínculos de amizade, de 

trabalho, e como transito e convivo com seus espaços.  

Construí relatos sobre como se dava minha passagem pelos diferentes contextos: desde o ingresso no doutorado em 

Goiânia, com reflexões a partir das sessões de orientação e das aulas, incluindo também, mais tarde, a participação no 

curso de doutorado da Universidade de Barcelona, com escritos acerca dos seminários ofertados pelo programa e dos 

trânsitos em grupos de pesquisa. São anotações que oferecem pistas sobre como fui sendo desterritorializada de 

minhas crenças e certezas em torno ao próprio trabalho desenvolvido e de como fui traçando novas rotas para 
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percorrer. Nesses caminhos são percebidas também as impressões que essas mudanças e estes novos territórios 

provocavam em mim.  

Contudo, a escrita esteve focalizada especialmente em torno às questões que propus aos colaboradores. Os relatos 

produzidos no diário tinham como pontos de pauta os investimentos feitos em nome destes trânsitos, incluindo reflexões 

sobre a adaptação, descobertas e a necessidade de rever formas instauradas de lidar com certos conflitos, no intuito de 

seguir aprendendo desde outras tomadas de posição.  

Nos diários realizei também o exercício de escrever sobre os sentimentos e percepções vindas dos meus 

deslocamentos e daquilo que estava sendo transformado. Nestas escritas me confrontei com as linhas duras que me 

atravessavam, reconhecendo certas impossibilidades e resistências presentes no processo. A elaboração da escrita 

mantida com regularidade mostrou-se como uma forma potente de articular os aportes estudados àquilo que estava 

sendo vivido e experimentado durante a mudança, favorecendo uma compreensão pragmática dos conceitos e 

teorizações presentes ao longo do doutorado e incorporados na tese. 

Neste exercício permanente de ver-se a partir do que foi escrito, sou afetada pelas palavras de Larrosa, que diz: 

Talvez (...) não sejamos outra coisa que não um modo particular de contarmos o que somos. E, para isso 
para contarmos o que somos talvez não tenhamos outra possibilidade senão percorrermos de novo as 
ruínas de nossa biblioteca, para aí tentar recolher as palavras que falem por nós (...). Não será talvez a 
forma sempre provisória e a ponto de desmoronar que damos ao trabalho infinito de distrair, de consolar ou 
de acalmar com histórias pessoais aquilo que nos inquieta? (2006, p. 7) 

O diário permite perceber estas qualidades de desmoronamento e provisoriedade expressas através do que é relatado. 

O estado das coisas se modifica conforme a sucessão do tempo e o agenciamento de novas intensidades. A leitura de 
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um livro escolhido ao acaso, um filme que te transporta para outro canto, uma música que se ouve pela primeira vez, a 

descoberta de uma rua em meio aos percursos realizados diariamente no trajeto para casa. Tudo isto é marcante em 

seu caráter ínfimo, ao mesmo tempo em que já está prestes a se desfazer, gerar novas relações e tornar-se outra 

experiência. Na escrita é possível redimensionar o sentido das coisas: damos importância e dedicamos tempo a pensar 

sobre a relevância de pequenos acontecimentos, que de algum modo provocaram um tipo de deslocamento em nós. 

 

Imagem 6: Com quantos diários se produz uma tese? (2014). Aline Nunes, arquivo pessoal 
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As imagens ganham um papel importante nisso tudo: aparecem em meio aos relatos e complexizam as relações 

contidas naquilo que foi escrito. Abrem espaço para percebermos outros detalhes daquilo que se pretende explorar 

sobre o vivido e, por meio das conexões que fazemos, são capazes de entrelaçar tempos e histórias distintas, 

revolvendo terrenos que já considerávamos assentados.  

Na medida em que vivemos o deslocamento, nosso corpo vibrátil se expande, tem ganas de explorar tudo o que lhe 

chega e está atento as sensações provocadas: “A viagem, de fato, é uma ocasião para ampliar os cinco sentidos: sentir 

e ouvir mais vivamente, olhar e ver com mais intensidade, degustar ou tocar com mais atenção- o corpo abalado, tenso 

e disposto a novas experiências, registra mais dados que de costume” (ONFRAY, 2009, p.49).  

Não à toa os anos de imersão no doutorado, ele mesmo concebido como um deslocamento territorial, foram marcados 

por uma escrita que nunca cessou: ao estar diante de algo novo, tudo merecia um registro, um comentário, um relato; 

seja quando as coisas pareciam assentadas ao longo dos dias, ou quando a inquietude e as dúvidas que me 

assaltavam, tudo isto era levado para configurar as páginas dos diários. Tudo isso servia como matéria bruta, que, a 

partir de um olhar mais apurado poderia apresentar algum tipo de riqueza a ser explorada. 

Contudo, como bem salienta Oliveira (2011), no diário são expostas somente as questões que passam por um tipo de 

filtragem, que será variável de acordo com o que desejamos explicitar ou enfatizar. Contamos a história de acordo com 

aquilo que queremos lembrar ou a partir de aspectos que nos afetam de tal maneira que, pela via da escrita e da 

organização do pensamento em forma de relato, poderemos lidar de modo mais tranquilo e reflexivo. Em geral, nos 

diários que escrevi, percebo que o filtro esteve em deixar ver as sensações e as impressões de viver a mudança e a 

adaptação aos lugares, compreendendo desde a chegada numa cidade ou país distintos, até as transformações que se 
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davam nas relações interpessoais: com amigos, familiares ou pessoas recém-conhecidas. Todos estes aspectos 

conformaram-se como focos da escrita deste período selecionado. 

Trazer para os diários os diferentes deslocamentos vividos no dia a dia implicava vivê-los outras vezes, reelaborando a 

experiência. A manutenção do diário nos leva a crer que “cada dia nos diz alguma coisa. Cada dia anotado é um dia 

preservado. Dupla e vantajosa operação. Assim, vivemos duas vezes. Assim, protegemo-nos do esquecimento e do 

desespero de não ter nada a dizer” (BLANCHOT, 2005, p. 273). O movimento de escrever e retornar tempos depois às 

páginas acaba nos dando um panorama diferenciado sobre a sucessão dos dias: neste vai e vem de escrita e leitura do 

diário é possível ver poesia naquilo que está impregnado pela cotidianidade da vida. É ter o que dizer sobre ela, mesmo 

quando se nos apresenta de forma aparentemente igual ao que é sempre. 

Ter realizado a produção dos diários como parte do processo de construir a investigação se configurou como uma 

condição chave: que tanto me levou ao tema a ser pesquisado quanto forneceu matérias e ferramentas para 

desenvolver todo o trabalho. Desde o início do doutorado, muitos lugares e territórios foram conhecidos, muitas 

experiências contadas e revividas. Tudo isto recriado em dez diários produzidos ao longo de quatro anos. Dispostos 

todos juntos, são parte da cartografia de uma pesquisa que é a própria vida, narrada e reinventada em suas páginas.  

Deslocar-se pelas imagens: narrativas visuais  

Estar atento aos encontros que se dão nos entres das derivas e dos retornos, da busca não por um território, mas por 

estados de território, conforme diz Preciosa (2010), foi uma constante na elaboração da tese.  Na experiência de sair ao 

encontro de afetivações, meu olhar foi capturado por formas que aparentemente não me diziam nada, mas que ainda 

assim possuíam algo que, como um ímã, atraíam minha atenção. Pouco a pouco fui entendendo que se tratavam de 
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cenas que me capturavam “pelo encantamento de seus volumes, formas, cores vivas, sua explícita plasticidade” 

(PRECIOSA, 2010, p. 37), e voltei a pensar que por vezes há emoções que escapam à tradução em palavras. 

Os apontamentos trazidos neste bloco têm por objetivo refletir a potencialidade contida no trabalho com imagens, no 

desenvolvimento de um percurso metodológico que se articulou a partir das relações entre texto e visualidades. 

Narrativas visuais foram produzidas, através de fotos e de fragmentos extraídos de meus diários de campo, 

acompanhando também as novas descobertas e vivências nas diferentes cidades por onde passei.  

Tanto quanto pela produção do diário, por meio das imagens catadas a questão do deslocamento foi ficando mais 

evidente enquanto tema de interesse.  Da busca por registrar, através de fotos e vídeos, impressões sobre o que era 

visto, percebi neste ato a possibilidade de experienciar a paisagem e os espaços transitados desde uma nova posição: a 

de quem seleciona detalhes, se deixa surpreender pelo lugar, fazendo escolhas daquilo que quer mostrar e, sobretudo, 

daquilo que quer tomar para si, criando novas territorialidades e, com isso, produzindo uma narrativa, uma outra história.  

Aos poucos, as imagens produzidas e encontradas nas derivas realizadas foram ganhando maior destaque no processo 

de investigar e de articular relações entre textos, teorias, tornando-se um procedimento, uma vez que orientavam os 

passos a serem seguidos no trabalho. Deste exercício de pensar com imagens emergiram subtemas no decurso do 

processo. As visualidades (e outros elementos) que se articulam ao texto tornaram-se parte do próprio processo de 

movimentar-se e descobrir meios de ser/viver o deslocamento. Tornaram-se parte das reflexões decorrentes da 

condição de transitar, seja entre territórios, seja entre ideias e novas concepções de mundo.  

“Pouco importa o suporte, desde que a memória produza lembranças, (...), elabore referências com as quais organizar 

mais tarde o conjunto da viagem. No amontoado e na balbúrdia da experiência vivida, o vestígio cartografa e permite o 
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levantamento de uma geografia sentimental” (ONFRAY, 2009, p. 52), encarando esta ideia como possibilidade, me 

permiti sair dos contornos e dimensões das páginas dos diários, assumindo que as paredes e o chão poderiam também 

ser bons suportes. A necessidade de ver o trabalho acontecer num mapa próprio dos percursos realizados e daquilo que 

surgia na tese, fez com que eu compusesse minhas zonas de afetivação. Nessa prática de criação, com as imagens que 

me eram mais caras, territórios foram sendo inventados, ao passo que mapas de diferentes lugares se misturavam, 

dando origem a novos domínios. 

Os relatos visuais criados iam conformando narrativas autobiográficas que ajudaram a dar sentido à experiência e 

contribuíram para o entendimento de como aconteciam certas transformações. E, como forma de exemplificar parte do 

processo realizado na produção das narrativas visuais, pontuo algumas ações que fizeram parte destas práticas: 

1. Sair pela cidade, à deriva, percebendo seus ruídos, me deixando surpreender por ruas e trajetos. Estar atenta 

para catar imagens e cenas que despertem minha curiosidade, que me pareçam interessantes... 

2. Assistir um filme, visitar uma exposição, dentre outras possibilidades... Sempre haverá algo marcante, que te 

desestabilize pela diferença, ou por ser capaz de tirar do comum alguma coisa que te provoque ou surpreenda. A 

partir disto tentei sempre produzir alguma escrita ou registro visual das reverberações destes encontros. 

3. Criar momentos de pausa para selecionar as imagens que poderiam incorporar o diário, criando diálogos com 

os relatos escritos nele. Ou ainda, selecioná-las para compor o arquivo de imagens destinadas a realização da 

tese; 

4. Observar os conjuntos produzidos: a partir daquilo que foi catado, recolhido e selecionado tentar criar 

conexões, buscando os fios de sentido que podem articular as imagens aos relatos autobiográficos.  
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Nestes recorridos, tão simples, encontrei espaço para pensar a produção da tese, deixando algumas aberturas para o 

surgimento de questões impensadas no processo de pesquisa. Por meio desta prática de compor com imagens, textos e 

outras referências, fui descobrindo conceitos e outros subtemas a serem desdobrados, tanto na parte exploratória 

quanto no processo de análise.  

Na medida em que me relacionava mais intensamente com as cidades onde vivi durante o tempo do doutorado, (tanto 

Goiânia, como Barcelona e as cidades do Sul, para onde sempre retornei neste período), fui sendo atravessada por 

visualidades diversas, com as quais fui sinalizando um trajeto que me ajudava a contar sobre minhas andanças. Do ato 

de observar as coisas que me chamavam atenção nestes lugares, passei também a produzir minhas imagens (seja por 

meio da fotografia, de vídeos ou criando colagens), dando vazão a um exercício de elaboração de novas paisagens. 

Paisagens que já não eram Barcelona, Goiânia, Santa Maria, e os outros lugares que tinha por referência, mas sim, 

paisagens reinventadas, sobrepostas a partir daquilo que me interessava. “Sabe-se que o nome dos lugares muda 

tantas vezes quantas são as suas línguas estrangeiras; e que cada lugar pode ser alcançado de outros lugares, pelas 

mais variadas estradas e rotas, por quem cavalga, guia, rema, voa.” (CALVINO, 2003, p.58) 

Em processos como este, conforme Rifà (2010), a relação entre visualidades e autobiografia contribui com o 

desenvolvimento da investigação, já que cria um espaço aberto para a experimentação e o ensaio. Por meio desta 

relação é possível explorar oportunidades de reflexividade e diálogo. 

Das cenas e objetos registrados nas imagens, algo de precário se insinuava cada vez mais. Nos ladrilhos com suas 

estampas gastas, nos azulejos cujas padronagens denotavam um tempo passado e por vezes muito remoto, nas ruínas 

que um dia foram casas e prédios residenciais... Estava ali uma recorrência que anunciava um certo andar, um 

movimento nômade de deixar e desabitar formas. Percebi que fotografava estas coisas, em seus detalhes, para capturar 
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um pouco da vida e das histórias que haviam acontecido nestes espaços, e que me mostravam seus vestígios. Minha 

insistente necessidade de conhecer narrativas distintas para poder criar as minhas próprias. Era como se guardando 

comigo estas ruínas, através das fotografias, eu pudesse inventar outras tantas novas histórias ou recombinar 

narrativas. 

Tanto quanto as derivas pelas cidades, citadas anteriormente, outros exercícios realizados foram igualmente relevantes 

no processo de construção da pesquisa, pois possibilitaram a elaboração de micro relatos dentro daquilo que explorei 

como tema principal. Deles destacaria: 

- A criação de territórios afetivos, através das colagens e sobreposições realizadas sobre uma parede ou sobre uma 

mesa do antigo escritório. Nas duas versões, criei territorialidades a partir de imagens que fui guardando ou 

colecionando durante algum tempo: fotografias de momentos vividos e de lugares visitados, mesclados a cartas e 

fragmentos literários, reproduções de obras de arte, imagens de catálogos de exposições, fotografias de pessoas 

queridas... Colados sobre a mesa, dispus todas estas referências, que me levavam a refletir sobre como as coisas 

evocadas pelas imagens me tocavam e me faziam pensar sobre o que se deslocava em mim, ou mesmo sobre o que 

estava fixado. As imagens me ajudavam a problematizar aquilo que tinha como pertencimentos.  

Nesta esteira, a própria ideia de criar paisagens como forma de narrar e problematizar o conteúdo produzido na 

pesquisa, e em consequência disso elaborar mapeamentos para cada uma das três paisagens propostas, derivou-se 

desta experimentação com as colagens, com os mapeamentos realizados nas paredes, nos diários... Criar 

mapeamentos e trazê-los efetivamente para a tese, configurou-se como uma possibilidade de também convidar o leitor 
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a experienciar esses territórios criados por mim, através dos entrecruzamentos de narrativas, de imagens e de sentires 

que atravessaram a construção da investigação.  

Vale lembrar, contudo, que os mapas não se pretendem versões definitivas destes territórios criados, mas sim, um 

modo de ver e (re)elaborar a experiência, enquanto algo cambiante, permeável por novos acontecimentos e aberto ao 

olhar daquele que se dispõe a percorrer e debruçar-se sobre ele. 

Este exercício de criação narrativa evocou o que diz Rifà: “las narrativas visuales autobiográficas pueden estar basadas 

en y producir multiplicidades, repeticiones, visibilidades y cambios, aunque la interacción entre fotografía y autobiografía 

además de compleja es contradictoria” (2010, p. 36)36. As fotografias e demais imagens não estavam compondo uma 

representação de uma autobiografia, mas sim, estavam abrindo vias para perceber os diferentes caminhos que nos 

atravessam, deflagrando nossas escolhas pessoais e conceituais, nossas tramas com teorias e perspectivas que são 

tomadas para a vida. Não por acaso sentia que este espaço da casa, que transformei em meu lugar de trabalho, tornou-

se meu lugar preferido, justamente por localizar um posicionamento através das imagens selecionadas e que ao serem 

(re)visitadas sempre provocam reverberações. 

- O “Projeto sete dias”, foi uma proposição coletiva, que lancei a alguns amigos, no qual deveríamos criar uma narrativa 

ao longo de setes dias, a partir daquilo que nos era marcante na passagem de cada um dos dias: uma leitura, uma 

paisagem vista, um diálogo... Enfim, algo que servisse como um fator de afetivação a cada dia, compondo uma narrativa 

visual. Destaco esse exercício pois foi uma forma de pensar nos deslocamentos feitos no cotidiano, tanto com relação a 

                                            
36 (…) “as narrativas visuais autobiográficas podem estar baseadas em e produzir multiplicidades, repetições, visibilidades e mudanças, mesmo que a interação entre fotografia e 
autobiografia além de complexa seja contraditória” (RIFÀ, 2010, p. 36, tradução minha). 
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questionar sobre o lugar geográfico que habitava e minhas vinculações a ele, quanto às novas aprendizagens e como 

me colocava diante delas e os desafios impostos. Naquela época, por exemplo, eu estava aprendendo a nadar, e a 

dificuldade na aprendizagem não estava no ato em si, mas em ser capaz de abandonar medos, buscar outras formas de 

responder a um desafio para chegar a um objetivo.  Porque permitir-se aprender “no es no hacer nada, sino que es un 

hacer mucho más difícil y mucho más exigente (…) Es un hacer que requiere humildad y silencio. Pero que también 

exige audacia y hablar alto porque para dejar aprender hay que eliminar muchos obstáculos.” (LARROSA, 2003, p. 45-

46)37 E para tanto foram necessários alguns desvios, movimentos de desaprender para que alguma coisa nova pudesse 

chegar e ganhar lugar. Construir diariamente parte desta narrativa me levava a refletir sobre o que se passava em meio 

aos dias que me chamava atenção, tentando extrair dele o que se mostrava como afetivação no cotidiano e que 

acabava produzindo modos de ver e me relacionar com ele. 

Nestas práticas de pensar sobre as imagens que carregamos conosco, é possível perceber como vamos criando nossas 

referências e como vamos sendo alimentados por elas. Desde a Cultura Visual vejo que somos colocados em posição 

de (auto)questionamento, indagados por aquilo que está presente nas imagens, num ruído radial, relacional e 

compartilhado (BREA, 2010), em que os sentidos produzidos dos diálogos com as imagens são sempre contextuais e 

situados num marco sociocultural.  

 

                                            
37 (…) não se trata de não fazer nada, já que é um fazer muito mais difícil e muito mais exigente (…) É um fazer que requer humildade e silêncio. Mas que também exige audácia e 
falar alto porque para deixar aprender há que se eliminar muitos obstáculos.” (LARROSA, 2003, p. 45-46, tradução minha) 
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Imagem 7: fragmentos de narrativas visuais. (2011 e 2012). Aline Nunes, arquivo pessoal 

 

No caso das narrativas visuais as imagens já não estão sozinhas ou estáticas, ao contrário, fazem parte de um 

encadeamento que pretende dar conta daquilo que nos passa em meio às experiências. Possibilitam, por meio das 

múltiplas formas de serem organizadas ou dispostas em certos suportes, a elaboração de conexões diferenciadas e não 

lineares, bem como a articulação com diferentes acontecimentos, a depender do ponto de vista e do momento em que 

são produzidas e observadas. 

Daí resulta também a escolha em produzir a tese neste formato: horizontal, com margens mais largas, com respiros 

entre imagens, texto e os deslocamentos que proponho inseridos ao longo do trabalho. Este formato confere uma ideia 

de continuidade, de visão ampliada, o que me levou a perceber na tese mesma uma possibilidade de paisagem. 
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Escolher este caminho como estratégia para pensar as questões da tese foi interessante por me permitir ver e 

compreender o que se passava durante seu desenvolvimento. Compondo as narrativas, além de ter de selecionar as 

imagens e os detalhes daquilo que estava sendo importante dentro do percurso vivido, eu precisava dar sentido àquelas 

escolhas, àquilo que era separado como parte de uma história que eu queria contar. Vejo neste trânsito de seleção e 

reflexividade envolvidos na criação o ponto chave que fez das narrativas visuais um procedimento potente para o 

trabalho, em sintonia com o pensamento de Rolnik: 

o surgimento de uma questão se dá sempre a partir de problemas que se apresentam num dado contexto, 
tal como atravessam nossos corpos, provocando uma crise de nossas referências. É o mal-estar da crise 
que desencadeia o trabalho do pensamento – processo de criação que pode ser expresso sob forma 
teórico-verbal, mas também plástica, musical, cinematográfica, etc. ou simplesmente existencial. Seja qual 
for o canal de expressão, pensamos/criamos porque algo de nossas vidas nos força a fazê-lo para dar 
conta daquilo que está pedindo passagem em nosso dia a dia. (2006a, p. 1-2) 

A produção de narrativas visuais ajuda-nos a situar nossos posicionamentos epistemológicos e ainda, a perceber os 

discursos que conformam nossas ações cotidianas. De uma imagem catada, uma reprodução de obra artística ou um 

texto selecionado para compor um relato visual, podemos perceber nossas influências, lugares de fala e com isso, criar 

estratégias frente a uma tentativa de homogeneizar e padronizar narrativas, seja nos contextos acadêmicos, educativos 

ou tantos outros por onde transitamos diariamente.  

A indagação biográfica, segundo Bruner (1991), traz à tona os processos de socialização e aquilo que serve de apoio à 

identidade do indivíduo, bem como os impactos que recebe e percebe em sua vida, expressos em incidentes críticos de 

sua história. Neste mesmo movimento são percebidas as evoluções, demandas, expectativas, assim como os fatores 

que condicionam sua atitude frente à vida e para o futuro. Este processo de produção biográfico-narrativo pode ser 

considerado como um caminho pelo qual encontremos nosso lugar, enquanto investigadores e sujeitos da experiência. 
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 Mirar con otros ojos - Porção de território III 

Imagem 8: Bòvila (1982). Olga Pérez García.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204076599657888&set=a.3511367105500.172517.1311566949&type=1&theater 
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Deslocamento:  

Lee y relee lo escrito, quita y añade, injerta recompone. 

Empieza de nuevo probando con otra voz, con otro tono. 

Empezar a escribir es crear una voz, dejarse llevar por ella y experimentar con sus 

posibilidades. El estudiante sabe que todo depende de lo que le permita esa voz que está 

inventando. Y de las modalidades de escucha que se sigan, quizá, de ella.  

Busca, para la escritura, la voz más generosa, la más desprendida. Anticipa, para la lectura, la 

escucha más abierta, la más libre. Sabe que esa generosidad de la voz y esa libertad de la 

escucha son el primer efecto del texto, el más importante, quizás el último. Por eso la más 

difícil es empezar. 

Vuelve a empezar. Una y otra vez. Y sigue. Vuelve a los libros desparramados sobre la mesa. Y 

sigue. Se afana en su cuaderno de notas. Y sigue. A veces siente que no tiene nada que decir. Y 

siegue escribiendo, y leyendo, para ver se lo encuentra. El texto se le va escapando de las 

manos. Y sigue. 

(LARROSA, 2003a, p.74)38 

                                            
38 Lê e relê o escrito, excluí e acrescenta, enxerta e recompõe. 
Começa novamente provando com outra voz, com outro tom. 
Começar a escrever é criar uma voz, deixar-se levar por ela e experimentar com suas possibilidades. O estudante sabe que tudo depende do que lhe permite essa voz que está 
inventando. E das modalidades de escuta que seguem, talvez, dela.  
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... 

Há uma inquietude que nos convoca à viagem mesmo quando tudo parece estar pleno e assentado. Algo que faz 

sacudir a porção nômade que reside em nosso corpo. Onfray, no livro “Teoria da viagem” (2009) afirma que existe uma 

espécie de devir viajante antes mesmo que dele saibamos, provavelmente surgido em alguns de nós no período 

gestacional. E, desde a afirmação do autor, acho interessante quando, ao tomarmos consciência disto, vamos juntando 

cenas, fatos e acontecimentos que em diferentes momentos operaram como disparadores desse desejo, que já estava 

latente, até que se tornasse finalmente, um movimento. 

Através de diferentes variantes vamos percebendo a recorrência da viagem enquanto necessidade de vida, enquanto 

prioridade que não pode ser sufocada ou simplesmente negligenciada, deixada como se fora coisa sem importância. E 

penso que tenha sido deste modo que, pouco a pouco, fui juntando os pedacinhos daquilo que me dizia da importância 

que eu dava aos deslocamentos territoriais, fossem os meus ou os de outras pessoas.  

As histórias de viagem contadas nos livros, ou contadas por pessoas, prendiam minha atenção e sempre foram 

desejadas como minhas. Aos poucos, desde o desejo da viagem até a possibilidade de experimentá-la, fui percebendo 

que a vida profissional estava bastante implicada em meio a isto. Desde então, dando vazão à voz que me empurrava 

                                                                                                                                                                                                 
Busca, para a escritura, a voz mais generosa, a mais desprendida. Antecipa, para a leitura, a escuta mais aberta, a mais livre. Sabe que essa generosidade da voz e essa liberdade 
da escuta são o primeiro efeito do texto, o mais importante, talvez o último. Por isso o mais difícil é começar. 
Volta a começar. Uma e outra vez. E segue. Volta aos livros esparramados sobre a mesa. E segue. Se afana em seu caderno de notas. E segue. As vezes sente que não tem nada 
que dizer. E segue escrevendo, e lendo, para ver se o encontra. O texto lhe vai escapando das mãos. E segue. (LARROSA, 2003a, p.74, tradução minha) 
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para sair do meu lugar geográfico e dos meus territórios afetivos, fui dando atenção também a estes processos como 

possibilidades de formação de vida, de formação profissional. 

Durante a produção da dissertação de Mestrado em Educação39, nomeei um de seus capítulos como: “Uma viagem não 

é apenas uma viagem, é um reconhecimento”40. Nesse período carreguei comigo esta ideia de viagem como percurso 

que não se pretende simplesmente para conhecer lugares, para rever pessoas, para lazer, descanso ou trabalho. Ali 

entendi a viagem como uma possibilidade de confrontamento pessoal, de imersão naquilo que se desconhece e como 

possibilidade de ser de outros modos. Tudo isto não no sentido de demarcar, de rotular o que se é ou com o que se 

identifica, como quem busca uma essência. Mas sim entendendo este processo como uma oportunidade de atentar às 

nuances, aos dispositivos que nos desestabilizam, àquilo que nos mobiliza a fazer novas travessias, para perceber 

como reagimos às mudanças e como vamos nos constituindo (e reconstituindo) conforme os estímulos que se 

apresentam num percurso de mobilidades. 

No decorrer do processo de recortar, configurar e reelaborar as intenções e prioridades desta proposta investigativa, 

percebi que a viagem estava ainda presente em minha trajetória. Mais do que um mero detalhe, foi pela vontade de 

viagem que cheguei até Goiânia e ao doutorado. A viagem, portanto, era a questão central desta escolha e por sua vez, 

tornou-se central na pesquisa. 

                                            
39 Pesquisa de mestrado intitulada “Narrativas fílmicas e educação das artes visuais - percursos, afetos e bricolagens na formação inicial de professores”, desenvolvida no Programa 
de Pós Graduação em Educação, linha de Educação e Artes, sob orientação da profa Dra. Marilda Oliveira de Oliveira. Defendida no ano de 2010, a pesquisa foi integralmente 
financiada pela Capes. 

40 Inspirada por uma fala do professor Fernando Hernández, durante um curso sobre Investigação Baseada em Artes, ministrado no ano de 2008. 
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Mas, afinal, o quê de tão importante uma viagem pode oferecer? Por que esta ideia tão persistente? À procura de quê 

se embarca numa viagem? 

Contudo, não foi em busca de uma resposta que acabei, casualmente, me confrontando com uma das ideias mais 

desconcertantes no princípio do processo de pesquisa: uma citação de Deleuze, encontrada durante uma leitura, à 

deriva, na qual diz: 

Viajar é ir dizer alguma coisa em outro lugar, e voltar para dizer alguma coisa aqui. A menos que não se 
volte, que se permaneça por lá. Por isso sou pouco inclinado às viagens; é preciso não se mexer demais 
para não espantar os devires. (DELEUZE apud GALLO, 2008) 

Fui provocada por este fragmento, tentando entender a quê e porquê o autor se referia com resistência às viagens, ou 

porque os devires seriam espantados pelo movimento que se faz pela viagem. E, embora longe de chegar a uma 

‘resposta’41, ocorreu-me depois desta leitura que a viagem de fato não se dá unicamente pela saída do território 

geográfico, pela troca e experimentação de lugares diferentes. A viagem enquanto mudança ocorre também quando 

estamos no mesmo lugar, na reinvenção cotidiana dos espaços, do pensamento e daquilo que produzimos com ele. 

Desde que, me parece, estejamos disponíveis para atravessar nossos próprios limites e criemos condições para tais 

rupturas subjetivas. 

E estas questões foram encontradas, algum tempo mais tarde, no próprio Deleuze, quando problematiza a letra V, com 

o verbete Viagem, no Abecedário realizado a partir da entrevista a Claire Parnet: 

                                            
41 Sobretudo por considerar que o pensamento deleuziano não opere neste sentido de fornecer respostas, mas de, justamente, lançar convites ao pensamento, à problematização, 
acionando a multiplicidade de outras possíveis perguntas e reflexões. 
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Assim, é verdade que não tenho simpatia por viagens. Isso não é um princípio. Não pretendo ter razão, mas 
eu fico pensando: “O que existe na viagem?”. Há sempre um lado de falsa ruptura. Este é o primeiro 
aspecto. O que torna a viagem antipática para mim? Primeiro é o fato de ser uma ruptura barata. Eu sinto 
exatamente o que dizia Fitzgerald: “Não basta uma viagem para haver uma ruptura”. Se querem ruptura, 
faça outra coisa que não seja viajar (...). As intensidades se distribuem no espaço ou em outros sistemas 
que não precisam ser espaços externos. Garanto que, quando leio um livro que acho bonito, ou quando 
ouço uma música que acho bonita, tenho a sensação de passar por emoções que nenhuma viagem me 
permitiu conhecer. (1988, p. 90-91) 

Confesso ter sido desestabilizada por esta afirmação, pois veio de encontro àquilo que, num primeiro momento, eu 

acreditava e acabava por reiterar, sobretudo a partir de reflexões vindas dos autores com os quais dialogava. Por mais 

que não admitisse, acreditei por um momento que as mudanças pessoais eram condições diretamente proporcionais ao 

deslocamento territorial.  

No decorrer dos quatro anos dedicados ao tema, e a esta problemática instaurada, as elaborações em torno à questão 

da viagem enquanto falsa ruptura, a partir de Deleuze e Fitzgerald, foi ganhando novos contornos ao passo que fui 

também compreendendo que são inúmeros os modos de viajar, tantos quantos os tipos de viajantes, tendo em conta 

que “na viagem, descobre-se apenas aquilo de que se é portador. O vazio do viajante gera a vacuidade da viagem; sua 

riqueza produz a excelência dela” (ONFRAY, 2009, p.26). A partir disto e, somente por estar vivendo esta experiência, 

fui me tornando capaz de perceber estas sutilezas e nuances contidas no ato de viajar. 

Nas próximas páginas, dedico-me então a problematizar e desenhar uma possível noção acerca de como os 

deslocamentos e as viagens foram ganhando corpo neste trabalho, bem como a partir de quais teorizações e 

pressupostos busquei operar com o tema objeto da investigação. 
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III.I - Deslocar lugares 

Para Braidotti “localizações são histórias personificadas e fixadas, cuja diversidade pode ser conhecida e deve ser 

respeitada” (2002, p. 14). Localizar é, portanto situar narrativas, situar modos de ver, de pensar e conceber um espaço. 

O que acontece, porém, quando somos deslocados destes modos e, em consequência, perdemos uma identificação 

local e, mais ainda, nos desterritorializamos daquilo que até então fazia sentido e nos fixava em um modo de pensar e 

viver a vida? 

A necessidade de problematizar o termo deslocamento se deu inicialmente quando, ao partir de uma situação vivida 

percebi as mudanças e, mais ainda, os “descolocamentos” promovidos por elas: certas sensações, certas ideias, todas 

estas vinculadas ao ato da mudança geográfica pela qual estava passando. Aqui, além de refletir sobre trânsitos, este 

estado de ir e vir, de atravessar, de cruzar e ocupar (provisoriamente) espaços, me importa pensar sobre os 

deslocamentos: esta condição que ao mesmo tempo em que movimenta, seja capaz de varrer, remexer, levando 

consigo algumas partes de por onde se passa e, claro, acionando perdas, deixando espalhados por estes caminhos 

partes de si, que podem se perder e se encontrar com outras tantas, já espraiadas.  

Antes ainda que se deixe um território acredito que já se iniciem as negociações: conosco, com os que ficam, com a 

cidade que deixamos e tudo o que ela possa compreender, pois “a riqueza de uma viagem requer, a montante, a 

densidade de uma preparação” (ONFRAY, 2009, p. 25). Quando penso em um deslocamento territorial considero o 

conjunto que se faz entre sair, deixar domínios, chegar, ganhar, ser atravessado, ser inevitavelmente transformado e 

modificado pelo ato da viagem e pelo percurso realizado. 



104 

 

Ainda não estão em pauta as questões políticas e socioculturais que envolvem o ato de mudar, e acabam por configurar 

certos grupos como diaspóricos, migrantes, exilados, turistas, entre outros42. Trata-se, sim, de um ato menor, que tem a 

ver com a experiência do indivíduo, daquilo que diz respeito aos modos com que cada um, na medida do possível, vai 

assumindo as coordenadas de suas escolhas pessoais e profissionais, criando caminhos próprios e condições para 

colocar em ação projetos e desejos de vida. E, neste movimento, é interessante observar os modos com que os sujeitos 

reagem e produzem possibilidades de viver, de enfrentar seus dilemas, de inventar espaços onde se possa fazer e 

experimentar diferentemente daquilo que já se fez. 

 

Ao optar por utilizar o termo deslocamento territorial, de algum modo já estou pressupondo uma mudança, um 

“descolocamento” que inclui desde o espaço por onde se transita até as formas de ocupá-lo e o que resulta destas 

territorializações. Ao dizer que pressuponho não o faço com intenção de fazer disso uma certeza, mas sim, por ter sido 

afetada pelos diferentes relatos escritos pelos sujeitos que participam e com os quais produzo os diálogos nesta 

investigação. Por meio destes relatos é perceptível a impossibilidade de permanecer sendo do mesmo modo a partir do 

momento em que se deixa um território. 

 

A noção de território aqui é primeiramente compreendida como uma parte/porção apropriada de espaço. Um domínio 

geográfico onde, antes de ser pensado desde as relações políticas e de governabilidade (ainda que estas não sejam 

dissociáveis) está sendo pensado como lugar social, no qual vidas e histórias são produzidas e narradas. Por outro lado, 

por território serão também compreendidas as derivações e apropriações que podem nascer justamente destas vidas e 

                                            
42 E aqui é importante mencionar que trago e concebo estes grupos conforme certas concepções de Braidotti (2002), Augé (2010), Appadurai (2008), Deleuze e Guattari (1997), 
ainda que entre todos estes não haja uma linearidade ou coesão que una o pensamento destes autores. 
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histórias que acontecem nos espaços habitados. Para tanto, território seria a parte geográfica onde nos situamos, à qual 

pertencemos, mas que também se constitui como um domínio, uma determinada parte apropriada por meio de 

vinculações. Para melhor compreender esta relação, trago Zourabichvili que, reportando-se a noção de Deleuze e 

Guattari explica:  

O conceito de território decerto implica o espaço, mas não consiste na delimitação objetiva de um 
lugar geográfico. O valor do território é existencial: ele circunscreve, para cada um, o campo do 
familiar e do vinculante, marca as distâncias em relação a outrem e protege do caos. O 
investimento íntimo do espaço e do tempo implica essa delimitação, inseparavelmente material (...) 
e afetiva (...). (2004, p. 23) 
 

Deste modo, quando nos deslocamos entre lugares, saindo de um território para (aos poucos) conquistar outro, como 

vamos narrando a nós mesmos a partir deste ato? Como nos reposicionamos a partir da saída de um lugar já conhecido 

para outros, sem vínculos e propriedades, nos quais se tem a possibilidade de contar-se de outros modos e de criar 

novos laços? 

Como forma de tentar mapear algumas das coisas que nos passam em meio aos processos de cambio e trânsitos por 

entre territórios, e a partir dos diálogos com autores e com sujeitos que se encontram em deslocamento territorial, no 

decorrer do exercício de pensar sobre o tema de investigação fui percebendo que as mudanças mais importantes não 

se tratavam exclusivamente do lugar em si, mas daquilo que se é capaz de agenciar a partir dele. Não por acaso, meu 

encontro com o conceito de desterritorialização, criado por Deleuze e Guattari, acabou se mostrando potente para 

pensar, problematizar ou mesmo, para produzir possibilidades de experimentação, que estivessem implicadas e 

interviessem nos modos com que nos relacionamos e lidamos com os desejos de partida e as mudanças de 

territorialidades. O conceito, por sua vez, não é tomado como totalidade de um pensamento. Ele é empregado para 

cartografar um processo, utilizado de forma fragmentada, naquilo que me parece conveniente. 
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Conforme Deleuze, para haver uma desterritorialização é necessário que haja antes um território, com fronteiras 

demarcadas, pois que “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, p.04). Assim, o movimento de se desterritorializar só 

acontece mediante a saída de um território, num esforço de se reterritorializar em outras partes. 

Por isso é importante reiterar, mais uma vez, que o território não é necessariamente geográfico, físico. O território pode 

ser algo subjetivo: uma relação, um sentimento de estar em casa, um modo de ver o mundo, uma área de 

conhecimento, um acontecimento, um pensamento... São outros domínios aos quais se está familiarizado, contudo, 

sempre articulados à noção de ter, de pertencer, configurando-se enquanto o jogo entre as relações de propriedade e 

apropriação, demarcando uma permanência.  

Assim, é pelo desejo de saída, de descoberta, de busca por outras referências que nos dispomos a encontrar coisas 

novas: lugares, culturas, afetos, conceitos. Ou ainda, quando buscamos possibilidades distintas de relacionarmo-nos 

com estas mesmas territorialidades. Para tanto, neste processo é necessário esvaziar-se de certos sentidos e vivências 

anteriores, no intuito de se deixar encharcar por novas experiências.  

Porém, não há com isso, necessariamente, uma perda de referenciais, mas sim um movimento de reelaboração, de 

novos agenciamentos. Agenciamento que na concepção deleuziana, seria “uma combinação ou ligação díspare – sem 

qualquer hierarquia ou organização centralizada – de elementos, fragmentos ou fluxos das mais variadas e diferentes 

naturezas: ideias, enunciados, coisas, pessoas, corpos, instituições” (SILVA, 2004, p.15). São articulados novos 

arranjos para dialogar com o que já foi apreendido e o que está em estado de devir, sendo que as partes agenciadas só 

têm sentido se pensadas em relação, e não isoladamente.  
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Algo importante nesse processo é dito logo no primeiro teorema43 de desterritorialização, proposto por Deleuze e 

Guattari (1996): jamais o ato de se desterritorializar ocorre sozinho. No mínimo, conjugam-se dois termos. Neste 

                                            
43 Nos volumes 3 e 4 de Mil Platôs (1996 e 1997, respectivamente), os autores discorrem sobre oito teoremas de desterritorialização, ou proposições maquínicas. A tese não está 
desenvolvida amparando-se especificamente em todos eles, contudo, como forma de complexizar a noção criada por Deleuze e Guattari, de modo abreviado trago cada um dos 
teoremas:  

1 ° teorema: Jamais nos desterritorializamos sozinhos, mas no mínimo com dois termos: mão-objeto de uso, boca-seio, rosto-paisagem. E cada um dos dois termos se 
reterritorializa sobre o outro. De forma que não se deve confundir a reterritorialização com o retorno a uma territorialidade primitiva ou mais antiga: ela implica necessariamente um 
conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua. Daí todo um sistema de 
reterritorializações horizontais e complementares, entre a mão e a ferramenta, a boca e o seio, o rosto e a paisagem.  
2° teorema: De dois elementos ou movimentos de desterritorialização, o mais rápido não é forçosamente o mais intenso ou o mais desterritorializado. A intensidade de 
desterritorialização não deve ser confundida com a velocidade de movimento ou de desenvolvimento. De forma que o mais rápido conecta sua intensidade com a intensidade do 
mais lento, a qual, enquanto intensidade, não o sucede, mas trabalha simultaneamente sobre um outro estrato ou sobre um outro plano. É assim que a relação seio-boca já se guia 
por um plano de rostidade.  
3° teorema: Pode-se mesmo concluir daí que o menos desterritorializado se reterritorializa sobre o mais desterritorializado. Surge aqui um segundo sistema de reterritorializações, 
vertical, de baixo para cima. E nesse sentido que não apenas a boca, mas o seio, a mão, o corpo inteiro, a própria ferramenta, são "rostificados". Em regra geral, as 
desterritorializações relativas (trans-codificação) se reterritorializam sobre uma desterritorialização absoluta em determinado aspecto (sobrecodificação). Ora, vimos que a 
desterritorialização da cabeça em rosto era absoluta, ainda que permanecesse negativa, visto que passava de um estrato a outro, do estrato de organismo aos de significância ou 
de subjetivação. A mão, o seio se reterritorializam sobre o rosto, na paisagem: eles são rostificados ao mesmo tempo que paisageificados. Mesmo um objeto de uso será rostificado: 
sobre uma casa, um utensílio ou um objeto, sobre uma roupa, etc, dir-se-á que eles me olham, não porque se assemelhem a um rosto, mas porque estão presos ao processo muro 
branco buraco negro, porque se conectam à máquina abstrata de rostificação. O close do cinema refere-se tanto a uma faca, a uma xícara, a um relógio, a uma chaleira quanto a 
um rosto ou a um elemento de rosto; por exemplo, com Griffith, a chaleira que me olha. Não é lícito então dizer que há closes de romance, como quando Dickens escreve a primeira 
frase do Grilon du foyer: "Foi a chaleira que começou...", e, na pintura, quando uma natureza morta se torna de dentro um rosto-paisagem, ou quando um utensílio, uma xícara 
sobre a toalha, um bule, são rostificados, em Bonnard, Vuillard?  
4º teorema: A máquina abstrata não se efetua então apenas nos rostos que produz, mas, em diversos graus, nas partes do corpo, nas roupas, nos objetos que ela rostifica segundo 
uma ordem das razões (não uma organização de semelhança). A questão, contudo, permanece: quando é que a máquina abstrata de rostidade entra em jogo? Quando é 
desencadeada? Tomemos exemplos simples: o poder maternal que passa pelo rosto durante o próprio aleitamento; o poder passional que passa pelo rosto do amado, mesmo nas 
carícias; o poder político que passa pelo rosto do chefe, bandeirolas, ícones e fotos, e mesmo nas ações da massa; o poder do cinema que passa pelo rosto da estrela e o close, o 
poder da televisão... O rosto não age aqui como individual, é a individuação que resulta da necessidade de que haja rosto. O que conta não é a individualidade do rosto, mas a 
eficácia da cifração que ele permite operar, e em quais casos. Não é questão de ideologia, mas de economia e de organização de poder. Não dizemos certamente que o rosto, a 
potência do rosto, engendra o poder e o explica. Em contrapartida, determinados agenciamentos de poder têm necessidade de produção de rosto, outros não. Se  consideramos as 
sociedades primitivas, poucas coisas passam pelo rosto: sua semiótica é não-significante, não-subjetiva, essencialmente coletiva, polívoca e corporal, apresentando formas e 
substâncias de expressão bastante diversas. A polivocidade passa pelos corpos, seus volumes, suas cavidades internas, suas conexões e coordenadas exteriores variáveis 
(territorialidades). Um fragmento de semiótica manual, uma seqüência manual, se coordena sem subordinação nem unificação a uma sequência oral, ou cutânea, ou rítmica, etc. 
Lizot mostra, por exemplo, como "a dissociação do dever, do rito e da vida cotidiana é quase perfeita (...), estranha, inconcebível a nossos espíritos": em um comportamento de luto 
alguns dizem gracejos obscenos enquanto outros choram; ou um indiano para bruscamente de chorar para consertar sua flauta; ou todo mundo dorme.  
(Mil Platôs, volume 3, 1996, p.37-38) 
5º teorema: a desterritorialização é sempre dupla, porque implica a coexistência de uma variável maior e de uma variável menor, que estão ao mesmo tempo em devir (num devir, 
os dois termos não se intercambiam, não se identificam, mas são arrastados num bloco assimétrico, onde um não muda menos do que o outro, e que constitui sua zona de 
vizinhança). 
6º teorema: a dupla desterritorialização não simétrica permite determinar uma força desterritorializante e uma força desterritorializada, mesmo que a mesma força passe de um 
valor ao outro conforme o "momento" ou o aspecto considerado; e mais do que isso, o menos desterritorializado sempre precipita a desterritorialização do mais desterritorializante, 
que reage mais ainda sobre ele. 
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processo se passa que “cada um dos dois termos se reterritorializa sobre o outro. De forma que não se deve confundir a 

reterritorialização com o retorno a uma territorialidade primitiva ou mais antiga: ela implica necessariamente um conjunto 

de artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro que também 

perdeu a sua” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 37). Reterritorializar, portanto, não é sinônimo de volta, de retorno, 

mas de uma criação em uma parte a qual ainda não se pertence totalmente, sendo um devir.  

A reterritorialização compreende um reposicionamento, ainda que provisório: pressupõe novas aprendizagens em outras 

relações, mas mantendo ainda o elemento desterritorializado. Sair de um território, deixar o que antes era seguro e 

familiar, desacostumar-se de espaços e pessoas coloca-nos em perspectiva, nos tira o que antes era uma quase 

certeza e nos obriga a ver com nosso “olho vibrátil”, esta potencialidade que não mais o deixa ver de modo desatento, 

mas que o faz ser tocado pela força daquilo que vê (ROLNIK, 1997, p.01). O novo território provoca, seduz, convida, 

chama para olhar mais de perto, convida-nos à experiência. O que fazer com este convite já é outra questão, que não 

exigirá pouco de nós: pois requer abertura, disposição e, sobretudo, investimentos para tal. E, a partir destes 

investimentos há um movimento de formação de outras vinculações e conjunções, das quais vamos nos apropriando e 

tomando como novas territorialidades.  

                                                                                                                                                                                                 
7º teorema: o desterritorializante tem o papel relativo de expressão, e o desterritorializado tem o papel relativo de conteúdo (como se vê efetivamente nas artes); ora, não só o 
conteúdo não tem nada a ver com um objeto ou um sujeito exteriores, pois ele faz bloco assimétrico com a expressão, mas a desterritorialização leva a expressão e o conteúdo a 
uma tal vizinhança que sua distinção deixa de ser pertinente, ou que a desterritorialização cria sua indiscernibilidade (exemplo: a diagonal sonora como forma de expressão musical 
e os devires-mulher, criança, animal como conteúdos propriamente musicais, ritornelos).  
8º teorema: um agenciamento não tem as mesmas forças ou as mesmas velocidades de desterritorialização que um outro; é preciso a cada vez calcular os índices e coeficientes 
conforme os blocos de devir considerados, e as mutações de uma máquina abstrata (por exemplo, uma certa lentidão, uma certa viscosidade da pintura em relação à música; 
porém, mais do que isso, não se poderá fazer passar fronteira simbólica entre o homem e o animal, podendo-se apenas calcular e comparar potências de desterritorialização). (Mil 
Platôs, volume 4, 1997, p.96) 
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Aceito o primeiro convite de sair do território, ao chegar à cidade nova, uma das primeiras iniciativas é procurar 

semelhanças com o território de origem, com as imagens que compõem as ruas, as edificações, as praças, os 

monumentos. Atentar para o tipo de janela que é mais frequente nos prédios, os muros que encobrem as casas, 

impedindo que nosso olhar chegue até elas. Como serão as pessoas que residem ali? Como vivem esta cidade? Será 

que não sentem falta de morros que circundem o espaço? O tamanho das árvores, as praças, os parques, o gosto da 

comida e o cheiro das ruas... Tudo é sentido e colocado em relação àquilo que se via e se tinha como conhecido até 

então. 

Parece difícil num primeiro momento conter o hábito de vincular as visualidades da nova cidade ao que se teve por 

referências anteriormente, o que pode ser explicado uma vez que 

(...) vemos através de filtros produzidos pela cultura e pelas nossas trajetórias/histórias pessoais. Ver- como 
parte da vida (de um aprendizado) cotidiana- e dar sentido ao que vemos, é uma prática que se aprende de 
muitas maneiras, a partir de muitas fontes. Ao naturalizar certas ideias e valores, nossa história/trajetória 
cultural vai configurando gradativamente nosso modo de ver o mundo, ou seja, nos predispondo a vê-lo de 
determinadas maneiras. Mas o ato de ver não acontece num vazio cultural; ao contrário, sempre acontece 
em contexto e o contexto orienta, influencia e/ou transforma o que vemos. (MARTINS e TOURINHO, 2011, 
p.52) 

Mesmo com certa resistência, ao passo que nos embatemos com a nova paisagem, passamos também a negociar, 

dar/emprestar-lhe sentido, dialogamos com suas imagens e, assim, o local onde nos situamos passa a exercer 

influência direta naquilo que produzimos: projetos de vida, relações de trabalho, relações amorosas, imagens, objetos, 

artefatos... Ao passo que assinalamos (e somos assinalados por) crenças, gostos e modos de ser e pensar. Vamos, aos 

poucos, sendo atravessados pelas texturas dos novos terrenos: adotamos uma rua preferida, nos afeiçoamos a um 

novo gosto, incorporamos modos de falar, gestos e expressões daqueles com quem passamos a conviver. 
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Não percebemos quando se dá, precisamente, o momento em que nos contaminamos pelas referências de nossos 

novos pares, quando é que o filme preferido do outro passa a ser importante também para mim, ou quando um autor, 

que lhe é estimado passa a me afetar, me dizer coisas e fazer parte de meu repertório. Em que momento o trajeto feito 

diariamente começa a fazer sentido e se torna, assumidamente, o caminho de casa? Quando a casa se torna um lar? 

Como essas mudanças acontecem? 

É nesta parte da viagem que começamos a repensar o lugar das coisas anteriormente trazidas em nossa bagagem 

existencial. Quando passamos a negociar a presença de novos elementos, sejam objetos estimados, parceiros ou 

encontros, estamos nos reterritorializando, construindo novas pontes, experienciando outros caminhos possíveis, pois 

afinal “não há saída do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar 

em outra parte” (DELEUZE, 1988, p.04). Este esforço nem sempre é uma vontade própria, tampouco um princípio 

mobilizador. Por vezes é como se este movimento se configurasse por meio até de uma violência, uma força abrupta 

que irrompe passando da resistência à reterritorialização. Mas, desde aqui não nos enganemos, ainda assim estamos 

em movimento, permanentemente engendrando reconstruções em outro território, instaurando novos mundos. 

Aos poucos vamos entendendo que sair de um território trata-se de uma força que está sempre se atualizando, uma 

necessidade maior de se constituir num outro contexto geográfico, especialmente levando em conta as ofertas e 

possibilidades de nosso tempo, no qual 

a mobilidade sobremoderna44 exprime-se nos movimentos de população (migrações, turismo, mobilidade 
profissional), na comunicação geral instantânea e na circulação dos produtos, das imagens e das 

                                            
44 Para Augé o termo sobremoderno é cunhado pensando que “’sobre’ no adjetivo sobremoderno deve ser entendido no sentido do inglês ‘over’; ele designa a superabundância de 
causas que complica a análise dos efeitos” (2010, p. 15) 
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informações. Ela corresponde ao paradoxo de um mundo onde podemos teoricamente tudo fazer sem 
deslocarmo-nos e onde, no entanto, deslocamo-nos. (AUGÉ, 2010, p.15 -16) 

O mundo contemporâneo oferece uma excessiva possibilidade de movermo-nos, deslocarmo-nos através das novas 

ferramentas de comunicação, do acesso à internet, do acesso mais facilitado ao turismo, de um mundo inteiro visto e 

experimentado através de filmes, livros, programas de TV, revistas especializadas... Ou seja, há disponível uma 

multiplicidade de maneiras para deslocarmo-nos, sem necessariamente termos que sair do lugar, pelas quais somos 

potencialmente afetados e transformados. No entanto, para muitos, isso tudo ainda não é o bastante, servindo por vezes 

como disparadores que ampliam ou alimentam nossa vontade de partir, de mudar efetivamente de paisagem. O que 

importa, mais do que estar num outro lugar, é desejá-lo, é fazer a travessia, é traçar a linha de fuga, é viver o caminho. 

E é curioso observar essa questão a partir do que escreve Maffesoli: 

Para domesticar el término, se llegó a hablar de movilidad, la cual está constituida por migraciones 
cotidianas: las del trabajo o los del consumo. También por migraciones  de temporada; el turismo y los 
viajes, a propósito de los cuales se puede prever un importante desarrollo. Y no olvidemos la movilidad 
social o los desplazamientos masivos de población provocados por las desigualdades económicas. Todo 
esto es tremendamente trivial, pero esconde una importante dosis de aventura, que puede ser deseada, 
asumida o soportada, aunque el problema no radique ahí. Puede comprenderse, entonces, como la 
modalidad contemporánea de ese deseo del "otro lugar" que se apodera regularmente de las masas y de 
los individuos. (2004, p. 29)45 

                                            
45 Para domesticar o termo, chegou-se a falar de mobilidade, a qual está constituída por migrações cotidianas: as de trabalho ou as de consumo. Também, por migrações de 
temporada; o turismo e as viagens, a propósito das quais se pode prever um importante desenvolvimento. E não esqueçamos a mobilidade social ou os deslocamentos massivos de 
população provocados pelas desigualdades econômicas. Tudo isto é tremendamente trivial, mas esconde uma importante dose de aventura, que pode ser desejada, assumida ou 
suportada, ainda que o problema não termine aqui. Pode compreender-se, então, como a modalidade contemporânea desse desejo de "outro lugar" que se apodera regularmente 
das massas e dos indivíduos. (MAFFESSOLI, 2004, p. 29, tradução minha) 
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A busca por conhecer outros contextos, outras culturas, a necessidade de recomeçar, de produzir um novo modo de 

viver em um território distinto, experimentar situações novas, conquistar um outro espaço, construir outras relações com 

pessoas, um novo trabalho... São tantos os motivos que levam as pessoas a sair de suas cidades e de seus países. São 

tantas as condições pelas quais saímos: como imigrantes, como viajantes, como estudantes, em razão de um trabalho, 

como exilados, turistas, etc. Contudo, o que me mobiliza a pensar nesta proposta é problematizar o que acontece desde 

a saída. Como essas pessoas que se colocam em trânsito se refazem, se reinventam em novos espaços? O que muda 

em suas vidas neste processo?  

Se “todas as destinações se tornaram possíveis - questão de tempo. Nesse campo de possíveis, como escolher um 

lugar? O que escolher? A que renunciar? E por quais razões? Nas combinações pensáveis, qual preferir, e por quê?” 

(ONFRAY, 2009, p. 20) 
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Deslocamento: 

 
 

Imagem 9: Sem título (2014). Carolina Nusadua. http://instagram.com/p/uV8rSQy7sJ/?modal=true 
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Das escolhas que produzem caminhos 

Em termos de escolha, pensando mais especificamente sobre o território da investigação e do que ela propõe, optei 

pelo recorte nos deslocamentos que se dão em razão dos estudos, em torno à formação profissional e à construção de 

uma trajetória como pesquisador. Como será possível perceber, no decurso do texto, os motivos que levam os 

participantes a promoverem o deslocamento em nome da formação são bastante variados, se expandem inclusive para 

além da própria profissão, contudo todos eles lançaram-se à mudança desde a posição de estudantes de pós-

graduação. 

Esta mobilidade, então, acaba por diferenciá-los de muitos dos grupos citados em grande parte dos estudos que tratam 

de deslocamentos: exilados, imigrantes e turistas, por exemplo. E, em virtude disto, é até mesmo difícil buscar uma 

expressão que dê conta desta experiência, no sentido de que em geral esta partida é individual e, ainda que se 

estabeleçam numa cidade, eles se mantêm em percurso. Encontram-se numa condição de provisoriedade que, 

aparentemente perdura o tempo dos cursos aos quais se lançaram: mestrados, doutorados, com uma média prevista 

entre dois e quatro anos.  

O tempo de permanência pode ser estendido, no caso da obtenção de um espaço de trabalho, de uma oportunidade de 

seguir os estudos de pós-graduação, da criação de vínculos afetivos com outras pessoas ou com o próprio lugar, dentre 

outros aspectos inesperados que podem surgir neste tempo. Porém, até que alguma destas coisas aconteça, 

encontram-se de passagem nas cidades em que vivem como estudantes. E, é neste período de passagem em que vão 

transformando e alterando suas vidas, criando diferentes estados nos quais viver. Desde minha leitura destes trânsitos e 

do estudo destes processos, acabei aproximando-me de algumas referências acerca das noções sobre um 
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comportamento nômade, que não é tratado desde o ponto de vista da pertença a um certo grupo ou cultura, mas sim, 

com uma possibilidade de lidar com os próprios enfrentamentos em meio ao contexto social no qual nos encontramos. 

Tendo me deparado com diferentes perspectivas e vias que problematizam a ideia de nomadismo e de um sujeito 

nômade, no decorrer dos estudos fiz a opção de tentar buscar nelas e nos escritos dos diferentes autores alguns 

matizes que poderiam ser relevantes dentro da temática investigada. Neste sentido, fui aos poucos pinçando aquilo que 

me pareceu conveniente para compor um território conceitual, por certo acidentado e fragmentado, mas que acabou 

fornecendo pistas para que eu pudesse conceber os movimentos feitos e captar (em sua não totalidade) os universos 

em que os sujeitos participantes se desenvolvem. Assim, posso dizer que as noções de nomadismo trazidas na tese são 

pensadas em especial a partir das concepções dos autores Deleuze e Guattari (1997); Braidotti (2002); Onfray (2009) e 

Maffesoli (2004), sendo compreendidas inclusive por meio das diferenças e contradições com que abordam o assunto. 

Deleuze e Guattari, no quinto volume de Mil Platôs (1997) dedicam-se a escrever o “Tratado de Nomadologia: a 

máquina de guerra”, neste os autores desenvolvem o conceito de máquina de guerra e, para tanto o fazem 

problematizando longamente a questão do nomadismo e aquilo que, por sua vez, tem a ver com uma condição nômade. 

Por considerar que não explicitaria de modo tão claro quanto os próprios Deleuze e Guattari, opto por citar diretamente 

algumas das passagens mais interessantes para pensar o tema: 

O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um ponto a outro, não ignora os pontos 
(ponto de água, de habitação, de assembléia, etc.) Mas a questão é diferenciar o que é princípio do que é 
somente conseqüência na vida nômade. Em primeiro lugar, ainda que os pontos determinem trajetos, estão 
estritamente subordinados aos trajetos que eles determinam, ao contrário do que sucede no caso do 
sedentário. O ponto de água só existe para ser abandonado, e todo ponto é uma alternância e só existe 
como alternância. (...) A vida do nômade é intermezzo. Até os elementos de seu hábitat estão concebidos 
em função do trajeto que não para de mobilizá-los. 
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O nômade não é de modo algum o migrante, pois o migrante vai principalmente de um ponto a outro, ainda 
que este outro ponto seja incerto, imprevisto ou mal localizado. Mas o nômade só vai de um ponto a outro 
por conseqüência e necessidade de fato; em princípio, os pontos são para ele alternâncias num trajeto. Os 
nômades e os migrantes podem se misturar de muitas maneiras, ou formar um conjunto comum; não 
deixam, contudo, de ter causas e condições muito diferentes (...) 

Há, portanto, em terceiro lugar, uma grande diferença de espaço: o espaço sedentário é estriado, por 
muros, cercados e caminhos entre os cercados, enquanto o espaço nômade é liso, marcado apenas por 
"traços" que se apagam e se deslocam com o trajeto (...). O nômade se distribui num espaço liso, ele ocupa, 
habita, mantém esse espaço, e aí reside seu princípio territorial. Por isso é falso definir o nômade pelo 
movimento. Toynbee tem profundamente razão quando sugere que o nômade é antes aquele que não se 
move. Enquanto o migrante abandona um meio tornado amorfo ou ingrato, o nômade é aquele que não 
parte, não quer partir, que se agarra a esse espaço liso onde a floresta recua, onde a estepe ou o deserto 
crescem, e inventa o nomadismo como resposta a esse desafio. (1997, p. 42- 43) 

Deste modo podemos entender o nomadismo como o fenômeno no qual a importância está na necessidade do 

movimento por ele mesmo, por aquilo que acontece no entre dos percursos realizados e não tanto pela necessidade da 

saída com intenção de chegada noutro território, como acontece nos processos migratórios. Ainda para ampliar as 

noções sobre o tema, trago Rosi Braidotti (2002) que, na esteira dos estudos deleuzianos, problematiza as 

nomenclaturas utilizadas no tocante à mobilidade de grupos e indivíduos e propõe uma distinção entre três categorias 

bastante usuais quando se trata de mudanças territoriais: os migrantes, os exilados e os nômades. Estes grupos 

diferenciam-se pelos seguintes aspectos: 

O itinerário clássico do migrante é composto por lugares fixos: da “casa” para os países “anfitriões”, em uma 
série de deslocamentos consecutivos. Argumentei que o migrante – como figura das duras condições 
econômicas – tende a se apoiar nos valores “natais”, enquanto tenta se adaptar àqueles do ambiente 
anfitrião (um corte congelado de história). 
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O exilado, por outro lado, marca a separação radical de – e a impossibilidade de retorno ao – ponto de 
partida. Mais freqüentemente, mas devido a razões políticas, o exilado não conhece vindas periódicas, e 
idas e voltas de dois lugares comparativamente fixados.  

O nômade por outro lado se posiciona pela renúncia e desconstrução de qualquer senso de identidade fixa. 
O nômade é semelhante ao que Foucault chamou de contramemória, é uma forma de resistir à assimilação 
ou homologação dentro de formas dominantes de representar a si próprio. (...) O estilo nômade tem a ver 
com transições e passagens, sem destinos pré-determinados ou terras natais perdidas. (BRAIDOTTI, 2002, 
p. 10) 

A partir desta noção de nomadismo, a autora aponta para uma possibilidade de pensar um modo de vida levado por 

pessoas que, não necessariamente saem de seus territórios, ou vivem como nômades num sentido literal. Trata-se na 

verdade de uma subjetividade nômade, que não se reporta propriamente aos povos andarilhos, mas sim a um devir, no 

qual o sujeito produz para si um estilo de vida, um modo de transitar não só por territórios geográficos, mas pelas 

questões de vida que se impõem nas dinâmicas das relações socioculturais.  

Por esta noção de sujeitos nômades podemos entender um movimento do próprio pensamento, que se produz mediante 

a desacomodação daquilo que está dado e instaurado como modelo e ideal de vida (a escolha pela profissão 

reconhecida e rentável, que trará a promessa de uma vida estável, como se este fosse o único caminho possível). Um 

pensamento nômade move-se pela permanente tentativa de ruptura das formas maciças, incorporadas sem qualquer 

tipo de questionamento e sem lugar para a dúvida. Por isso o sujeito nômade não se faz na ausência de territórios e 

limites, mas sim pela maneira de produzir para si modos de existência mais permeáveis e flexíveis. Não se trata de um 

desfronteiramento, mas sim de um novo desenho das fronteiras, sem que estas se desfaçam ou que se queimem as 

pontes (BRAIDOTTI, 2000). 
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Neste caso, a nomenclatura proposta por Braidotti soa como um elemento conveniente e favorável para operar com o 

grupo de sujeitos que compõem a proposta investigativa. Primeiro por pensar que me refiro a pessoas que, acima de 

tudo, se deslocam pelo desejo e pela possibilidade de produzir uma mudança em suas vidas, de produzir um 

deslocamento que, embora sendo inicialmente territorial, implica uma mudança de postura frente à vida, ao mundo do 

qual participam e pelo qual são construídos. Vejo a pertinência desta concepção por tratar-se de uma noção que indica 

e dá a “real” noção de provisoriedade, no que diz respeito aos modos de ser. Entende-se nesta ideia de nomadismo que 

o processo de deslocar-se tem sua importância no próprio percurso, no caminho percorrido, não tanto aonde se chega 

ou de onde se sai, pois ao sujeito nômade interessa o processo de construir e desconstruir (se), rompendo com as 

noções de identidade fixa e enraizada, tão características e estimadas na modernidade, bem como concepções que 

levam a uma identidade nacional unificada (HALL, 2006). O que nos leva a pensar que 

Este sujeito também pode ser descrito como pós-moderno/industrial/colonial, dependendo de seu lugar. 
Esses lugares diferem e essas diferenças têm importância. Enquanto eixos de diferenciação como classe, 
raça, etnia, gênero, idade, e outros interagem uns com os outros na constituição da subjetividade, a noção 
de nomadismo se refere à ocorrência simultânea de muitos deles de uma vez. Subjetividade nômade tem a 
ver com a simultaneidade de identidades complexas e multi-dimensionadas.(BRAIDOTTI, 2002, p. 10) 

Para os colaboradores da investigação, o ato de mudar-se, de mover-se por diferentes territórios e situações, configura-

se como o ponto mais importante do processo. Não tanto buscar conhecer o destino futuro destes investimentos, isto é, 

no que resultará ter saído de seus lugares anteriores e onde estarão num momento posterior. Segundo suas reflexões, 

a mudança em si e o momento presente são mais significativos, e por ser assim, esta postura articula-se à noção de 

nomadismo, proposto por Deleuze e Guattari e de sujeito nômade, elaborado por Braidotti.  
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Não obstante, ao contrário das demais ‘categorias’ citadas pela autora, por mais que o destino final (se é que podemos 

pensar em um destino final) não seja o mais significativo, ou mesmo que o ponto de partida mostre-se, 

necessariamente, como algo fundamental (espécie de marco), o sujeito nômade tem liberdade para transitar, entre estes 

múltiplos lugares do mapa que vai sendo por ele desenhado, contanto que haja relevância para tal. Além disso, numa 

perspectiva deleuze-guattariana (1997), o nômade é, indivisivelmente o seu corpo e o território por onde transita, isto é, 

são indistinguíveis. O que faz o nômade é o caminho, o percurso, por ele feito. 

Assim enquanto sujeitos nômades, os participantes da investigação possuem também trânsito livre para retornar às 

territorialidades anteriores e relacionar-se com lugares passados, contudo sempre de modo atualizado, revisitados do 

ponto de vista dos seus interesses. E este é outro detalhe interessante quando falamos sobre deslocamentos e 

nomadismos: viver estas condições e optar por este estilo de vida não significa perder totalmente referências, não 

desejar sentir-se seguro e confortável naquilo que se considera lar, tampouco desfazer-se de vínculos afetivos, 

amorosos e familiares. O que diferencia o sujeito nômade do sujeito que preza por construir-se de modo sedentário, é a 

forma de conceber estas noções de casa, de relacionamento e mesmo de território, desinvestindo de algumas 

prioridades que acabariam por aprisioná-lo em certos domínios.  

Não se trata de, simplesmente, negar e opor-se a tudo o que se atribui ao estatismo, mas de buscar aquilo que importa 

como modo de vida e o que instiga nossas paixões. E isso pode ser descoberto inclusive pela necessidade de um 

retorno ao território que se deixou, pois nunca é um retorno ao mesmo. Assim, a volta não é por si um impedimento na 

busca por novos espaços ou na exploração de outras rotas, pois 

No olvidemos que el término mismo de existencia (existencia) evoca movimiento, ruptura, la partida, lo 
lejano. Existir es salir de sí mismo, es abrirse al otro, aun transgrediendo. Por cierto, la actitud de transgredir 
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es invariablemente la señal más cIara de una energía activa, de una fuerza vital que se opone al poder 
mortífero de las diversas formas de encierro. De esta manera, contrariamente a lo que ha prevalecido en la 
economía de sí mismo y en la economía del mundo que caracterizan al individualismo burgués, estar fuera 
de sí es una forma de abrirse al mundo y a los demás. En este sentido, los diversos "éxtasis" 
contemporáneos, del tipo que sean -técnicos, culturales, musicales, afectivos-, reafirman el arcaico deseo 
de circulación. Circulación de los bienes, del verbo, del sexo, que funda todo conjunto social y hace perdurar 
en su ser: el devenir. (MAFFESOLI, 2004, p.31-32)46 

O deslocamento de um território proporciona, de forma mais evocativa, um estado de abrir-se ao outro, de querer e se 

deixar encharcar com aquilo que é do outro. Por esta razão, por maior que seja o dilema entre a permanência, a 

estabilidade ou a mudança e a promoção de abalos, enquanto sujeitos nômades, percebo que os participantes desta 

proposta (e nisto me incluo), acabam por escolher este caminho acidentado, por mais difícil ou doloroso que se mostre 

em alguns momentos ficar sem chão, (se) construir a partir de ruínas ou das condições que se mostram favoráveis. 

Afinal, “não há um caminho traçado de antemão que bastasse segui-lo, sem desviar-se, para se chegar a ser o que se 

é. O itinerário que leve a um ‘si mesmo’ está para ser inventado, de uma maneira sempre singular, e não se pode evitar 

nem as incertezas nem os desvios sinuosos” (LARROSA, 2006, p.9). Somente vivendo o percurso e estando imerso no 

deslocamento será possível perceber o que nos leva a criar este si mesmo. 

... 

  

                                            
46 Não esqueçamos que o termo mesmo de existência (existencia) evoca movimento, ruptura, a partida, o distante. Existir é sair de si mesmo, é se abrir ao outro, transgredindo. Por 
certo, a atitude de transgredir é invariavelmente o sinal mais cIaro de uma energia ativa, de uma força vital que se opõe ao poder mortífero das diversas formas de 
enclausuramento. Desta maneira, contrariamente ao que prevaleceu na economia de si mesmo e na economia do mundo que caracterizam o individualismo burguês, estar fora de si 
é uma forma de abrir-se ao mundo e aos demais. Neste sentido, os diversos "êxtases" contemporâneos, do tipo que sejam -técnicos, culturais, musicais, afetivos-, reafirmam o 
arcaico desejo de circulação. Circulação dos bens, do verbo, do sexo, que funda todo conjunto social e faz perdurar em seu ser: o devir. (MAFFESOLI, 2004, p.31-32, tradução 
minha). 
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Deslocamento:  

Desfazendo o peso do ar parado, um vento quente entra e circula pela sala, pondo a vibrar as 

janelas e a voar as cortinas. Um som torna-se mais claro que os ruídos do vento: ouve-se Astor 

Piazzola. Uma tarde com Libertango47 

... 

Em meio a escombros, realizar a torção 

Para expandir as reflexões no tocante aos processos de subjetivação, proponho uma conversação a partir de autores 

que problematizam esta questão, como Suely Rolnik, Rosane Preciosa, Deleuze e Guattari. Tais autores, também 

articulados a outros, me ajudam a pensar em como estes processos afetam os modos de produção dos sujeitos com os 

quais dialogo, pensando ainda em como somos subjetivados por diferentes acontecimentos que emergem do percurso 

de transitar por espaços e territorialidades distintas e que podem vir a ser apropriadas. 

O encontro com este “si mesmo”, do qual fala Larrosa, pode acontecer de inúmeros modos, tantos quantos são os 

modos de experimentarmos sobre nós mesmos. Mas para isso, é preciso uma disposição para promover este encontro, 

é preciso sujeitar-se e colocar-se a criar este eu. Diante de tantas mudanças e tantos desejos pulsando em nós, a 

mudança de território nos joga num campo de forças onde é preciso “ser arrojado para se querer tornar em tudo o que 

não se é. É preciso o esforço da torção para chegar a desconjuntar o sujeito que se é, que se acostumou a ser” 

(PRECIOSA, 2010, p.52).  É preciso mais do que sair de um lugar para ser modificado, para fazer diferentemente 
                                            
47 Para ouvi-lo também, um click em: https://www.youtube.com/watch?v=s6JATFGeJlM 

https://www.youtube.com/watch?v=s6JATFGeJlM
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daquilo que se faz: é necessário encontrar aquilo que nos dá sentido, aquilo que provoca a sensação de que vale a 

pena lançar-se a experiência, lançar-se a um novo projeto. Mas uma vez aceito este convite, será preciso o exercício, a 

repetição, a insistência que é capaz de dobrar-nos, forjando-nos naquilo que queremos ser. 

Pensar que as viagens e os trânsitos por diferentes lugares nos afetam e, por isso, nos tornamos outros é importante. 

Porém, neste caso, é imprescindível investigar os “comos” deste processo, isto é, os meios e os fenômenos através dos 

quais vamos nos modificando. É interessante, portanto, colocar-se em posição de catador, buscando as pistas que nos 

levam a descobrir as ações, os movimentos e as mudanças que de fato acontecem e são elaboradas pelos sujeitos que 

se deslocam entre territórios. Deste modo, no processo vivido da tese, estas questões me levam a estabelecer 

interlocuções com os sujeitos que produzem seus deslocamentos, sentindo-se motivados a falar/escrever/pensar acerca 

e a partir desta experiência, buscando refletir sobre como este processo é percebido desde os espaços cotidianos, na 

singularidade da experiência vivida (CREUS, 2011).  

Ao falarmos de experiência vivida estamos de algum modo, falando de contexto, de territórios e, nestes 

entrecruzamentos entendemos que é impossível dissociar os processos de mutação subjetiva dos processos de 

mudança social (ROLNIK, 1995).  Assim, a subjetividade não estaria resguardada em um dentro, em uma parte interna 

do sujeito produzida/inventada na solidão. A subjetividade não seria algo incomunicável com os processos de vida que 

se dizem externos: o convívio social, as relações com o contexto familiar, profissional, as práticas cotidianas, dentre 

tantos outros. O processo de subjetivação se daria então através das combinações, dos engendramentos, das 

reconfigurações e desfazimentos realizados pelos indivíduos, seja num deserto povoado48, atualizando interesses e 

                                            
48 A este respeito atentar para o que diz Deleuze :” Nós somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e floras. Passamos nosso tempo a arrumar essas tribos, a dispô-las de 
outro modo, a eliminar algumas delas, a fazer prosperar outras. E todos esses povoados, todas essas multidões não impedem o deserto, que é nossa própria ascese; ao contrário, 
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referências, por meio das trocas e afetivações, seja no encontro com outros pares, modificando-se a si e aos entornos 

dos quais participam.  

Explorando ainda esta questão podemos pensá-la a partir de Rolnik, que diz: (1997, p.06),  

(...) se a subjetividade é simplesmente um espaço interno, formando com sua exterioridade um par de 
opostos numa relação de causalidade – na melhor das hipóteses, dialética – tudo está dado desde sempre 
e para sempre, e não há como pensar em mudança. Mais impossível ainda pensá-la, se considerarmos que 
só temos acesso à exterioridade, através da projeção de um mundo interno, espécie de filme rodado com as 
fantasias de nossa primeira infância, que nunca pararíamos de projetar. 

Partindo desta posição, penso que saímos dos nossos territórios por considerar possível que, em grande medida, a 

criação de condições para tornarmo-nos diferentes daquilo que somos reside numa ruptura, num tipo de disparo que 

nos movimenta a querer sair, experimentar a partir dos tantos “eus” que nos habitam ou que podemos invencionar, 

justamente porque interior e exterior não existem enquanto oposições, e sim enquanto engendramento de mundos. 

Entendo estes processos não de modo a buscar causalidades: o que provoca o quê, à procura de uma razão anterior 

que justifique os desejos de sair, de mudar, de explorar outras possibilidades de vida. São múltiplas as forças e os 

desejos que nos movimentam a construir novas rotas as quais percorrer. E por sua vez, essas mesmas forças estão se 

movendo todo o tempo, enquanto trabalham, mudando suas rotas e direções. E, justamente por sua multiplicidade, 

estas rotas não podem ser concebidas tendo um único ponto de partida ou centro de convergência.  

                                                                                                                                                                                                 
elas o habitam, passam por ele, sobre ele (...). O deserto, a experimentação sobre si mesmo é nossa única identidade, nossa única chance para todas as combinações que nos 
habitam” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.19). 
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Os desejos se dão em agenciamento, por isso estão sempre “mancomunados” com outros elementos, com outras 

formas e outras ações, e assim, se transformam o tempo todo. Não se movem pela falta de algo, que precisa ser 

“reposto”, para preencher um vazio. Ao contrário, se efetuam pela potencialidade de construir outras relações, de gerar 

novos encontros, de produzir acontecimentos para além deste suposto dentro. Por isso estamos falando de 

subjetividades nômades que se movimentam pelo desejo de efetuar novos encontros, pelo desejo de conhecer, de se 

colocar em situação de testar limites e ainda, pelo desejo de expandir as possibilidades de pensar o mundo e a si. 

Essa ideia fica ainda mais clara ao tomarmos os relatos iniciais dos colaboradores (os quais são mais bem explorados 

nas porções de território número IV, através das paisagens criadas). Há uma vontade em estado latente para conseguir 

ser mais próximo daquilo que se quer para si, a partir da mudança de território, do afastamento de certas rotinas e 

certos hábitos. Talvez não pela mudança de território em si, mas pela série de providências que este processo 

demanda: desde fazer a mudança física (e, desde já, selecionar o que vai e o que fica, redimensionar as prioridades), 

até aprender a se expressar numa outra língua, aproximar-se de pessoas desconhecidas, sentir-se parte de um novo 

território. São questões que, num primeiro momento, já sinalizam a complexidade do que está por vir: os processos de 

adaptação, a entrada e participação em novos grupos de trabalho, de socialização, os aspectos que envolvem nossas 

formas de ser e pensar e que serão destacados ou mesmo dissipados neste contexto atual. E, evidentemente são 

detalhes que não correm em uma via única, dependem diretamente das negociações promovidas com outros indivíduos. 

Por isso pensar nos processos de subjetivação não diz respeito a buscar essencialismos, diz respeito a pensar nos 

agenciamentos, nas conexões que se fazem com aquilo que nos provoca a ação e que mobiliza-nos a experimentar 

sobre nós mesmos.  
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Contudo, este experimentar sobre nós mesmos não se trata de algo simples, como parece ao ser escrito, pois como 

disse Deleuze (in DELEUZE e PARNET, 1998, p.24) “gritar ‘viva o múltiplo’, ainda não é fazê-lo, é preciso fazer o 

múltiplo”. Em vista disso, dizer que se faz diferente ou que se produz uma mudança ainda não é fazê-la. Mudar supõe 

experimentar: colocar-se à prova, fazer além daquilo que se está acostumado; é esforçar-se para inventar um eu que 

ainda não se chegou a ser. E nada disso é simples. Demanda investimento de nossos desejos neste projeto, pensar e 

atuar de modo desajeitado até que se ganhe força no meio deste percurso.  

Neste caminho de tentativas, tornamo-nos a combinação díspar das coisas que vamos escolhendo e pelas quais somos 

escolhidos, produtos do que fazemos com estas escolhas e do que pensamos a partir delas. Um processo de 

subjetivação que, para Deleuze (1992) é “uma individuação, pessoal ou coletiva, de um ou de vários”. Segundo ele, 

existem diversos tipos de individuação: as do tipo sujeito, centradas nas noções do eu sou, você é; e as individuações 

do tipo acontecimento, onde não há sujeito: “um vento, uma atmosfera, uma hora do dia, uma batalha...” (1992, p.143)  

Ao deslocarmo-nos combinamos e agenciamos novos elementos, dando vazão aos modos de experimentar os outros 

eus que nos perpassam. Algo que está muito mais voltado a uma condição de “poder aparecer diante de si mesmo 

estranho, áspero, alquebrado, ambulante, um balaio de muitos” (PRECIOSA, 2010, p.52). Uma experiência que 

certamente não é cômoda e, por isso mesmo, que pode ser entendida como algo que seja processual e que não se 

realiza de maneira automatizada. 

Para que aconteça a torção do sujeito que se acostumou a ser, há um conjunto de fatores que operam este fluxo. 

Podemos perceber a torção acontecendo a partir de alguns elementos, tais como linhas de fuga, investimentos e 

produções. Antes de passar a eles, é importante ressaltar que não se tem a intenção de criar por meio destes elementos 
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um organismo, bem estruturado em termos de funcionamento e que dê conta de explicar como acontece a torção. De 

forma bastante precária e a modo de ensaio, estes elementos são vistos como matérias, que atuam nos movimentos 

que favorecem a ocorrência de mudanças. São aspectos percebidos de dentro do processo de estar em deslocamento e 

operar transformações, percebidos em grande medida juntamente aos participantes da investigação, expressos em suas 

narrativas e em nossos diálogos. 

Sobre eles é possível dizer: 

As linhas de fuga: na esteira da concepção Deleuziana49, seria o movimento pelo qual se faz algo vazar, se cria o furo 

na tubulação como forma de produzir condições de escape, de fazer fluir e escoar aquilo que nos faz despertar para 

algo novo, para a mudança de modo mais amplo. Lembrando as palavras de Deleuze e Parnet (1998, p.51) que dizem 

que “fugir não é exatamente viajar, tampouco se mover”, trata-se de partir sem transportar o “eu” em sua unicidade. É 

fazer fugir, provocar ruptura de algo estável. É desejar produzir outros eus, experimentar sobre e a partir de si. As linhas 

de fuga são zonas de experiência. Para que algo mude em nós é preciso delas enquanto força e impulso. Neste caso as 

linhas são o impulso, o que provoca a saída. 

Os investimentos: abandono de certezas e práticas às quais normalmente recorremos: ações que se repetem frente a 

determinadas situações... Aqui se tem efetivamente a busca por algo que ainda se mostra como inédito para nós. 

Criação de possibilidades para que as mudanças aconteçam. A torção é favorecida neste esforço para que algo em nós, 

em nossos modos de ser, de pensar, se transforme em uma condição ainda não experimentada, que não preexiste e 

                                            
49 Em Diálogos, Deleuze diz a Claire Parnet: “Uma fuga é uma espécie de delírio. Delirar é exatamente sair dos eixos (como "pirar" etc). Há algo de demoníaco, ou de demônico, em 
uma linha de fuga. Os demônios distinguem-se dos deuses, porque os deuses têm atributos, propriedades e funções fixas, territórios e códigos: eles têm a ver com os eixos, com os 
limites e com cadastros.” (1998, p.53) 
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que está para ser realizada. Investir é efetivamente trabalhar para que algo aconteça, é aplicar um tipo de força para 

que uma mudança aconteça. 

As produções: aquilo que se modifica após sermos mobilizados e investirmos para que algo nos aconteça. O que resulta 

do movimento das linhas de fuga, dos investimentos para promover a torção, é, portanto, a mudança. O que deriva de 

nossos esforços, das novas experimentações que passam a se presentificar nos outros eus inventados neste processo 

de torção. 

Em razão de conhecer o que se passa neste processo, a tese segue em busca de saber: o que é experimentado 

quando nos encontramos num novo território? Que deslocamentos são produzidos além do trânsito por entre espaços e 

tempos? Que investimentos são feitos para que seja produzido um deslocamento em nós, não somente do ponto de 

vista da mudança de território? A partir de quais escombros realizamos nossos agenciamentos e nos territorializamos 

em outras partes? 

São algumas das dúvidas que delineiam o percurso e levam-me a investigar a partir das experiências dos sujeitos que 

incorporam a pesquisa. Neste sentido todas as criações teóricas realizadas só ganham sentido na medida em que são 

percebidas nos percursos experienciados por cada um e quando, por meio de mergulhos nos processos vividos, 

conseguimos visualizar estes conceitos e movimentos acontecendo, pois eles não são dados à priori. Os significados 

decorrentes destas experiências não podem ser encarados como fixos ou pertencentes a alguém, mas sim como algo 

negociável e cambiante de acordo com o contexto em que são problematizados (HERNÁNDEZ, 2008). 

Podemos pensar inclusive que nem mesmo os caminhos estão prontos, ao contrário, eles também se criam dos 

aspectos que foram lançados nos escritos e nas conversas que mantivemos (os colaboradores e eu) sobre o tema. E, 
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também por isso, ao contrário de questioná-los sobre o que viviam antes desta viagem, as questões lançadas vão em 

direção de problematizar o que é produzido no atual momento vivido. No entanto, nem por isso são descartadas as 

experiências anteriores, tampouco as motivações e investimentos empregados antes de sair de seus lugares de origem. 

Contudo, a atenção volta-se para as relações e produções atualizadas por estes participantes no decurso do que lhes 

acontece na experiência da viagem, ao estarem num território desconhecido que aos poucos vai sendo apropriado.  

Deste processo surgem paisagens, invencionadas através de relatos, imagens, das novas sensações que se tem. Nelas 

é possível descobrir parte dos elementos que são priorizados nas escolhas feitas por cada indivíduo e que, combinados 

ou sobrepostos, acabam por dar forma a um novo contexto de atuação. Nas paisagens, descobrimos também que “el 

Yo, (...) no es una cosa estática o una sustancia, sino una configuración de acontecimientos personales en una unidad 

histórica, que incluye no sólo lo que uno ha sido sino también previsiones de lo que uno va a ser” (POLKINGHORNE 

apud BRUNER, 1991, p. 114)50, na medida em que dá sentidos às próprias experiências e se reinventa, criando para si 

novas zonas nas quais pode transitar. 

  

                                            
50 (…) “o EU, (...) não é uma coisa estática ou uma substância, mas sim uma configuração de acontecimentos pessoais em uma unidade histórica, que inclui não só o que alguém foi 
mas também previsões do que virá a ser” (POLKINGHORNE apud BRUNER, 1991, p. 114, tradução minha) 
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... 

Deslocamento:  

À mesa de refeições encontram-se pai, filha e mãe. Direcionando-se à filha o pai pergunta: “Qual 

seu esporte favorito como som?”51 

... 

  

                                            
51 Diálogo extraído do filme “O quarto do Filho”, de Nanni Moretti (ano 2001). 
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Imagem 10: Sem título (2010). Aline Nunes, arquivo pessoal 

Paisagens Inventadas – Porção de território IV 
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... 

Deslocamento:  

Um vestido preto, um casaco de malha azul, botas de couro marrom sobre uma meia-calça preta. Foi 

pouco para suportar o frio daquela manhã do dia 23 de outubro... Algumas estações de metrô até 

chegar à estação de trens. Atenção contínua aos detalhes que eram informados no painel de avisos. 

Aglomerado de pessoas desconhecidas, movimentação intensa nos trens que chegavam e partiam para 

destinos que eu não conhecia, mas que certamente tinha ganas de conhecer. Foi então que me dei 

por conta: naquele momento mesmo estava indo para um lugar que desconhecia. Sensação adorável. Em 

meio a rostos estranhos, alguém me mira, sorri e vem em minha direção. Estávamos indo para o 

mesmo lugar. De cara lhe digo: “assim que entrar no trem vou dormir... É inevitável para mim: 

entro e, com o movimento, em menos de dez minutos acabo caindo no sono”. Desta vez isso foi 

mentira: passaram-se os dez minutos, passaram-se muitas estações, e três horas depois eu estava 

ainda desperta. Envolvida por uma conversa que me levou a muitos outros lugares. Falamos de 

bicicletas, de feriados em família, de professoras e artistas, de intolerâncias a certos 

alimentos, de mesas postas ao ar livre num dia de vento, sobre nossos países dos quais estávamos 

tão distantes. Ao final de um dia feito de intensidades, uma pergunta: “En este paseo, ¿qué has 

percibido en el viento?”52 

                                            
52 (...) “ Neste passeio o que percebeu no vento?” 
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... 

Portando apenas uma leve bagagem na mão, deixou para trás um rosto, uma biografia, uma rede 

de relações familiares. Se procura um território para repousar, são os espaços desacostumados, 

que mais lhe atraem, os que não negam acolhida aos seus desejos, afetos e sobretudo a 

possibilidade de delirar caminhos.  (PRECIOSA, 2010, p.20) 

Estar à deriva não é estar à parte de um território, talvez seja uma possibilidade de deslizar por vários, fazer paradas e 

seguir andando, sem rumo, conforme nos sintamos convidados, provocados a isto. Estar à deriva é optar por uma 

condição de produzir um movimento contínuo, mas não ritmado, que nos leve a encontrar e experimentar texturas de 

modo mais intensivo. Contudo, saliento que estar à deriva, não tendo objetivos definidos, não significa não ter objetivos. 

Ao contrário, acredito que estar à deriva é sair em busca de algo, é estar à espreita de que algo aconteça. O caminhante 

“en virtud de su situación, sacude violentamente el orden establecido y hace recordar el valor de hacer camino”. 

(MAFFESOLI, 2004, p. 41)53 

A partir da deriva, encontram-se superfícies irregulares: calçadas quebradas, ladrilhos desgastados que apontam 

caminhos de passagem, solos arenosos, poças de barro que nos fazem cambiar o ritmo e o tamanho dos passos, para 

que se transformem em saltos. Experimentar estas rotas é também uma forma de criá-las, de inventar e “delirar 

caminhos”. Delirar paisagens que só existem nas histórias de cada um, que vai montando seu quebra-cabeça 

existencial, a partir das peças catadas durante o percurso. Nem só de caminhos se cria este quebra-cabeça, muito dele 

se configura de memórias guardadas: uma cor de céu, um dia de vento norte com cheiro de bergamota, o ruído das 
                                            
53(...) “em virtude de sua situação, sacode violentamente a ordem estabelecida e faz recordar o valor de fazer caminho”. (MAFFESOLI, 2004, p. 41, tradução minha). 
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janelas batendo. Um passeio de bicicleta que inclui um tombo numa esquina de chão molhado e, de quebra, ter o corpo 

contorcido por gargalhadas. 

Esta é a paisagem que importa na investigação: a paisagem assumidamente em movimento, em mutação constante, 

sempre acrescida por algum elemento novo (ainda que ínfimo). Um tipo de paisagem que se configura continuamente a 

partir dos agenciamentos entre as imagens e as sensações que nos habitam e encharcam de outras tantas novas 

imagens e sensações. É verdade que muitos de nós ocupamos os mesmos territórios, transitamos pelas mesmas 

cidades, instituições, compartilhamos certos domínios. Porém, as paisagens se diferem e se constituem de modos 

diferentes para cada um, apesar dos pontos de contato. Talvez a diferença esteja nos ritmos que damos a elas, na 

medida em que, mais ou menos entregues, nos inscrevemos, nos esfregamos em suas paredes e em suas poeiras, 

gastando nossos sapatos em seus gramados ou asfaltos.  

Esta porção da tese tem como propósito discutir a constituição destas paisagens tomando como matéria os escritos, os 

fragmentos de conversa, as imagens e outros fenômenos visuais que marcaram os deslocamentos vivenciados. Para 

tanto, lanço num primeiro momento uma problematização em torno à própria noção de paisagem segundo o modo com 

que será utilizada aqui, isto é, pensada para dar forma às narrativas inventadas a partir do contato com os participantes 

e do contágio com tantas outras histórias sobre estar em deslocamento. 

Ao lançar esta possibilidade de pensar os sentidos e referências que foram produzidos no decorrer do tempo destinado 

à pesquisa enquanto paisagens, parto do pressuposto de que estas, assim como os participantes, estão 

constantemente se transformando. Atuamos e agimos em seus espaços, desmanchamos algumas formas e alguns 

mundos e recriamos outros conceitos e perspectivas para experimentá-las. Assim as paisagens se modificam, conforme 
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mudamos nossos pontos de vista, nossos modos de ver e relacionarmo-nos com o que se passa em nossas vidas, 

sempre de modo engendrado às transformações sociais e à cultura.  

Também articulado a isso, encontro no pensamento de Zordan, uma noção de paisagem que encontra ressonância no 

modo com que busquei operar. A autora diz: 

(...) as paisagens pertencem muito mais aos viajantes do que aos povos que as compõem. As paisagens 
são estrangeiras. Uma paisagem nunca é a mesma; o mundo real que dá a ver faz parte do mesmo 
simulador maquínico de experiências em jogo nas paisagens. A realidade experimentada é essa zona 
flutuante, indefinida que, mesmo nas mínimas variações, é sempre diferente. Os que habitam uma 
paisagem pertencem a ela, de modo que tendem a se alienar dos potenciais de diferença vividos 
intensamente por aqueles que apenas passam pela paisagem.  (2004, p.110) 

As paisagens criadas nessa porção de território não são habitadas por sedentários, mas pelos sujeitos nômades que, na 

medida em que se movem e se modificam, modificam também as paisagens, conferindo-lhes e fazendo valer este 

potencial de diferença do qual nos fala a autora. 

Noutro viés, mas ainda em diálogo com o exposto até aqui, Appadurai (2008)54 me fornece ferramentas para pensar as 

complexas relações entre cultura, economia e política, ao propor reflexões a partir de paisagens globais na 

contemporaneidade: ethnoscapes (paisagens étnicas), mediascapes (paisagens midiáticas), technoscapes (paisagens 

tecnológicas), financescapes (paisagens financeiras) e ideoscapes (paisagens ideológicas). Observa-se, no entanto, 

que nenhuma das paisagens se configura como categoria fechada ou dada de antemão. Ao contrário, são dimensões 

contemporâneas da cultura global, paisagens fugidias, disjuntivas, maleáveis, que por vezes se sobrepõem umas às 

                                            
54 Para ampliar as perspectivas sobre o tema, indico também as leituras de LOPES, 2007a e 2012. 
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outras. Além disso, para Appadurai, tais paisagens são resultantes dos mundos imaginados e construídos por pessoas e 

grupos situados ao redor de diferentes partes, a partir de suas perspectivas históricas, políticas e linguísticas. Desde a 

noção proposta pelo autor, podemos conceber a ideia de paisagem, scapes, como uma perspectiva, campo ou ângulo 

de visão, que pode fornecer-nos coordenadas para pensarmos os imbricamentos dos cenários sociais e culturais nos 

quais nos situamos na contemporaneidade. 

Para compor uma noção de paisagem que se articule tanto com o que foi trazido, quanto com os demais aportes 

teóricos escolhidos para compor a tese, procuro dialogar com uma paisagem específica proposta por Appadurai: a 

etnopaisagem (ethnoscape), pois é desde a perspectiva das produções culturais e das subjetivações que sou motivada 

a pensar e estabelecer relações na pesquisa.  

A etnopaisagem, conforme o autor, estaria ligada aos grupos e pessoas que constituem o mundo a partir das mudanças 

que vivem. Sejam turistas, migrantes, refugiados, exilados, trabalhadores temporários, entre outros grupos ou indivíduos 

em movimento, que acabam por configurar uma parte importante do mundo, afetando as políticas entre as nações numa 

escala sem precedentes, seja de um ponto de vista macro, a partir de uma movimentação de capital financeiro, até um 

ponto de vista micro, a partir das inter-relações entre pessoas de diferentes lugares. Tudo isto sem desconsiderar que, 

mesmo em meio a tantos deslocamentos, seguem se mantendo comunidades/grupos onde não se deixa de haver 

alguma estabilidade, deflagrada por relações de parentesco, amizade, trabalho, lazer, ou outras formas de filiação, 

contudo que não escapam de ser afetadas por estes grupos/pessoas em movimento.  

Tomo a paisagem desenvolvida por Appadurai especialmente por acreditar que, de algum modo, o grupo com quem 

trabalho integra e vivencia as dinâmicas de configuração da etnopaisagem, problematizada pelo autor. O fazem 
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alimentando o núcleo que compõe os movimentos e fluxos de globalização, através de seus desejos de explorar 

territórios distintos, reposicionando-se social e culturalmente.  

Por sua vez, ao pensar nos grupos que se deslocam, estes que se configuram enquanto um tipo de paisagem flutuante 

para Appadurai, gostaria de problematizar estas paisagens e os elementos e fluxos que estariam interagindo nelas, 

produzindo-as. Neste movimento, que tipos de paisagens poderiam emergir ou ser invencionadas a partir dos 

deslocamentos dos sujeitos que atravessam a história desta tese? Que cenários são postos em evidência neste 

contexto de mudanças, de novas experimentações, de embates entre o vivido, suas expectativas e seus desejos? 

Como modo de fornecer respostas a estas perguntas, proponho o entrecruzamento das ideias e reflexões trazidas pelos 

participantes, através de seus relatos. Para isso opto por fragmentá-los e desconstruí-los no intuito de capturar algumas 

linhas que foram lançadas por meio de suas escritas. Este processo será concebido como a criação de novas paisagens 

a partir daquilo que é trazido sobre os deslocamentos, e ainda, enquanto uma forma de trazer à tona uma 

problematização do que foi produzido até então. 

Conforme mencionado em outras partes da tese (sobretudo na porção II, dedicada à metodologia), os colaboradores 

estiveram presentes em diferentes etapas do desenvolvimento do trabalho, sendo convidados a refletir sobre a 

experiência do deslocamento, tomando como dispositivos de fala alguns questionamentos lançados em tempos distintos 

do processo de produzir o material empírico. Todos eles, por diferentes vias, acompanharam também os meus 

deslocamentos, fazendo comigo (mesmo à distância) algumas travessias. Travessias estas que, ao configurar as 

paisagens sobre as quais pretendo me deter a seguir, estão mapeadas aqui sem observar qualquer linearidade 

cronológica. Tal escolha justifica-se em razão de que as histórias contadas tampouco são pensadas linearmente (os 
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fluxos de pensamento raramente nos permitem isso), ao serem dispostas aqui, enquanto possíveis mapeamentos de 

paisagens não se rendem a uma organicidade segundo as datas em que foram escritas e cedidas para o trabalho. 

Os relatos por si só são marcados por idas e vindas, movimentos ziguezagueantes, que a todo tempo se auto 

atravessam. Particularmente vejo este modo de produzir a escrita como o próprio deslocamento feito pelo sujeito, e no 

sujeito que escreve. Enquanto pensa sobre o que lhe passa, vai construindo um novo processo: se desterritorializa de 

um ordenamento espaço-temporal, se descola do ambiente físico em que os fatos narrados aconteceram, e se 

reterritorializa no papel, no ato e no movimento de escrita que produz e inventa uma nova experiência.  

Ao passo que íamos tratando do tema, cada sujeito foi também descobrindo modos próprios de querer falar sobre suas 

experiências, modos de compartilhar comigo suas histórias, seus dilemas, seus embates e contradições. Aspectos que 

indubitavelmente são trazidos à tese, dada sua importância e potência de provocar-nos acerca do assunto em questão, 

mobilizando-nos inclusive para que sejam percebidos detalhes tão sutis de suas narrativas, quase como se fossem 

sopros ou sussurros daquilo que lhes marcou a vida durante seus trânsitos. Nada de grandes feitos, nada de 

metanarrativas, somente minúcias, que correm de modo veloz e intensificam seus afetos. 

Assim, a partir de um processo delicado, no qual estive imersa e de alguma forma participando de cada uma destas 

aventuras vividas pelos sujeitos, fui desfiando seus relatos, separando em fragmentos aquilo que escutei e, daí criei 

estas possíveis paisagens, nas quais podemos entrar (você leitor, os participantes e eu), sentindo-nos convidados a 

criar novas relações ou ainda, mirar e também atravessá-las conforme sua vontade. 

A intenção é separá-las conforme suas diferentes matérias, isto é, elementos que lhes dão certa singularidade, criando 

uma composição. Estes elementos, do ponto de vista metodológico podem ser entendidos como fatores pelos quais 
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enquanto investigadora, fui provocada a pensar. Pensar para poder aprender destes deslocamentos e para percebê-los 

(novamente) desde outra experiência: a de quem recolhe conteúdos, dados, histórias e, neste momento, tem a 

oportunidade de criar algo a partir disto. São estes os fatores que, selecionados devido a recorrências, contradições e 

relevâncias, me levam a responder (mesmo de modo desajeitado) à pergunta que proponho como condutora do 

processo deflagrado.  

Talvez ainda, estas paisagens possam ser concebidas como planos de consistência55, no qual se encontram as 

intensidades, os movimentos e fluxos que as compõem. Ao contrário de buscar uma organização ou ordenamento pré-

estabelecido, estes planos servem como orientações para pensarmos e experimentarmos os deslocamentos, dispostos 

aqui por meio de fragmentos, partículas daquilo que pareceu potente a mim e aos colaboradores. Neste sentido, a 

pergunta que orientou a tese “Que mudanças e torções são produzidas e experienciadas a partir de deslocamentos 

territoriais?” tem suas respostas passando justamente nessas paisagens construídas, uma vez que me pareceu 

impossível (para não dizer desinteressante) reduzir todo o percurso da tese a uma resposta mais concisa, ou a um 

conceito. O que conta aqui é a potência que emerge da experiência vivida o processo, atravessado por suas múltiplas 

linhas. 

Seleciono três temas, a partir dos quais invento três possíveis paisagens. Nelas, o leitor encontrará as particularidades 

de relatos autobiográficos citados, com a intenção de criar um jogo de conversações, que inclui também a pesquisadora 

e autores selecionados. A estas junções somam-se ainda visualidades e outros tipos de referências que acabam por 

criar territórios. Ficará evidente ao leitor que as paisagens não são estáticas, isto é, alguns aspectos e os pontos 

                                            
55 Para Deleuze e Guattari (1996a) um plano de consistência ou plano de imanência é feito de velocidades, fluxos, movimentos e intensidades. É um corte na multiplicidade, um 
plano geométrico, sem objetivos ou finalidades, que serve para pensar, para experimentar, intervir, se comportar. 
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problematizados poderiam perfeitamente fazer parte de outras paisagens, poderiam inclusive servir para a criação de 

outras, que nem estão aqui. Por isso, proponho que ao adentrar estes territórios, faça você também suas intervenções, 

suas mesclas, suas composições. Se possível, crie outras paisagens por onde transitar, produzindo novas experiências. 

A criação das paisagens está articulada à experiência, de como vivemos os deslocamentos e vamos criando, 

aprendendo e desaprendendo por meio deles, 

Porque la experiencia tiene que ver, también, con el no-saber, con el límite de lo que ya sabemos, con el 
límite de nuestro saber, con la finitud de lo que sabemos. Y con el no-poder-decir, con el límite de lo que ya 
sabemos decir, de lo que ya podemos decir, con el límite de nuestro lenguaje, con la finitud de lo que 
decimos. Y con el no-poder-pensar, con el límite de lo que ya sabemos pensar, de la que ya podemos 
pensar, con el límite de nuestras ideas, con la finitud de nuestro pensamiento (LARROSA, 2006a, p 111).56 

Como forma de instaurar outros modos de problematizar as diferentes experiências trazidas pelos colaboradores, em 

suas nuances, balbucios e opacidades, busco dar corpo às paisagens respeitando as impossibilidades da palavra e da 

imagem e, por isso mesmo me utilizando em certos momentos de ambas na criação dos mapas propostos, promovendo 

contatos entre elas. Tomando como questão orientadora os movimentos de desterritorialização e reterritorialização nos 

processos vivenciados por cada participante, três paisagens foram produzidas: “Callejeo”, “Um em casa, outro” e 

“Quem de dentro de si não sai...”. 

                                            
56 “Porque a experiência tem a ver, também, com o não-saber, com o limite do que já sabemos, com o limite de nosso saber, com a finitude do que sabemos. E com o não-poder-
dizer, com o limite do que já sabemos dizer, do que já podemos dizer, com o limite de nossa linguagem, com a finitude do que dizemos. E com o não-poder-pensar, com o limite do 
que já sabemos pensar, do que já podemos pensar, com o limite de nossas ideais, com a finitude de nosso pensamento.” (LARROSA, 2006a, p 111, tradução minha). 
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Dos mergulhos nos relatos e dos contatos com imagens, alguns fios de sentido foram resgatados, outros, a partir de um 

sussurro aqui, outro lá, foram inventados, como possibilidade de tornar mais interessantes (mas não menos implicadas 

ao tema e aos referenciais) as elaborações teóricas desta sessão que será apresentada na tese. 
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IV.I - Paisagem I: Callejeo57
 

Una especie de protesta contra un ritmo de vida orientado únicamente hacia la producción. (MAFFESOLI, 2004, 

p.33) 

... 

Deslocamento:  

Deixa eu me perder  
Pequeno mundo meu 
Menos que esquecer 
Ficar dizendo coisas 
Que não me vêm 

Ontem eu sumi 
Parece estranho, eu sei 
Mas escureceu 
Pequeno mundo meu 
Eu anoiteci 

Perdido dentro da paisagem 
O carro leva minha imagem 
Não acho o que me dizer 
Não sei o que quero achar 
No rádio essa voz me diz 

                                            
57 Este título é inspirado na concepção de callejeo apontada por Maffesoli, na qual o termo também associado às características do flaneur (a partir dos escritos de Benjamin) 
designa “Uma espécie de protesto contra um ritmo de vida orientado unicamente para a produção” (2004, p.33, tradução minha), em detrimento da experiência e da experimentação 
ao acaso, daquilo que se descobre à deriva. 
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Que a vida é o melhor lugar 
Pode ser 

Tudo que eu segui 
Viaja atrás de mim 
Coisas, quando vêm  
São coisas que se vão  
Sem eu perceber 

Amanhã também 
Parece estranho, eu sei 
Mas eu vou sair 
Pequeno mundo meu 
Deixa eu me perder 

Perdido dentro da paisagem 
O carro leva minha imagem 
Não acho o que me dizer 
Não sei o que quero achar 
No rádio essa voz me diz 
Que a vida é o melhor lugar 
Pode ser 

Deixa eu me perder 

(Deixa eu me perder, Vítor Ramil58) 

... 

                                            
58 Que está no disco “À Beça”, de 1995. Pode ser ouvida em: https://www.youtube.com/watch?v=F7yHemo7-PI 

https://www.youtube.com/watch?v=F7yHemo7-PI
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Que bicho é este que serpenteia dentro de nós, a nos inquietar, provocando uma vontade de sair, querer respirar os 

ares desde outras terras, com os pés tocando outros solos, e os olhos vendo as outras cores possíveis de um dia de 

céu azul, ou de um gramado que, em definitivo, não é o mesmo que tínhamos antes de sair? 

Este bicho está constantemente à espreita, à espera de um mísero sinal para ativar em nós a sensação inexplicável de 

asfixia por estar em um lugar em que já somos incapazes de permanecer (ao menos por um tempo). Ele percorre o 

pensamento, se agita pelo estômago, causando náuseas. Dá indícios de que algo não está bem, sinaliza que algo pode 

ser revolvido, tirado de seu lugar59. Talvez tenha chegado o momento de sacudir o que está parado, tomado pela 

calmaria. É hora de enfrentar, dar vazão ao que é provocado pelo bicho. Es tiempo de volver a empezar60.  

É possível reconhecer um sussurro que se repete em meio às narrativas cedidas: o desejo de ser diferente daquilo que 

se é. Na escuta sensível destinada aos relatos, alguns vestígios são encontrados: a mudança de cidade, estado e/ou 

país opera como possibilidade de arriscar, variar papéis, investir em interesses ainda não experimentados e, por vezes 

ocultos pelo medo de tentar, de romper a ordem estabelecida, de se expor, sobretudo frente às pessoas mais próximas. 

Trazem à tona a procura por uma mudança que não seja somente de ordem profissional ou formativa, mas 

especialmente de ordem pessoal, mesmo que seja deflagrada pela formação acadêmica.  

                                            
59 Em seu texto “O híbrido de Lygia Clark”, Rolnik (1996) cita uma carta escrita pela artista, em que diz: “Quantos seres sou eu para buscar sempre do outro ser que me habita as 
realidades das contradições? Quantas alegrias e dores meu corpo se abrindo como uma gigantesca couve-flor ofereceu ao outro ser que está secreto dentro de meu eu? Dentro de 
minha barriga mora um pássaro, dentro do meu peito, um leão. Este passeia pra lá e pra cá incessantemente. A ave grasna, esperneia e é sacrificada. O ovo continua a envolvê-la, 
como mortalha, mas já é o começo do outro pássaro que nasce imediatamente após a morte. Nem chega a haver intervalo. É o festim da vida e da morte entrelaçadas”. 

60 “É tempo de voltar a começar” (tradução minha) 
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Seria o que Maffesoli menciona a respeito de que “el nomadismo no está determinado únicamente por la necesidad 

económica o la simple funcionalidad. Su móvil es totalmente distinto: el deseo de evasión. Es una especie de ‘pulsión 

migratoria’ que incita al hombre a cambiar de lugar, de hábitos, de pareja, para alcanzar plenamente las diversas facetas 

de su personalidad.” (MAFFESOLI, 2004, p.52-53)61. É possível que seja a esta pulsão migratória que os participantes 

se refiram quando contam suas histórias e mencionam sobre este ímpeto de buscar outros territórios mesmo quando se 

está numa posição favorável, quando aparentemente se tem aquilo que se deseja.  

Com este deslocamento, buscam uma chance de se colocar e se ver perante situações ainda não vividas, confrontados 

pelas novas aprendizagens, pelo território que não oferece um manual para ser descoberto. Talvez ainda por acreditar 

que “sempre se está criando língua, novos portos, novas terras. Sempre estão se atualizando novos mundos” (ROLNIK, 

2006, p. 76). Aqui a cena que se desenha é a de um explorador de novos territórios, em busca de novas miradas, em 

busca de novos fatores de afetivação. Não se sabe exatamente o que será encontrado: tateia-se a rua para sentir suas 

texturas. Ativa-se o corpo vibrátil para que ele capte as diferentes intensidades e nuances daquilo que nos pode ser útil 

e saboroso. 

Os relatos e conversas nos falam sobre a frustração diante de uma rotina que se repete e de onde já não se sentem 

capazes de ver condições para inventar outros modos de atuar nos locais habitados: nas dinâmicas dos grupos 

profissionais, no contexto de estudo ou mesmo entre familiares. São zonas que se desgastam pela acomodação das 

‘velhas’ ideias e concepções. Frente à mesmice e ao descontentamento, a mudança para outro lugar é entendida como 

vazão para as transformações pelas quais se deseja passar. É um modo de poder atuar com maior potência nas 
                                            
61 (...) “o nomadismo não está determinado unicamente pela necessidade econômica ou pela simples funcionalidade. Seu motor é totalmente distinto: o desejo de evasão. É uma 
espécie de ‘pulsão migratória’ que incita o homem a mudar de lugar, de hábitos, de pares, para alcançar plenamente as diversas facetas de sua personalidade.” (MAFFESOLI, 
2004, p.52-53, tradução minha). 
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brechas, e não mais nos largos e conhecidos espaços, já tão territorializados. “Mas eu vou sair, pequeno mundo meu, 

deixa eu me perder”, como está dito na canção citada no deslocamento deste início. 

Referendada nas escritas produzidas percebo que a grande questão que emerge quando perguntados sobre a 

mudança, vem a ser a possibilidade de “recomeçar do zero”, mesmo quando isso se aproxima de um “romper com tudo” 

e, neste sentido a vida profissional/acadêmica está também impregnada por este desejo. Contudo, no decorrer do 

período de adaptação, fica claro que este romper e começar do zero não são dados assim, como algo em definitivo.  

Ao começar um novo projeto de vida, por exemplo, dificilmente partimos do zero. Partimos sim das esperanças de que 

possamos produzir coisas novas, a partir de caminhos diferenciados por onde atuar. Mas ainda que deixemos os 

antigos territórios, é em parte deles que extraímos as ferramentas para a construção deste novo terreno de 

possibilidades. As experiências, mesmo quando esmigalhadas e espraiadas nos momentos de vivências anteriores, 

seguem deixando em nós suas poeiras, mais ou menos acumuladas a depender da força com que fomos tocados. 

Certas marcas, assim como certas experiências vividas, não se perdem ou se desfazem pelo ato de mudar de contexto, 

de território ou de estilos de vida. Talvez precisemos muito mais do que uma mudança de país ou continente para 

sermos capazes de fazer diferente do que fazemos. Porque para isso é preciso experimentar, e experimentar é sempre 

correr o risco.  

Mesmo que nossos referenciais se modifiquem e nossos interesses sejam por aspectos ainda desconhecidos, sempre 

partimos de algo que está em curso, em pleno movimento e que, como um rizoma, não tem um começo ou um fim, 

predefinidos. A nova vida é (re)tomada, (re)inventada desde o seu meio, entendendo que este meio não é a metade, 

mas o ‘entre’ do percurso, que nada mais é do que um atravessamento num dado momento e, para tanto, é também 
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fugidio. “Entre as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para a outra e reciprocamente, mas 

uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início e fim, que rói suas 

duas margens e adquire velocidade no meio” (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p.37). 

Os apontamentos do grupo de colaboradores denotam este processo de mudanças que se dá no ‘entre’ das coisas, das 

suas relações e aprendizagens anteriores, na busca por novos campos ainda desconhecidos, num movimento 

permanente de negociar esta partida entre algumas perdas e a necessidade de novas apostas. Gostaria de, a seguir, 

me ater a um mapeamento traçado em torno a este movimento de sair e explorar novos territórios, deixando em 

evidência algumas das pistas sobre o que impulsiona os câmbios.  

Esta composição está carregada das sensações e expectativas que permearam a saída de seus lugares, permitindo que 

se abrissem às novas experimentações. Os fragmentos das falas citadas são resultantes das escritas de todos os 

participantes, extraídos das diferentes etapas em que realizaram este procedimento. A ideia é aqui mesclar suas vozes, 

criando uma polifonia que não pretende ser atribuída a um ou outro nome, mas que tem interesse pelas assimetrias e 

pelas portas que abrem para que um certo callejeo, por entre histórias e imagens, nos seja possível. 
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 Mapeamento Callejeo 
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Sobre esta paisagem que denomino Callejeo, a pretensão foi construir um território, a partir tanto dos desejos que 

moveram cada sujeito a sair de seus domínios, quanto das experiências e acontecimentos pelos quais foram 

atravessados. Por isso, tão importante quanto a decisão de investir na realização de um doutorado no exterior, ou da 

saída para realizar um mestrado, é o movimento que se produz em direção a uma experienciação das coisas: o prazer 

descoberto no trajeto diário da casa para a universidade; ser tocado pela produção de um artista ao qual só se conhecia 

nos livros; viver intensamente o passeio por uma rua, num dia qualquer.  

Talvez o que o deslocamento nos provoque, em diferentes intensidades, seja uma abertura a viver de modo vibrátil o 

que se coloca à nossa frente. Aceitar convites, acolher desafios, deixar-nos penetrar por ações às quais não estávamos 

acostumados e, consequentemente, experimentar sensações de encantamento, surpresa, incertezas, dentre tantas 

outras possíveis e, quiçá, inimagináveis. “Renovar-se constantemente, mesmo que seja num modesto passeio, um 

deixar-se, uma dissolução, mesmo quando voltamos para casa” (LOPES, 2007, p.136). 

Neste movimento de saída de um território, está, sobretudo, a saída de si mesmo. Há um movimento de 

desterritorialização, em que por diferentes vias, acabamos por deixar aquela vestimenta feita de certezas, tecida por um 

certo modo acostumado de ver e pensar sobre o que nos rodeia. Este processo pode ser entendido como um fluxo onde 

a territorialização seria composta por intensidades que se definem “através de certas matérias de expressão; 

nascimento de mundos”. E, noutro fluxo, os movimentos de desterritorialização compreenderiam territórios que perdem 

“a força de encantamento; mundos que se acabam; partículas de afeto expatriadas, sem forma e sem rumo” (ROLNIK, 

2006, p. 36).  

A partir destas “partículas de afeto expatriadas” podemos pensar na perda ou na revisão daquilo que tomamos por 

referencial durante parte de nossas vidas e que, pela força com que nos dispomos a viver o deslocamento, são jogadas 
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de um lado para outro, espalhando-se, perdendo-se, desintegrando-se a ponto de transformarem-se em 

questionamentos acerca de concepções que merecem ser reposicionadas, ou mesmo descartadas. 

Em grande medida essas revisões acontecem por meio dos encontros com pensamentos que se diferenciam e acabam 

por nos confrontar, levando a novas elaborações. Encontros que se dão quando nos colocamos soltos na cidade para 

senti-la, percebendo nos seus desenhos a surpresa vinda dos detalhes que a formam; ganhar impulso para inventar em 

meio à vida a partir do encontro com um filme ou uma exposição de arte.  

São muitos os trânsitos e, ainda que pareçam ínfimos, acionam mudanças potentes em nossos modos de viver e de 

pensar. Os relatos trazidos por todos os participantes evocam detalhes e sutilezas, longamente citadas em suas 

escritas, ou mesmo no decorrer das conversas que tivemos, e assim vão conformando um território afetivo. 

A partir do mapeamento, busquei problematizar os elementos textuais e imagéticos segundo o conceito de fênomenos 

visuais, proposto por Illeris e Arvedsen. Diretamente relacionados à paisagem Callejeo, tais fenômenos podem ser 

entendidos como “tudo aquilo com que decidimos nos relacionar de forma consciente por meio da visão, como imagens, 

objetos, paisagens, espaços públicos e privados etc.” (ILLERIS e ARVEDSEN, 2012, p.284). Neste sentido são 

percepções, relações criadas a partir dos nossos movimentos e daquilo que nos parece marcante em meio aos 

caminhos que fazemos. 

Fortemente atravessados pelas novas vivências e a partir do contato/apropriação do novo contexto no qual se inserem, 

em todas as experiências trazidas há sempre alguma referência à lugares visitados, imagens, músicas lembradas, 

filmes marcantes que imprimem sentidos a esta fase de suas vidas. Os fenômenos visuais citados pelos diferentes 

sujeitos sinalizam certos agenciamentos produzidos no decorrer destes trânsitos, apresentando alguns dos elementos 
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pelos quais foram afetados e a partir dos quais são modificados subjetivamente, pois “o sujeito é o contexto no qual ele 

é produzido: uma-obra-em-processo; uma-obra-como-processo” (DOEL, 2001, p.83). Das relações que estabelecemos 

com diferentes lugares, somos compostos por aquilo que vemos e pelo qual somos vistos e, sobretudo, pelos modos 

como vemos e como somos vistos neste processo. Através de contatos diretos com estes fenômenos visuais surgem 

novas possibilidades de pensarmos a nós mesmos, de produzirmos nossos processos de individuação a partir destes 

movimentos de encontros e capturas daquilo que passa a nos importar, daquilo que percebemos que potencializa 

nossos modos de existir.  

É a partir deste experimentar os lugares e suas visualidades que se produzem novas paisagens, que não são estáticas 

e tampouco, redutíveis a registros fotográficos. Estas paisagens são mescladas, atravessadas pelos cheiros das ruas, 

pelo perfume das pessoas, pela textura do pelo de um cachorro que cruza nosso caminho e os ruídos e sons que nos 

envolvem criando uma atmosfera própria para as paisagens que inventamos.  

Talvez por isso caiba tanto nesta paisagem a noção de fenômenos visuais, já que se trata de um movimento, de um 

processo contínuo de formação de agenciamentos. Neste fluxo, as imagens ativam novos desejos, nos levam a outros 

lugares ou trazem à tona memórias, contribuindo para que criemos nossas histórias. As imagens mostram partes de 

momentos vividos ou de aspectos sentidos, mas deixam em aberto, através de suas margens, a possibilidade de novos 

encontros e novas experiências. Assim, mudam-se os trajetos, o que encontramos neles, e mudamos a nós mesmos. 

Mesmo que se queira, mesmo que se tente, é impossível manter-se o mesmo frente às situações novas, ou mesmo ao 

que era tido como lugar seguro e território familiar. O lugar novo é desconhecido, imprevisto, exige uma postura que 

priorize uma escuta atenta, em que se sinta o terreno com olhos, pés, boca, mãos, antes de sairmos apresentando 
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nossos conjuntos de ferramentas, verdades, ou, o que trouxemos em nossas bagagens. Em contrapartida, desde o 

momento que deixamos o território de origem, este também se torna outro, e é neste duplo movimento (do sujeito que 

sai, e do lugar que se deixa) que se dá a ruptura, quiçá o que se possa chamar de “verdadeira ruptura”, que “é algo a 

que não se pode voltar, que é irremissível porque faz com que o passado deixe de existir” (FITZGERALD apud 

DELEUZE e PARNET, 1998, p.51). 

Assim como os que saem, as coisas que ficam se transformam, as pessoas que ficam constroem novas relações, 

modificam o lugar, produzem e são produzidas a partir de experiências e condições que se apresentam para isso, uma 

vez que “ser é devir (...) o sujeito perdura por meio de um contínuo romper-se, mas esse não é um evento negativo” 

(DOEL, 2001, p.88), sobretudo se considerarmos a multiplicidade de possibilidades que temos quanto aos modos de 

existir, de experimentar, de (re)inventarmo-nos em meio às nossas territorialidades. Portanto, o lugar do qual partimos 

(bem como tudo o que nele ficou) deixa de existir tal como antes e também se modifica ao passo que dele nos 

afastamos. 

Estas rupturas não se constituem, necessariamente, de forma tranquila ou indolor. Ao contrário, em muitos momentos 

acabam por trazer desconforto, inquietação, fazem com que nos sintamos sem chão. Contudo, é pelo fato de estarmos 

sem chão que saímos em busca de novos solos onde pisar, novas águas para navegar e, assim, o que nos 

desestabiliza também é, em grande medida, responsável por nos produzir, por desencadear novos devires. 

O gosto pelo desconhecido nos abastece e encoraja para este lançar-se à experiência, mesmo tendo conhecimento de 

alguns riscos e, sobretudo, de algumas perdas. No processo de desterritorialização é impossível mantermos a figura 

completa tal como tínhamos antes: os contornos definidos, a segurança dos lugares habitados e também das relações 
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pessoais. Tudo isto vai sendo aos poucos descontruído, mas não necessariamente desfeito. Isso tudo porque a 

desterritorialização supõe mais do que uma saída de um espaço físico concreto, exige uma desocupação no próprio 

corpo, daquilo que costumávamos ser. É “a demolição brutal de experiências gastas e formas foscas” (PRECIOSA, 

2010, p. 54).  

A ideia de callejeo ajuda a pensarmos na potência existente em se deixar levar, no ato de sair para ver o que pode ser 

descoberto, capturado durante esse vagar por entre espaços. Por esses movimentos ensaiamos, ainda que 

timidamente, a possibilidade de fazer diferente daquilo que já se nos apresenta como desgastado. Conforme já introduzi 

alguns parágrafos antes, esse processo não se constitui como algo fácil, porque exige de nós um policiamento 

constante, uma vigília que nos impeça de voltar a fazer como antes, como sempre. É um permanente exercício de 

observar-se para ser capaz de promover a ruptura, o corte naquilo que nos aprisiona. 

E como vimos, a partir das pistas lançadas no mapeamento, o que nos aprisiona pode ser percebido em diferentes 

instâncias: o trabalho, a vida familiar, uma lembrança de infância, uma relação de amizade... Diferentemente de como 

poderíamos pensar em outros momentos, as coisas não podem ser vistas em oposição umas às outras, ou seja: algo 

bom oposto a algo mau, distintamente separáveis e heterogêneos. O campo profissional, as relações afetivas não são 

por si só boas ou ruins, não têm por si o poder de nos aprisionar. O que lhes agrega tal valor é o modo como nos 

posicionamos e articulamos a eles nossas formas de existir e conformar tais territórios. 

Através dos fragmentos dos relatos citados, fica a sensação de que é menos difícil abandonar alguns domínios (neste 

caso, especificamente os familiares e profissionais) e recomeçar em um lugar desconhecido, assumindo os desejos de 

experimentar e fazer diferentemente perante a família/os amigos, no intuito de evitar maiores estranhamentos. Se a 
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família e os amigos são capazes de dar-nos suporte para as grandes conquistas, em muitos momentos pode ser justo 

este território que nos mobilize a sair. Talvez porque este é o terreno onde “devemos” ser mais coesos, no sentido de 

filiarmo-nos a uma noção de identidade fixa, que nos defina, que contemple as expectativas e projetos que outros 

construam para nós, ou que nós mesmos, em determinados momentos, projetamos enquanto objetivos de vida. 

Rolnik (1997, p.6) fala sobre a importância de se “estar à escuta do mal estar mobilizado pela desestabilização em nós 

mesmos, da capacidade de suportá-lo e improvisar formas que dêem sentido e valor àquilo que esta incômoda situação 

nos sopra” e, nesta paisagem, talvez o modo de dar vazão a esta desestabilização seja saindo de um território, 

instaurando o movimento de “desatar-se” (MAFFESOLI, 2004, p.79), e que pode ganhar sentido através da seguinte 

reflexão: 

Pertenecemos a un lugar; entablamos, a partir de ese lugar, lazos; pero para que ese lugar o esos lazos 
adquieran su significado completo, tienen que ser, realmente o de manera fantasmal, negados, 
superados/transgredidos. Nos encontramos aquí ante una característica del sentimiento trágico de la 
existencia: nada se resuelve con una superación sintética, sino que todo se vive en la tensión, en la vida 
siempre incompleta. (MAFFESOLI, 2004, p. 81)62 

E esta tensão é sempre explicitada através da contraditória sensação de querer ficar e querer sair. Estar satisfeito em 

um lugar e mesmo assim sentir a pulsão de querer explorar novos espaços, tendo dentro de si a impossibilidade da 

permanência e também, o sentimento de uma saudade daquilo que (ainda) não conhecemos, pois “só o mar das outras 

terras é que é belo. Aquele que nós vemos dá-nos sempre saudades daquele que não veremos nunca...” (FERNANDO 

                                            
62 Pertencemos a um lugar; estabelecemos, a partir desse lugar, laços; mas para que esse lugar ou esses laços adquiram seu significado completo, tem que ser, realmente ou de 
maneira fantasmal, negados, superados/transgredidos. Nos encontramos aqui ante uma característica do sentimento trágico da existência: nada se resolve com uma superação 
sintética, mas sim que tudo se vive na tensão, na vida sempre incompleta. (MAFFESOLI, 2004, p. 81, tradução minha) 
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PESSOA, p.11463). Os mares das outras terras, estas que nos são desconhecidas, talvez sejam assim tão mais belos 

porque nos levam a outras partes e nos permitem invencionar, nos permitem criar paisagens a partir de nossos desejos, 

de nossos afetos, possibilitando que vivamos histórias nestes mundos, sem (tantos) entraves ou amarras. A partir desta 

saudade dos territórios que não conhecemos ganhamos impulso para viver a experiência do deslocamento e da viagem 

como possibilidade de descoberta de si, descoberta do outro, num mergulho que nos faça sentir algo que não seja 

familiar. 

Na paisagem do callejeo vemos disparada a vibratilidade de um corpo que tem ganas de transitar, de se deixar 

encharcar pelo desconhecido, e vai fazendo novas conexões a partir daquilo que descobre nos trajetos feitos ao acaso, 

pois o mais rico está no que se vive no entre do percurso: “um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entre-dois 

tomou toda a consistência, e goza de uma autonomia bem como de uma direção próprias” (DELEUZE e GUATTARI, 

2007, p.42). 

Os participantes da investigação, mesmo colocando-se alguns objetivos prévios à partida, acabam tendo como premissa 

o fato de que suas coordenadas mudarão no decurso das viagens. Mesmo que se esteja à espreita de novos encontros, 

é impossível saber quais serão as condições e as matérias disponíveis nesses caminhos. Além disso, esta paisagem 

opera também como possibilidade de articularmos nossas histórias às histórias aqui contadas, por meio destes 

fragmentos de relatos, realizando novas costuras e com isso, um modo de também vivermos outras vidas, pois o 

                                            
63 Tema tratado com delicadeza e profundidade por Alice Fátima Martins, no livro Saudades do Futuro, 2013. 
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exercício de olhar o mapa criado neste callejeo traz à tona a questão de que “nunca miramos solo una cosa; siempre 

miramos la relacion entre las cosas y nosotros mismos” (BERGER, 1972, p. 05)64 

As imagens trazidas compõem a paisagem, na medida em que ampliam nossas percepções sobre os desvios e 

andanças apontados pelos fragmentos de relatos. Mais do que compor, podem servir em algumas circunstâncias para 

provocar formas de se vagar por outros lugares: os da memória, os que desconhecemos, aqueles que são ainda 

inabitados ou que serão para sempre inabitáveis. 

As imagens produzem o mapa tanto quanto os relatos, trazendo consigo relações de pertencimento, dos espaços, 

objetos e histórias tecidas que vão sendo, aos poucos, apropriadas durante os movimentos que traçamos. No caso 

desta paisagem, onde a saída em busca de experienciar aquilo que nos é distinto, e o desejo de conhecer e sentir 

outros territórios é o que lhe configura, as visualidades escolhidas para criar este mapeamento vêm de diferentes 

repertórios e de diferentes fontes, importando exclusivamente o que despertam em nós, em termos de afetos e do que é 

acionado por meio da experiência de ser uma espécie de catador de imagens e vestígios, para (re)compor o vivido.  

La experiencia suena a finitud. Es decir, a un tiempo y a un espacio particular, limitado, contingente, finito. 
Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a tacto y a piel, a voz y a oído, a mirada, a sabor y a olor, 
a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a mortalidad. Y suena, sobre todo, a vida, a una vida que no es 
otra cosa que su mismo vivir, a una vida que no tiene otra esencia que su propia existencia finita, corporal, 
de carne y hueso. (LARROSA, 2006a, p.110) 65 

                                            
64 “nunca vemos somente uma coisa; sempre vemos a relação entre as coisas e nós mesmos” (BERGER, 1972, p. 05, tradução minha) 

65 “A experiência soa a finitude. Quer dizer, a um tempo e a um espaço particular, limitado, contingente, finito. Soa também a corpo, quer dizer, a sensibilidade, a tato e a pele, a voz 
e a escuta, a mirada, a sabor e a odor, a prazer e a sofrimento, a carícia e a ferida, a mortalidade. E soa, sobretudo, a vida, a uma vida que não é outra coisa que seu viver, a uma 
vida que não tem outra essência que sua própria existência finita, corporal, de carne e osso” (LARROSA, 2006a, p.110, tradução minha). 
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Por considerar esta experiência de carne e osso é que as imagens selecionadas neste mapeamento buscam também 

contemplar as sensações, as texturas, os pequenos prazeres, aqueles que despretensiosamente se tornam marcantes e 

transformam certos momentos em acontecimentos. A potência que reside nelas encontra-se na possibilidade de 

desencadeamento de outras formas de narrar os deslocamentos ou de seguir, por meio delas, desdobrando a 

experiência, isto é, produzindo novos pensamentos e movimentos de saída. 

Uma das relações interessantes para problematizar nestes movimentos de saída e nesta paisagem em específico é o 

próprio agenciamento que se constrói. A busca por novos territórios, tão enfatizada nesta paisagem, está produzida a 

partir de combinações distintas que, se vistas separadamente podem parecer sem importância ou sem sentido. Explico-

me: ao retornar à questão movente sobre a saída de seus territórios, tem-se a princípio uma busca focada na formação 

profissional, nos desejos ligados a ela e a um certo modo de vida proporcionado pelo contexto acadêmico. Não à toa, o 

grupo a partir do qual a tese vai se construindo atravessou meu caminho por esta via.  

Contudo, assim como no conhecido exemplo citado por Deleuze a respeito das conexões entre desejo e agenciamento, 

através da relação “mulher-vestido”66, no agenciamento “deslocamento territorial-pós-graduação” do qual se fala aqui, 

existem muitos outros atravessamentos e desejos que o perpassam, e que por sua vez conformam estes movimentos 

de saída e as mudanças decorrentes. Quando Tales, Marcelo, Luciana e eu, por exemplo, iniciamos nossas falas sobre 

este processo, mencionando que a continuação dos estudos foi o que deu impulso as nossas saídas, referimo-nos a 

este meio como uma porta que deu vazão para tantos outros projetos de vida, que estavam articulados ao desejo de 

                                            
66 No verbete Desejo, Deleuze diz: “Quando uma mulher diz: desejo um vestido, desejo tal vestido, tal chemisier, é evidente que não deseja tal vestido em abstrato. Ela o deseja em 
um contexto de vida dela, que ela vai organizar o desejo em relação não apenas com uma paisagem, mas com pessoas que são suas amigas, ou que não são suas amigas, com 
sua profissão, etc. Nunca desejo algo sozinho, desejo bem mais, também não desejo um conjunto, desejo em um conjunto. (...) Não há desejo que não corra para um 
agenciamento”. (DELEUZE e PARNET, 1988, p. 17) 
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fazer um mestrado ou de fazer um doutorado. Ou ainda, como foi pontuado por Luciana Renata, são desdobramentos 

de uma pretensão futura: de atuar e construir uma carreira profissional vinculada ao trabalho universitário, numa 

instituição de ensino superior. 

Fazer um curso de pós-graduação, no caso destes indivíduos, numa primeira instância, está ligado à vontade de 

conhecer e experimentar novas relações: com pessoas, com literaturas distintas, com modos de ver o mundo que se 

diferiam dos seus e que, por isso mesmo, poderiam aportar-lhes novas formas de lidar com suas inquietudes, com suas 

aspirações e seus sonhos. Mudar de cidade e de instituição tem a ver com uma busca por desestabilizar certezas e 

discursos firmados, legitimados dentro de determinados grupos. Tem a ver com deslocar as próprias fronteiras em torno 

a um pensamento que já está instaurado e, por vezes, estratificado. 

O vínculo com uma instituição, seja de trabalho ou de estudo, acaba operando também como uma segurança, no 

sentido de que por meio desta via cria-se uma espécie de objetivo ou de norte, em que as demais experimentações 

poderão estar mais ou menos articuladas, na deriva desta “escolha maior”. Por outro lado, é possível que esta 

segurança seja ilusória, porque no meio do caminho mesmo, vamos descobrindo que a vida é sempre maior que uma 

ligação institucional, podendo ir muito além dela. Com isso é perceptível que, mesmo uma escolha sendo tomada, ainda 

assim, muitos outros trajetos podem ser feitos a partir dela. 

Conforme nos lançamos ao callejeo, muitas outras mudanças podem acontecer: a saída que se deu por interesses 

profissionais, pode ser transformada na medida em que novas possibilidades são descobertas. Os interesses mudam ao 

passo que somos afetados por novas formas de viver e quando efetivamente nos desterritorializamos: num processo 

onde certos territórios vão perdendo sua força de encantamento (ROLNIK, 2006), e sobretudo perdendo sentido. Em 
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parte esta perda de forças e sentidos é o que marca a experiência de Tales quando, após o tempo de realização do 

mestrado e, tendo seguido o objetivo que orientou seu deslocamento, ao atuar como professor universitário, resolve 

desacelerar o ritmo em que se encontrava para dar um novo rumo à vida. Deu-se um tempo dos vínculos institucionais, 

optando por não seguir os estudos acadêmicos e declinando de algumas possibilidades de cursar doutorado. Deixou as 

universidades em que trabalhava naquele momento para lançar-se a um outro projeto, que incluiu um novo 

deslocamento territorial. 

Neste caso podemos considerar a constância dos fluxos e das transformações que sofremos ao mesmo tempo em que 

vamos vivendo os projetos aos quais nos lançamos. Tales vivenciou intensamente os deslocamentos iniciais, 

proporcionados pela saída em razão do mestrado, e mesmo que os caminhos trilhados apontassem para um tipo de 

direcionamento mais comum aos que vivenciam este tipo de saída (a continuação da carreira acadêmica), acabou 

produzindo para si novos caminhos que lhe possibilitassem uma experiência diferenciada. Para tanto é interessante o 

que diz Maffesoli sobre “la necesaria dispersión, el impulso de la vida errante, la fuga, están profundamente integrados 

en nuestra estructura. El esquema de la fuga posee raíces arcaicas. No debe sorprendernos entonces que surja de 

nuevo en momentos específicos” (2004, p. 38-39)67.  

Com isso, longe de querer expressar algum tipo de essencialismo no que diz respeito ao sujeito nômade, o que importa 

é problematizar, para além do próprio ato de deslocar-se geograficamente, a necessidade de revisar os interesses de 

vida e a importância de estar aberto ao questionamento a respeito daquilo que nos move, uma vez que nossos desejos 

também são desterritorializados nesses processos vividos. É estar atento à potência da fuga (tantas vezes citada pelos 

                                            
67 “a necessária dispersão, o impulso da vida errante, a fuga, estão profundamente integrados em nossa estrutura. O esquema da fuga possui raízes arcaicas. Não deve 
surpreender-nos então que surja de novo em momentos específicos” (MAFFESOLI, 2004, p. 38-39, tradução minha). 
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participantes) como possibilidade ativa de penetrar outros mundos (DELEUZE e PARNET, 1998), pensando-a enquanto 

resistência a um caminho que, disfarçado de projeto de vida, pode levar a uma padronização imposta por uma demanda 

de trabalho (e mercado) que talvez esteja na contracorrente do que desejamos. 

O fator profissional foi o ponto de encontro para que outras narrativas em torno aos deslocamentos territoriais fossem 

conhecidas e, por meio do processo de investigação, pudessem ser problematizadas. O curioso é que, tendo tão bem 

definidos estes contornos acerca de quem entraria ou não neste contexto narrativo, isto é, colocando como critério o 

entrecruzamento dos meus caminhos com os caminhos de outros indivíduos que partilhassem, em certa medida, da 

saída por interesses profissionais, fui surpreendida ao longo do trabalho. Ainda que tivéssemos um ponto em comum, 

tomado aqui como um ponto de partida, as narrativas produzidas mostram que as histórias nunca se repetem, pois os 

trajetos escolhidos por cada colaborador são ziguezagueantes, são sempre desdobrados a ponto de provocar surpresas 

e nos fazer pensar que a vida, em seus aspectos mais corriqueiros e naquilo que parece ter de mais semelhante, é 

sempre singular, é sempre capaz de nos deixar boquiabertos, quando não, sem ar. 

Na Porção de território número III, destinada a problematizar o tema dos deslocamentos, comento que fui fortemente 

atravessada por um escrito de Deleuze no qual se diz avesso às viagens68. Mais uma vez, gostaria de retomar esta 

questão, sobretudo neste momento da escrita quando me dedico a falar sobre as escolhas realizadas em nome das 

motivações profissionais. Nessa porção da escrita, foco meu olhar nos processo que deflagram o quanto nos mostramos 

diferentes ao sentir e escolher nossos caminhos, guiados por formas tão distintas de pensar o mundo e de querer, de 

algum modo, reinventá-lo.  

                                            
68 Explicitado na “Porção de território número II: mirar con otros ojos” 
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Quando nos lançamos à viagem alguma coisa muda, algo é disparado empurrando-nos a vários tipos e níveis de 

mudanças. Lançar-se a um novo território, estar aberto a um processo de desterritorialização onde a geografia enquanto 

espaço físico é apenas parte daquilo que se quer mudar, movimenta tudo aquilo que pensávamos estruturado, tudo 

aquilo que desejávamos organizado em nós. Desde o princípio insisti em dizer que o processo de mudança, por mais 

bonito e romantizado que possa ser visto, é doloroso, e por vezes também irrefreável. Não há volta, porque voltar 

também é fazer diferente.  

Viver as intensidades do callejeo proporcionado pelo deslocamento pode acabar nos mostrando que há muitos outros 

caminhos a serem explorados, e que, aquilo que nos mobilizou num princípio não tão remoto pode já não fazer sentido, 

pode ter perdido a velocidade necessária para manter o nosso motor de busca. Por isso me refiro que nem tudo são 

flores. O que fazer com tudo o que carregamos de bagagem até aqui? É preciso um novo plano, um novo projeto, mas 

antes disso, será necessária uma boa dose de coragem para conseguir olhar para tudo o que se tem e perceber o que 

ainda faz sentido e ainda mantém a força do encantamento. Atravessados por tantas sensações diferentes, podemos 

sentir bater mais fortes as palavras de Lopes:  

A experiência tem a função de retirar o sujeito de si, fazer com que ele não seja mais o mesmo. A 
experiência revela e oculta, tem espaços de luz e de sombras. A experiência não é apreendida para ser 
repetida, simplesmente, passivamente transmitida; ela acontece para migrar, recriar, potencializar outras 
vivências, outras diferenças. Há uma constante negociação para que ela exista, não se isole. Aprender com 
a experiência é, sobretudo, fazer daquilo que não somos, mas poderíamos ser, parte integrante de nosso 
mundo” (2007, p.27) 

Retirar o sujeito de si através da experiência poderia ser entendido como a desterritorialização absoluta, uma vez que 

força a pensar e criar um modo de viver que já é outro, e que vai se reterritorializar em algo que ainda não se conhece, 

que ainda não se sabe fazer.  
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  ... 

Deslocamento: 

 

Imagem 11: América Invertida (1943). Torres Garcia. http://www.torresgarcia.org.uy/index_1.html 



162 

 

IV.II - Paisagem II: Um em casa, outro 

¿Te acuerdas 

de cuando 

me ayudaste 

a construir una casa 

que más tarde  

incendiamos? 

(GONZÁLEZ, 2014, p.15)69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
69 “Lembras-te de quando me ajudastes a construir uma casa que mais tarde incendiamos?” (GONZÁLEZ, 2014, p.15, tradução minha) 
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... 

Deslocamento:  

Salvador, uma noite quente do mês de setembro. Chegamos em horários muito próximos, apesar disso 

Angélica já estava no quarto do hotel que dividiríamos naqueles quatro dias. Tinha a mala aberta, 

com as coisas já reviradas e as roupas espalhadas na cama, prestes a serem penduradas nos poucos 

cabides disponíveis. Tantas coisas para tão poucos dias, pensei comigo e acabei comentando. 

Olhava para o criado mudo ao lado da sua cama e era como se visse um altar montado: relógio, 

perfumes, livro, guia de viagem, maquiagens, uma caixa com vários pares de brincos e um telefone 

celular à espera da ligação da mãe. Enquanto movia-se pelo quarto preenchendo-o com suas cores e 

texturas, virou-se para mim e sua resposta foi clara: “Eu preciso das coisas que me fazem sentir 

em casa, assim como quero ser parte deste espaço”. 

... 

“No hay manera de sentirse en casa en el siglo XXI, a menos que se disfrute con los cambios. De hecho, las 

transformaciones, las metamorfosis, las mutaciones y los procesos de cambio se han convertido en algo familiar para la 

mayoría de los sujetos contemporáneos” (BRAIDOTTI, 2005, p. 13)70. As considerações de Braidotti de fato fazem 

sentido quando nos vemos em meio a um ritmo de mudanças acelerado de tal forma que não nos deixa fixar nada, ou 

quase nada: nem referências, nem afetos, nem lugares, quanto mais certezas. Contudo, é preciso encontrar, em meio a 

                                            
70 “Não há maneira de sentir-se em casa no século XXI, a menos que se disfrute as mudanças. De fato, as transformações, as metamorfoses, as mutações e os processos de 
mudança se converteram em algo familiar para a maioria dos sujeitos contemporâneos” (BRAIDOTTI, 2005, p. 13, tradução minha). 
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este ritmo impresso ao tempo que vivemos hoje, algum elemento que nos faça sentir confortáveis para inclusive 

assimilar e aprender a lidar com tamanha velocidade, mesmo que seja através de microrresistências, tendo como 

estratégia a instauração de uma temporalidade própria. 

Equivocam-se os que pensam que criar para si uma vida ao estilo nômade significa estar totalmente desapegado, livre 

de pertencimentos, despido de bens materiais, de amores, memórias ou portos seguros onde se fazer paragens. Os 

indivíduos nômades não se distinguem dos sedentários pelo desapreço a uma porção que possam chamar de casa. 

Distinguem-se sim, pela abertura em ver sua casa transformada de tempos em tempos, cambiada, dilacerada por suas 

próprias convicções de que mesmo a casa, que congrega uma ideia de fixidez, deve ser efêmera, deve contemplar a 

possibilidade de virar ruína. A casa talvez mais do que um lugar concreto e endereçado, seja um conceito flutuante 

criado para dar conta da necessidade de algo que nos faça sentir abrigados, confortados e seguros, e isto tudo é 

também variável a depender de como e de quem desenha para si esse território. 

O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio da 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, 1986:323) 

A casa neste caso pode ser entendida enquanto agenciamento, espaço aberto às combinações daquilo que nos 

importa, daquilo que nos toca e que merece ser guardado, trazido conosco para ser bricolado junto a sentimentos, 

histórias e imagens que, emaranhados criam um lugar. 

Se na paisagem anterior privilegiamos a rua, os espaços abertos, como local de intensidades, descobertas e, nele 

percebemos os processos de ir e vir, exploratórios, sem nome e desapropriados, agora perceberemos fortemente os 
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fluxos e movimentos de reterritorialização, em linhas que convergem para um lugar semelhante à “toca, sombria e 

profunda, úmida e misteriosa” (ONFRAY, 2009, p.10). Nesta paisagem, de modo mais evidente, se apresentam 

conflitos, se atualizam desejos, são colocados em cena os investimentos para a concretização dos projetos que nos 

mobilizam. 

É possível pensar que esta paisagem é também uma forma de constituir um pertencimento, entendido como casa. Não 

como a casa, mas como uma casa, sem nome e sem identidade fixa, mas transbordante em suas possibilidades de 

produção de novos desejos e devires. Os indivíduos que compõem as tramas desta tese experimentam as incontáveis 

maneiras de criar para si este “em casa outro”, que é tão poroso e permeável quanto suas vontades de conhecer e 

atravessar territórios. São estados de casa, posto que não se pode dizer de uma casa em particular. Cada um, em 

diferentes momentos vai produzindo uma casa que é sensação e não propriamente uma casa fechada em suas 

paredes. Por serem estados, são constantemente mutáveis, alteráveis e condicionadas também ao que nós esperamos 

desta casa que é pura invenção. 

Nos processos de deslocamento produzir para si este em casa implica fazer um corte no tempo, delimitar algumas 

fronteiras (observando-se para que não sejam intransponíveis e assim, nos sufoquem), estar atento ao que nos faz 

ativar o corpo e, sobretudo ao que nos dá potência para seguir em frente (mesmo quando este seguir em frente implique 

a permanência), dando vazão aos tantos eus ainda vivíveis, plenos de devir. O estar em casa, sentir-se em casa é uma 

condição que criamos e que, para isto é necessário estar sensível ao território, ao entorno, para percebermos como, 

onde e em que tempos se dá esta sensação.  

O porto seguro em que desejamos atracar, não passa de uma placa de terra móvel, que não avança para 
lugar nenhum estabelecido, vai à deriva. E ainda que nos assuste muito existir assim sem um ponto de 
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apoio, vivenciando a alternância dos prumos e desaprumos de nós mesmos, nossa enigmática viagem está 
confirmada e é intransferível. (PRECIOSA, 2010, p.92) 

Somos nós os únicos responsáveis pela criação deste território, ainda que, aqui não se esteja falando em criar-se e 

produzir-se na solidão, afinal, somos multiplicidades, desertos povoados, a eliminar e organizar nossas faunas e floras. 

Passamos a vida a organizar e reelaborar o que nos convém chamar de casa. 

Mesmo que nos relatos a noção de casa como espaço geográfico seja por vezes trazida pelos participantes, fica claro 

que seus conceitos de casa são mais amplos, tendo relação com um desejo de desfrutar, num tempo mais 

desacelerado, aquilo que lhes passa, lhes acontece em meio aos deslocamentos. Está conectado a uma vontade de 

sentir mais devagar, de poder experimentar e pensar sobre a própria experiência e, para tanto, a necessidade de estar 

em casa se faz latente. Estar em casa como possibilidade de avaliar e fazer escolhas, de criar outras estratégias para 

novas saídas, de revigorar-se em meio a este território existencial criado também para momentos de aconchego.  

A casa assume formas diferenciadas: pode ser flor, pode ser rua, um canto da sala, um livro que traz a possibilidade de 

estar em paz, de pensar em outros mundos, ser outros, sem necessariamente sair do lugar. A ideia de casa talvez nos 

sirva mesmo para isso, pois “cada corpo busca reencontrar o elemento no qual se sente mais à vontade e que foi 

outrora, nas horas placentárias ou primeiras, o provedor de sensações e de prazeres confusos, mas memoráveis. Existe 

sempre uma geografia que corresponde a um temperamento. Resta descobri-la” (ONFRAY, 2009, p.21). 

O mapeamento criado nesta paisagem traz fragmentos dos relatos buscando privilegiar este movimento de produzir 

para si um em casa outro, inteiramente vinculado aos deslocamentos geográficos, corporais, sentimentais..., dos 

participantes. As imagens novamente adentram este território, incorporando-o e estabelecendo outras tramas. Aqui é 
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importante mencionar que os participantes foram convidados71 a trazer imagens especificamente para esta paisagem, 

imagens que de algum modo dessem conta de ampliar esta noção do que é criar um espaço que se possa chamar e 

sentir como casa. Juntamente a isto, acabaram por produzir novas escritas, em que o pensamento voltou-se mais 

detidamente sobre este movimento de criar territórios, de observar de forma mais cuidadosa o que passa em seu 

entorno e que, em meio a ele, vai sendo elaborado como casa, através das seleções e encontros que vão acontecendo. 

Nesta paisagem a meu ver, percebemos mais fortemente os processos de reterritorialização, onde, num processo de 

abertura ao novo e ao desconhecido, se vai aos poucos incorporando elementos, aprendendo a fazer e a gostar do que 

se experiencia. São novas vinculações, são investimentos para que se conquiste e se adquira uma nova territorialidade. 

É o esforço para fazer novas alianças, novas relações e até mesmo para “ficar de bem com a cidade”72. 

A seguir exponho o mapeamento realizado, como forma de também convidar o leitor a adentrar estas zonas e, quem 

sabe, em alguma medida, utilizar-se dos elementos aqui dispostos para compor seus territórios existenciais. 

                                            
71  Assim como todas as outras etapas do processo da produção dos dados, este convite para que trouxessem imagens e escritos sobre este “construir para si um em casa” foi 
aberto, isto é, seria realizado segundo os critérios e vontades de cada participante em adentrar ou não este movimento. Assim, nem todos aceitaram esta proposição de me enviar 
suas imagens. 

72 Um amigo certa vez, ao comentar o caso de outro amigo que estava vivendo (de modo bastante duro) um deslocamento territorial, me disse: “não adianta brigar, eu falei a ele... é 
preciso também fazer uma mudança para querer ficar de bem com a cidade, pois ficar de mal torna impossível nossa vida e nossa estadia no lugar” 
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 Mapeamento Um em casa, outro 

 



Estabeleci sem querer que meus melhores
horários para produzir eram à noite e que para 
estudar não bastava uma escrivaninha. 
Eu precisava do chão, da cama, das pernas 
pro ar, do livro no chão.Ao encontrar nos tecidos o desejo de inventar,

me deixei envolver por horas e mais horas no
exercício de tirar todos os tecidos e retalhos 
de dentro das caixas, selecionar, separar por 
cores e estampas e depois coloca-los novamente nas caixas.Percebi que sou capaz de falar tanto que até 

fico tonto. E que faço relatos detalhados das 
minhas atividades. Sempre que chegava em 
casa contava à minha amiga tudo o que havia 
passado durante o meu dia, nas disciplinas, 
sobre o que eu havia aprendido, nos estágios, 
sobre o que um aluno havia falado, etc. 

Depois disso eu acreditava e desejava que 2011 fosse melhor

e foi. Saí de Frederico para morar em Goiânia, após ter passado 

no processo seletivo para o mestrado. E aí começa uma fase em

minha vida muito diferente da anterior. 

Uma formação mais direcionada e uma responsabilidade sobre isso 

maior e mais independente. Independência também no trato com a 

casa. Minhas contas, minhas bagunças, meus móveis, minha decoração, 

meus horários para acordar e dormir...

E aí começam os deslocamentos do deslocamento... 

Quando saí de Frederico para SM passei
por diversas transformações. Enfrentei 

medos de tomar decisões sozinho.  Fui 
aos poucos construindo uma imagem que 

até então não existia, ou se existia estava escondida.

Ainda estou aqui em Goiânia e agora me parece queficarei por mais algum tempo. Não me vejo morandoaqui pra sempre, não sinto que esse seja o meu lugar, apesar de haver uma movimentação para que eu fique.São amigos, colegas de trabalho e oportunidadesdizendo para eu ficar, e por ora vou ficando, mas com desejos de um dia voltar para o sul, para mais próximo das queridezas da minha vida (família, amigos, clima, comida, hábitos gaúchos...).

                                Essa mudança do sul para o centro-oeste 

                            também me faz comparar esses dois lugares. 

                        O clima, as pessoas, os comportamentos, os 

                   sabores, as paisagens. Me faz pensar onde  

               vou morar futuramente, as decisões que 

           dependerão não somente de minhas 

      preferências com relação ao lugar, mas 

   também onde estabelecerei vínculos

 empregatícios.

Fico pensando o que fazia me sentir em casa em 

Goiânia ou mesmo em Santa Maria, e agora olhando

 em volta e no passado, vejo que meu quarto aqui em

Frederico, meu quarto em Santa Maria e minha casa em 

Goiânia sempre estiveram recheados de cores... não sei, 

talvez morar em um espaço sóbrio seria como não morar 

em minha casa. Vejo os lugares em que o Lucas [amigo] 

morou, por exemplo, que sempre foram lugares já 

mobiliados e que ele não fazia movimento nenhum para 

deixar o espaço com a cara dele... mas me dei conta de 

que aquilo era a cara dele... e que essa necessidade é 

minha, de tirar esse aspecto neutro e dar uma cara 

mais viva, mais colorida. 

Gosto (...) de fazer minhas próprias coisas, foi 

assim com meu quarto aqui em Frederico, que 

pintei todos os móveis, com a parede em Santa 

Maria que pintei com a Lu, e com algumas 

"customizações" em móveis (colagens) e com as minhas 

coisas de Goiânia que sempre foram também customizadas,

como a geladeira, os caixotes, o "rack". Acho que são essas 

pequenas interferências na paisagem que me rodeia

todos os dias que fazem desses ambientes meu lar, 

meu "território existencial".

é engraçado pois fiquei pensando: "nossa, 
como sou materialista", mas acho que os 
sentimentos, os afetos, são construídos 
de formas diferentes em cada lugar, pelo 
menos no meu caso... as relações com 
as pessoas são diferentes, justamente 
porque as pessoas são diferentes. então
 meu espaço de pertencimento é 
constituído sim pela relação que tenho 
com minhas coisas de casa, sejam elas 
ganhadas, compradas, produzidas, 
reformadas ou customizadas.

Quero falar sobre preconceitos... Em Navarra presenciei

inúmeras situações de preconceito contra latinos. Sou latina, 

mas as pessoas em geral me atribuem a marca “brasileira” 

enquanto os demais vizinhos são considerados “latinos”. 

Como se o Brasil não estivesse na América Latina! 

Tenho muitos exemplos: (1) a dona do apartamento que vivo 

disse que não aceita alugar quartos para indígenas latinos; 

(2) uma senhora ofendeu minha colega, mexicana, na fila do 

supermercado, (3) uma mãe de aluno comentou que vai trocar 

seu filho de escola porque a instituição atual tem muitos

estudantes latinos; (4) durante  festas de salsa as espanholas 

recusam-se a dançar com latinos e sempre falam muito mal dos 

cubanos e; (5) escutei diversos relatos sobre discriminação 

dos colegas.

(...) as circunstâncias dos deslocamentos me 
mostraram como é estar rodeado de pessoas e me 
sentir sozinho; com algumas poucas pessoas e me 
sentir pleno; e sozinho mas acompanhado de 
pessoas que mesmo de longe trazem um alento 
para minha vida solitária. Todos os dias acordo e a 
primeira coisa que faço é ver se recebi mensagens
dos amigos que estão longe, pois suas vidas e 
suas conquistas me interessam e me alegram.

Considero que sou uma pessoa independente 

e sempre “me virei”. Tive uma adaptação 

tranquila à vida em Pamplona e realizei meu 

sonho de conhecer inúmeros países da 

Europa. Em alguns momentos me senti triste 

e com medo do que poderia acontecer por 

aqui. Sinto falta da minha família e gostaria 

de estar com meu irmão nesse momento tão 

importante. Ele comprou um apartamento e 

está iniciando uma vida longe dos mimos 

dos meus pais. 

Parece algo tão simples, mas queria 

estar com ele nesse momento.

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. Não sei como explicar, mas 
quero comprar utensílios para casa que não 
sejam provisórios ou descartáveis. Estou 
aproveitando essa fase, mas não 
quero estar assim por muito tempo.

Sempre que me perguntam se eu escolheria 
viver na Espanha ou se ficaria mais tempo 
por aqui, eu respondo que não 
(educadamente para não ofender). 
O principal motivo é a falta de perspectiva e 
possibilidade de um trabalho na minha área 
de estudo e também porque as relações 
interpessoais por aqui são diferentes. 
Gosto muito da vida que levava no Brasil. 
Era tão feliz por lá que não me imagino 
morando na Europa. Posso mudar de 
opinião ao regressar, mas nesse momento
 meu sentimento é de felicidade por 
saber que voltarei em fevereiro.

O lenço vermelho utilizado por praticamente 100% das pessoas durante as Festas de San 

Fermin e os Cabeçudos que circulam durante a mesma festa são imagens que me 

provocam a pensar como algumas tradições se perpetuam e se tornam símbolos de uma 

cidade/região. Entendi inúmeros aspectos da história de Navarra ao conhecer a história 

desses símbolos. Ao final, utilizei o lenço durante os 7 dias de festejos e estive presente em 

toda programação dos cabeçudos pelas ruas da cidade. Relacionei essa experiência aos 

símbolos de minha região no Brasil e aos sentimentos que estes  despertam. O chimarrão, 

a erva, a semana Farroupilha, o churrasco e tantos outros produzem sentimentos de

pertencimento. Utilizei o lenço durante as Festas de San Fermin, mas isso não produziu

 esse sentimento de “fazer parte” porque era simplesmente um “passe” para aproveitar 

a festa junto aos verdadeiros Navarros. Mesmo com o lenço no pescoço eu era a 

estrangeira, a de fora, aquela que nunca faria realmente parte daquilo. Minha 

posição era de turista e moradora com curta passagem pela cidade. Claro que 

diante dos símbolos gaúchos os sentimentos são diferentes e, nesse contexto, 

contribuo para que os estrangeiros continuem se sentindo estrangeiros.

                      A última imagem é a 
                   de um doce que comi em 
               Barcelona com minhas amigas. 

          Adoro doces e amo trilhar esse caminho 

      do doutorado sanduíche com pessoas 

 confiáveis e amigas. Esse tipo de momento 

torna nossa trajetória mais suave e bonita.

Eu acho que se não tivesse me 
mudado, a ficar a sensação de 
que não vivi algo que era 
importante para avançar mais
um patamarzinho na maturidade. 
Não sei, foi uma sensação de 
"chegou a hora de me mudar”. 
Tanto que ainda me prendo, 
agora, na sensação de “ainda 
não passei pelo que deveria
passar”. Mas a verdade é que eu 
não sei o que é isso pelo qual eu 
tenho que passar.
Foi horrível me mudar. Horrível
saber que estava deixando um
lugar que tanto amo. Ficava 
imaginando se teria sido tão difícil 
assim para as outras pessoas que 
já passaram por isso (...) Parecia 
uma dor que não passava nunca e 
todos os dias eu me imaginava 
(isso acontecia involuntariamente)
em algum lugar da minha cidade, 
como se eu ainda vivesse lá.
Eu não reconhecia os lugares, 
não me sentia em casa, não me 
encaixava na cama...
Eu quis (e ainda quero em alguns 
momentos) ir embora, mas fica 
essa dita sensação de que ainda 
tenho que terminar algo, 
completar um percurso... O medo é 
que eu não saiba quando parar, voltar,
me fixar de novo... Ou pior, que na 
verdade eu descubra que não era
necessário nada disso.

Foram mudanças enormes e nas coisas mais básicas. E é 

angustiante ter que pensar que logo tenho que mudar tudo isso 

de novo. Continuo apavorada com mudanças, com momentos de

adaptação... e sempre soube que tinha medo de me mudar para 

um lugar provisório, por medo de me apaixonar por algo que não 

será meu. Claro, a gente sempre pode voltar. Mas morar em um 

lugar, ter ele como seu é outra coisa. A vantagem é que eu costumo 

gostar da minha casa em qualquer lugar.

A busca por apartamento foi relativamente longa, mas a vantagem foi 

poder conhecer vários lugares, aprender as rotas do metrô. Contudo, 

chegou um momento em que eu já queria voltar para casa, 

começar a criar o meu vínculo com o lugar. E isso 

parece que não acontecia sem ter ainda 

uma casa minha.

Cada vez que estava subindo as escadas de mais uma 
 estação de metrô, ficava imaginando se aquela seria a 
   que eu começaria a subir diariamente, se aquelas 
   seriam as ruas por onde eu passaria todos os dias. É 
     engraçado porque no dia em que vim visitar o 
      apartamento onde moro, subi pela escadaria pela 
       qual não subo para vir para casa, contudo, 
        quando eventualmente tenho que subir pela 
         outra sempre me dá um “fisgadinha na boca 
         do estômago”. Adoro essa sensação de ver o 
           meu bairro “surgindo”. A igrejinha, a 
            biblioteca, essas estruturas de ferro que 
                     cortam a avenida e que são tão 
                               características dele.

tive que comprar alguns móveis mínimos pra morar, 

então vasculhei várias lojas de antiguidades, até 

encontrar a escrivaninha perfeita pro meu bolso e 

pro meu quarto anos 50, rs. Essa foi uma 

experiência ótima, pois estou pesquisando o 

comportamento hipster e, em especial, me 

interessa a relação dessas pessoas com o 

consumo de tecnologia e antiguidades (...)

Como tudo isso tem a ver com meus 

próprios gostos e afeições, são 

experimentações que vou

fazendo devagar.

vejo que esse ano eu fiquei menos 
preocupado com o que fazer 
profissionalmente, aproveitei para 
descansar da transição 
mestrado/doutorado e me 
adaptar à cidade com calma.

Cozinhar minha própria comida, evitando coisas congeladas e comida de rua eram um momento de muito 

 

prazer e passei a me alimentar com coisas mais naturais. Percorrer a vizinhança e frequentar os parques e museus da redondeza também ajudaram a me sentir mais em casa. 

Passado o frenesi de morar no centro da 

boemia carioca, eu acabei ficando doente e 

passei uma fase depressiva, em semi 

isolamento. A terapeuta q eu frequentava 

começou a me orientar a me apropriar do 

espaço do apê e a viver um cotidiano mais 

rotineiro, mais "normal" ou careta, como 

preferirem... Eu tinha poucos móveis, nada de 

especial, exceto a minha escrivaninha vintage de 

madeira (anos 40), que garimpei com todo 

carinho nos antiquários da Lapa e da qual não 

pretendo me desfazer nunca. Meus livros 

continuavam empilhados sobre uma cômoda, 

recebendo muita poeira e maltratados, então 

desde que comecei a tentar ficar bem comprei

uma estante pra eles, o que melhorou bastante a 

cara do quarto. Além disso, desenhei arabescos no 

espelho grande, com um pincel atômico e coloquei 

nas laterais os filtros dos sonhos que um 

ex-namorado de Goiânia me deu, junto com uma 

ilustração de São Francisco, que eu adoro, é muito 

da paz. 
Passei a comprar flores e a tentar mantê-las vivas. 

Colocava bastante conchas perto delas, ficava 

bonito e acolhedor...

Só trouxe o pouco que me restou depois de vender 

uma boa parte do que tinha (tenho tentado não ser 

tão desapegado com os objetos, mas é da minha 

personalidade e foi uma necessidade). Aqui é legal, 

moro na parte de cima de uma cobertura com vista pro 

Cristo e pra floresta, trouxe minha planta comigo e 

estou aprendendo a fazer ikebanas com minha tia, que 

eu coloco na mesa, no banheiro, na sala... 

As pessoas também ajudam a me sentir em casa. 

Estou numa saudade danada da Elenice, a empregada 

q trabalha aqui há uns dez anos e agora está de férias (...)

Também tem o cachorro Toy, que anda atrás de mim o

 tempo todo, já virou um caso de amor... 

Tô feliz no Rio agora. =) W.

Talvez esse meu querer aprender 

a cozinhar, a limpar etc. seja fruto 

do meu desejo de reproduzir

 questões que estão disponíveis 

em outros lugares, mas nunca no 

meu. Aliás, eu nunca fui de convidar

pessoas para o meu espaço, esse

 sempre foi muito reservado, muito 

protegido. Não sei exatamente se há 

algo que eu queira esconder, ou se

apenas perdi algum momento

(psicológico?) de formação dessa 

capacidade de troca, de oferta, de 

convívio. Por muitos anos eu também 

evitava ao máximo na casa dos outros, 

levava a sério demais o desejo de preservar 

privacidades e espaços de outros.

Alguns amigos já conquistaram o hábito 
de me visitar, algo que nunca tive em 
Porto Alegre. Eu morava longe de tudo, 
na periferia. Será que isso reflete ou 
produz ou os dois esse meu estado de 
distância emocional? Seria diferente se, 
como aqui, eu morasse desde criança 
próximo de tudo que acontece ou pode 
acontecer na cidade? Eu passo bastante 
tempo na casa de vocês, e já passei algum 
na do Berg, coisas que eu não fazia em 
Porto Alegre. Lá, como em muitos lugares 
aqui, casas sempre foram espaços que não 
eram meus, sentimentos e afetos que não 
eram meus. Hoje eu me sinto mais livre para 
circular na casa de vocês, talvez como efeito 
não tanto das visitas continuadas, mas de eu 
sentir que esse espaço me foi 
permitido, concedido, compartilhado.
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Sempre pensei que o quarto de uma pessoa - em 

 teoria o seu reduto mais pessoal, o seu espaço que 

   pode ser modificado razoavelmente à vontade - 

    refletia quem essa pessoa era? E que, morando 

     com meus pais, meu quarto era basicamente 

       construído e formatado por eles? Basicamente 

        a mesma coisa que acontecia comigo e com o 

         meu caráter, fortemente definido pela 

          coexistência com minha família e pela 

            necessidade de ser o bom filho.

O que muda entre sair de casa, pegar 

um ônibus, estar sujeito a conviver e se 

bater com inúmeras ocorrências, e sair de

casa para morar outra cidade, talvez seja 

a permanência, ou o tempo que se leva 

para "voltar para casa". O que acontece 

quando a gente perde a noção de casa? 

Qual é o nosso espaço, no 

 fim das contas?

Agora penso em mudar novamente. O que isso 
desperta de aflições e possibilidades é espantoso, 
mesmo para alguém que, em teoria, já está em 
trânsito. Eu não sei qual casa estarei deixando 
para trás. Sequer sei se "casa" é o lugar em que 
me sinto confortável, se "casa" é o corpo que tenho, 
ou se não é nada disso. Ou tudo isso. Ou casas, o 
que talvez seja mais pertinente dizer. Acho que essa 
coisa de "casa" é uma grande ilusão que a gente se 
conta para tentar sentir confortável, para ser mais do 
que é. Mais espalhado, no caso. O que é "meu" 
teoricamente deveria refletir parte de mim.Demonstrar, mais que refletir. Estender. 

(...) Eu nunca enxerguei Goiânia 

    como a minha cidade ou a

         minha terra, mas como 

              um lugar para o qual 

                   as pessoas vêm em 

                       busca de alguma 

                             coisa...

Acredito que chegar até aqui foi

difícil, mas só foi possível 

graças ao apoio da família e 

dos amigos que conheci, 

mesmo que de forma 

indireta.

Este segundo ano tem sido muito mais difícil. Talvez porque 
eu esteja mais certa (por agora pelo menos) de que quero 
voltar, pois quero ficar mais próxima geograficamente das 
pessoas que amo. Quero que eles voltem a participar mais 
ativamente da minha vida, bem como desejo ser mais 
presente em suas vidas. E embora saiba que em grande 
medida isso não é garantido somente pela proximidade física, sei que o que eu quero depende muito desta condição (...) 
Contudo, apesar das “queixas” e incertezas, não me arrependo de ter feito esta mudança e nem sinto que seja o momento de voltar, ou ir para outro lugar. 

                          Eu cheguei em Barcelona e me senti tão em casa! 

                        E não digo que não fui surpreendida, porque afinal foi 

                       a primeira vez que estive aqui... mas o que digo é que 

                     me senti em casa porque eu me sentia um pouco dona 

                    um pouco parte deste lugar... Talvez por ser um desejo 

                   muito, muito antigo...era uma relação de amor à distância,

                  que antecedia e ia além das questões profissionais.

                Durante o período de escolha do lugar para fazer doutorado 

               sanduíche eu quis me abrir para outras possibilidades, porque 

              estive tanto tempo da vida tão certa e até obcecada com a ideia 

             de vir para cá que, em um momento eu pensei: “não! Tenho que 

            me abrir a outras possibilidades, tenho que me deixar levar pelas 

          novas relações que o doutorado está me oferecendo”. E de fato fiz 

         isso, já estava em negociações para ir para Londres. Até me puxei 

        mais para aprender inglês, que eu sempre desgostei e até hoje tenho 

       meus limites... Quando já estava quase tudo se encaminhando com 

     a professora de Londres e precisava dar seguimento aos papéis do 

     processo, ela ficou um tempo sem dar retorno. Acabou que os 

  caminhos novamente se voltaram para BCN, confluindo para que eu 

 pudesse viver este tempo aqui... 

Acho que nunca senti essa vida italiana como 
realmente minha, nunca abandonei minha vida 
brasileira. Então vivi nesse estado combinado de 
vidas por esses três anos. Criei relações reais, mas 
não criei expectativas de continuar a vida aqui. Isso 
me fez viver cada momento intensamente, pode até 
parecer super cliché, mas vivi realmente cada 
momento aqui sem pensar muito no que fosse 
acontecer depois. 
Óbvio que não na vida profissional, porque eu queria 
deixar a minha marca e levar o melhor deles comigo.

Uma das cores que acho mais feia é a cor marrom. Acho que é sem vida, por isso.

Então vou marcar de marrom essa parte. Porque é uma parte marrom da minha vida. 

Fui pro Brasil, vivi momentos felizes e maravilhosos. Junto com os meus amigos e com 

a minha mãe. Voltando eu tava super nervosa, porque sabia que o fato do meu visto 

estar vencido e que tava esperando o novo poderia ser um problema. Mas já tinha 

acontecido isso antes e eu tinha viajado sem nenhum problema. Chego em Frankfurt 

e na alfândega me param. Não me deixam passar e me levam pra uma sala dentro do 

aeroporto. Passei as piores 4hs da minha vida, porque me fizeram perder o avião pra 

Bologna e comprar outra passagem pra Istanbul e depois Bologna. (...) E isso me fez 

um trauma negativo. Eu tenho medo de viajar agora, medo de chegar em uma outra 

alfândega e ser barrada, de ter que fazer um giro enorme. De me sentir de novo 

marginalizada. E por isso me dá mais vontade ainda de voltar pro Brasil. De não ser 

mais EXTRACOMUNITARIA, essa palavra que eu tanto odeio! 

De saber que quem vem pra fazer trabalhos que os europeus não querem fazer tem 

visto de 5 anos. Eu, que vim fazer o doutorado e colaborar pra pesquisa europeia 

tenho visto de 1 ano, e tenho que renovar todos os anos. 

E que estou aqui ainda, esperando, mais uma vez, que renovem o meu visto. 

Me parece que uma das coisas primeiras que faço ao me mudar para uma casa nova é definir lugares no 
novo espaço chamado casa (lugar na cama, na mesa). É uma tentativa de já ir de algum modo se “apropriando” do lugar. O interessante é que essa poderia ser uma 
ótima oportunidade para inaugurar outras relações e 
formas de ocupar o espaço, mas creio que minha vontade de me sentir em casa logo acaba fazendo com que eu sucumba à definição pré-pronta. Parece que preciso disso para saber viver o lugar a princípio.  
Outra coisa é redefinir e ilusoriamente tentar perpetuar velhas atividades, hábitos... (nova padaria, novo caminho da parada de ônibus pra casa). Tentar fazer (pra ontem) do novo um habitual. Parece que a gente tenta redefinir logo as coisas para obter o mais rápido possível a sensação de casa. Depois a gente descobre aos poucos a “verdadeira” casa e aos poucos assume que aquela padaria não era tão boa, que aquele caminho era menos interessante que outro...

Sempre tenho o desejo de que 
algumas das pessoas com quem 
encontro quase que diariamente (a
senhora da banca de verdura, por 
exemplo) me reconheçam, saibam 
meu nome e eu saiba o delas. Isso 
me deixaria, creio, muito com a 
sensação de que efetivamente criei 
um vínculo com aquele lugar. Mas a 
verdade é que nunca tive isso porque 
não se trata do lugar, mas sim da 
minha forma tímida de interação. 
Mas eu sigo tentando criar isso 
em todos os lugares. 

Também sofri preconceito, mas de 
outra maneira. Adoro dançar e 
escutei piadinhas de rapazes que 
buscam uma aproximação por 
acreditarem um estereotipo de mulher 
brasileira.  Um deles iniciou uma 
aproximação e quando percebeu que 
não havia retorno de minha parte, disse: 
“eres muy seria para una brasileña!” 
Esse é um pequeno exemplo das 
inúmeras idiotices que escutei dos 
rapazes pamploneses. Com isso tenho 
aprendido a não desenvolver ideias 
fechadas, imaginários e estereótipos de 
grupos étnicos. Sempre que converso 
sobre esse tipo de assunto com meus 
colegas eu procuro enfatizar o quanto é
ridículo apontar ou colocar as pessoas 
em uma caixinha de pré-conceitos.
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Deslocamento:  

“Violento o susurrante, el viento es la metáfora por excelencia de la circulación irrefrenable. 

Fuente de respiración, de inspiración. Lleva con él los gérmenes fecundadores. En pocas palabras, 

es la garantía de una vida en renovación constante, una y otra vez; de una vivacidad capaz de 

resistir a la larga el peso mortífero de todo lo que tiende a anquilosarse”. (MAFFESOLI, 2004, 

p.49)73 

... 

Ao transitar pela paisagem em questão alguns movimentos produzidos pelos participantes acabam por saltar aos 

nossos olhos. Aqui percebemos a potência da criação de territórios próprios, que se tornam expressões daqueles que 

lhes inventam e habitam. Esta paisagem conforma, bem como é conformada pelos indivíduos que, por diferentes 

vetores, dão vida e sentido ao que pode ser aparentemente banal, desqualificado de qualquer ideia de pertencimento. 

Criam para si uma possibilidade de viver em meio aos seus próprios caos, desmoronamentos, rachaduras. Criam um 

espaço que comporte, por mais ou menos tempo, seus desejos, projetos, amores e anseios. A casa à qual se reportam 

os colaboradores é permeada por suas cores, por suas gentes, por objetos que guardam em si momentos que merecem 

ser preservados, pois seguem ativando risos, euforias e vontades de novas partilhas. 

                                            
73 “Violento ou sussurrante, o vento é a metáfora por excelência da circulação irrefreável. Fonte de respiração, de inspiração. Leva com ele os gérmens fecundadores. Em poucas 
palavras, é a garantia de uma vida em renovação constante, uma e outra vez; de uma vivacidade capaz de resistir de longe ao peso mortífero de tudo o que tende a fixar-se”. 
(MAFFESOLI, 2004, p.49, tradução minha) 
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A casa, embora considerada porto-seguro e, sobretudo tida como um território de pertencimentos está longe de ser vista 

como raiz, árvore plantada em uma dada geografia e que ali permanece, passadas as estações do ano, modificando-se, 

mas sempre reiterando sua fixidez. A concepção de casa aqui tem mais a ver com uma condição de estar do que de 

ser, está mais para um vento: que se move e faz mover dado a sua força, em diferentes intensidades. A noção de 

pertencimento e de segurança advindos da casa promove isto nos colaboradores: tanto a possibilidade de reinvenção, 

de um momento/local para se ganhar forças, revigorar-se em meio ao que nos faz bem, ou ainda pode dar vazão a 

novas saídas justamente pelo conforto, pela calmaria que pode conter em si. 

Nesta paisagem vemos diferentes modos de criar para si este em casa, por certo sempre outro, já que estamos a todo 

tempo sendo transformados e assim, transformando nossos portos. A casa pode ser tanto uma ação cotidiana quanto 

uma peça de mobiliário que, disposta num quarto te faz perceber e captar o entorno onde te encontras, portando em si 

narrativas que se recriam no tempo. A casa nesta paisagem criada é um sentimento: “uma consistência subjetiva 

palpável – familiaridade de certas relações com o mundo, certos modos de ser, certos sentidos compartilhados, uma 

certa crença”, formas que nos possibilitam “zonas francas de serenidade” (ROLNIK, 1998, p.01). A partir de tantos 

modos possíveis de produzir para si esta condição de sentir-se em casa, alinhavados nos processos vividos pelos 

sujeitos participantes, dois tipos de casas foram se delineando na paisagem: “um em casa, mundo” e “um em casa, 
pátio”. A seguir dedico-me a problematizar estes dois (micro)territórios, pautada pelas questões trazidas nos relatos 

mapeados.  

... 
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Deslocamento: 

Sobre estar em casa: 

I- Caturritas cantando e dançando vôos no meio da tarde, entre céu, árvores e arranha-céus; 

II- Estar em silêncio e, por volta das 17h15min, ter a casa preenchida por uma voz familiar, que 

menciona o cansaço, comenta o frio ou o calor do dia e com um sorriso convida para o “mate 

reconfortante”, pra ser tomado na frente de casa; 

III- Preparar o café, para duas xícaras, após o “almoço em horário espanhol”; 

IV- De manhã ou no fim da tarde, ir na loja de bolos e, sentindo o aroma que toma conta de toda 

rua pensar que este é um pouco “o cheiro de casa”; 

V- Cevar um mate e desfrutar do tempo entre cada etapa do preparo para pensar, perceber a luz do 

dia, ouvir o barulho da rua; 

...  
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Um em casa, mundo  

… 

Deslocamento:  

Estoy aquí de paso, 

Yo soy un pasajero, 

No quiero llevarme nada, 

Ni usar el mundo de cenicero. 

Estoy aquí sin nombre, 

Y sin saber mi paradero. 

Me han dado alojamiento en el más antigüo 

De los viveros. 

Si quisiera regresar, 

Ya no sabría hacia dónde, 

Pregunto al jardinero, 

Y el jardinero no me responde. 

Hay gente que es de un lugar, 

No es mi caso. 

Yo estoy aquí, de paso. 

El mar moverá la luna, 

O la luna a las mareas. 
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Se nace lo que se es 

O se será aquello lo que se crea. 

Yo estoy aquí perplejo, 

No soy más que todo oídos 

Me quedo con mucha suerte 

Tres mil millones de mis latidos 

Si quisiera regresar 

Ya no sabría hacia cuándo 

El mismo jardinero debe estárselo preguntando. 

Hay gente que es de un lugar 

No es mi caso. 

Yo estoy aquí 

Yo estoy aquí, de paso. 

Yo estoy aquí, de paso 

(Jorge Drexler- Tres mil millones de latidos74)75 

… 

                                            
74 Para escutá-la: https://www.youtube.com/watch?v=7F_ToQtzcCo 
75 Estou aqui de passagem/ eu sou um passageiro/ não quero levar nada/ nem usar o mundo como cinzeiro./Estou aqui sem nome/ E sem saber meu paradeiro/ Me deram 
alojamento no mais antigo dos viveiros/ Se quisesse regressar/ Já não saberia para onde/ Pergunto ao jardineiro,/ E o jardineiro não me responde./ Há gente que é de um lugar/ não 
é o meu caso./ Eu estou aqui de passagem./ O mar moverá a lua, / Ou a lua às marés./ Se nasce o que se é/ Ou se será aquilo que se cria./ Eu estou aqui perplexo,/ Não sou mais 
que todo ouvidos / Eu permaneço com muita sorte/ Três mil milhões de meus batimentos/ Se quisesse regressar/ já não saberia até quando/ O mesmo jardineiro deve estar se 
perguntando/ Há gente que é de um lugar/ Não é o meu caso./ Eu estou aqui/ Eu estou aqui, de passagem. / Eu estou aqui, de passagem. 
(Jorge Drexler, Três mil milhões de batimentos. Tradução minha). 

https://www.youtube.com/watch?v=7F_ToQtzcCo
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Num primeiro momento a “casa mundo” tem a ver com as pulsões relativas ao sentimento de pertença a diferentes 

lugares, sentir-se desejante de ter e fazer do mundo casa, pois se tem a incessante vontade de seguir à deriva ou 

mesmo por sentir que estar em casa é estar em movimento, conhecendo e experimentando tudo aquilo que está por vir. 

Não obstante, este sentimento pode ser percebido também não pela sede de abraçar o mundo, desbravando-o em suas 

extensões, mas sim, de modo mais peculiar e despretensioso, manifestando-se pela afeição que nutrimos por 

uma/algumas cidade(s), por uma rua, um beco, ou um edifício pelo qual nos enamoramos sem saber exatamente 

porquê. Por vezes isso acontece no lugar mesmo de onde saímos. Noutras, é justamente quando nos abrimos à 

experiência do mundo e das viagens, que descobrimos o nosso lugar, a nossa casa. 

Criar um território passa, portanto, por estabelecer vínculos, relações e por poder compartilhar o que temos como 

desejos e esperanças numa reciprocidade a-paralela, ou seja, que não é a dos desejos idênticos e das buscas pela 

semelhança ou por algo em comum, mas sim a da partilha que nos regala com a escuta, com o cuidado do outro, com a 

vontade de criar um território em comum que é marcado pelas diferenças. Isto porque “contaminar-se pelo outro não é 

confraternizar-se, mas sim deixar que a aproximação aconteça e que as tensões se apresentem. O encontro se constrói 

– quando de fato se constrói – a partir dos conflitos e estranhamentos” (ROLNIK, 1998, p.6) 

Talvez esta experiência seja justamente o que impeça nossa permanência em certos territórios. É o caso dos 

participantes que mencionam a falta de pertencimento ou a impossibilidade de adentrar certos grupos que se mostram 

demasiadamente fechados a estrangeiros. Entramos aqui num embate: querer viver o mundo, mas estar restrito aos 

limites impostos pelas fronteiras territoriais. Ter uma marca, que só viremos a perceber quando nos surpreendem com a 
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afirmação: “Mas você não é daqui...”, ou “Que distinta eres para una brasileña, no tienes los rasgos ni el aciento...”76 

Aprendi a ter mais noções espaciais e geográficas através dos meus deslocamentos e, sobretudo quando estes 

trânsitos se transformavam no assunto a ser comentado.  

Estando no Sul, por exemplo, algumas pessoas me perguntavam como era estar vivendo no Norte. Com certa 

indignação, mas educadamente, respondia: “Eu não sei... Pois Goiânia fica no Centro-Oeste”; ou, quando certa vez um 

amigo, que vive no Sul e estava de passagem por Goiás comentou acerca de uma conhecida: “Para mim esta mulher é 

‘a’ personificação/estereótipo da mulher goiana”. Respondo-lhe: “Ah é? Engraçado... Mas tu sabe que ela não é goiana? 

Ela é do Norte!”. Por outro lado, vivendo em Goiânia, nunca deixei de ouvir coisas como: “Ah, mas você não fala 

português, né?”, “Você é da Argentina?”; ou ainda do porteiro do meu prédio, que mesmo conversando comigo 

diariamente certo dia me perguntou: “Você é italiana, não é?”.  

Com o tempo eu passei a me divertir com coisas deste tipo, mesmo pensando que estes são comentários de pessoas 

que desconhecem nuances e certos detalhes não só sobre a grandeza do país e do mundo em que vivem, mas que 

acabam sim por contar mais sobre nós, e também sobre nossas primeiras casas ou nossos pertencimentos. E isso por 

si só não seria um problema, se também não acabasse servindo como um catalisador, que de um modo generalista, 

tanto pode abrir portas como fechá-las. 

Ser o estrangeiro pelo acento que “denuncia” o lugar de onde se vem, ou pelos regionalismos citados nos momentos de 

se expressar oralmente; ser estrangeiro porque não se compartilha de hábitos e histórias que contam das pessoas e do 

lugar, de detalhes que são considerados importantes entre determinados grupos... Ser estrangeiro por não falar o 

                                            
76 “Que diferente és para uma brasileira… não possui características físicas nem o sotaque” (tradução minha) 
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mesmo idioma ao chegar num outro país; ser estrangeiro por necessitar um número de identificação válido que te 

possibilite residir no lugar; possuir papeis que comprovem desde um valor financeiro que se deve dispor em conta 

bancária, até um seguro de saúde que garanta um traslado ao país de origem em caso de morte; ser considerado um 

cidadão extracomunitário... São situações, frases e comentários ouvidos em diferentes momentos e que vão sendo 

incorporados em nossas narrativas, delineando as relações que se vão construindo e orientando nossos trânsitos pelos 

lugares e assim nossas noções sobre estar em casa. 

Criar para si este em casa outro implica também sentir-se “o de fora”, o estrangeiro, o forasteiro. Embora esta falta de 

pertencimento nem sempre seja algo negativo, no sentido de que esta condição pode potencializar novos movimentos, 

fazendo-nos produzir e invencionar mais livremente sobre o território que não nos é dado ou permitido, ressalto neste 

momento que esta condição de ser o “não comunitário” por vezes nos force a buscar por outros espaços em que nos 

sintamos em casa, forçando-nos a mobilidade territorial.  

Os fragmentos de relatos nos falam não só sobre não pertencer como também sobre não ser bem vindo ou bem quisto 

em alguns contextos, pela impossibilidade de compartilhar certos conhecimentos que os configuram, de suas 

especificidades, bem como pela questão de não possuir-se uma identidade específica que se mostra como prerrogativa. 

A partir de Creus o tema de ser extracomunitário77 pode ser expandido através dos seguintes esclarecimentos: 

                                            
77Segundo Creus (2011, p.49) El Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado el 7 de febrero de 1992, constituye un paso crucial en el proceso de integración europeo, puesto que 
con él se sobrepasa por primera vez el objetivo económico inicial de las Comunidades, dándole una vocación de carácter político. Con el tratado se adoptan dos sistemas de 
cooperación intergubernamental: el sistema de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación en Asuntos de Interior y de Justicia (CAJI). A partir del tratado, y 
haciendo referencia a la necesidad de adaptación de los países miembros, cobran relevancia una serie de prácticas de regulación (inclusión y exclusión social) que se 
institucionalizarían mediante el marco legal que ya se estaba gestando, en el caso de España, a partir de la puesta en vigor de la primera Ley de Extranjería, en 1985. 

77Segundo o Tratado da União Europeia (TUE), assinado em 7 de fevereiro de 1992, constitui um passo crucial no processo de integração europeu, posto que com ele se sobressai 
pela primeira vez o objetivo econômico inicial das Comunidades, dando-lhe uma vocação de caráter político. Com o tratado se adotam dois sistemas de cooperação 
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El inmigrante no comunitario, entendido como categoría social, se inscribe bajo representaciones 
específicas en el imaginario colectivo: De la conjunción de diferentes formas de discursos sonoros, su figura 
está mediada por un entramado discursivo que, como veremos, sostiene una relación de alteridad donde el 
inmigrante es el otro, el diferente, el anómalo. Así, aunque los medios de comunicación comienzan a dar 
cabida a otras formas de representación - tímidas muestras de la heterogeneidad y de los capitales 
sociales, educativos y simbólicos que aportan los hombres y mujeres que llegan al país bajo la etiqueta de 
inmigrantes – sigue siendo predominante su representación como sujetos económicos, víctimas de la 
desposesión y la desesperación. Otras representaciones, como podrían ser, por ejemplo, la de los 
inmigrantes como sujetos políticos, o incluso como sujetos biográficos, con historia y con autonomía, son 
raras cuando no inexistentes (2010, p. 47).78  

Aqui o que é discutido pela autora não diz respeito somente a uma condição de exclusão, mas sim a uma condição em 

que o sujeito acaba sendo invisibilizado e reduzido a uma identidade nacional. Como bem aponta Creus, ignora-se num 

primeiro momento sua biografia, seus percursos, reduzindo-o ao seu lugar de origem.  

Ao trazer tais aspectos como pautas desta paisagem, sinto que, mesmo que queiramos, é impossível não esbarrarmos 

em questões que podem ser vistas como distantes, pertencentes a um universo macro, como se com isso pudéssemos 

passar ilesos por elas. O que percebo é que, ainda que resistamos a certas discussões e tentemos escapar a elas, 

somos igualmente afetados, e isto nos leva à necessidade de repensar nossas posições.  

                                                                                                                                                                                                 
intergovernamental: o sistema de Política Exterior e de Seguridade Comum (PESC) e a Cooperação em Assuntos de Interior e de Justiça (CAJI). A partir do tratado, e fazendo 
referência à necessidade de adaptação dos países membros, cobram relevância uma série de práticas de regulação (inclusão e exclusão social) que se institucionalizariam 
mediante o marco legal que já estava sendo gestado, no caso da Espanha, a partir do vigor da primeira Lei de Estrangeiros, em 1985. (CREUS, 2011, p.49, tradução minha) 

78 O imigrante não comunitário, entendido como categoría social, se inscreve sob representações específicas no imaginário coletivo: Da conjunção de diferentes formas de discursos 
sonoros, sua figura está mediada por uma trama discursiva que, como veremos, sustenta uma relação de alteridade onde o imigrante é o outro, o diferente, o anômalo. Assim, ainda 
que os meios de comunicação começam a dar lugar a outras formas de representação – tímidas amostras da heterogeneidade e dos capitais sociais, educativos e simbólicos que 
aportam os homens e mulheres que chegam ao país sob a etiqueta de imigrantes- segue sendo predominante sua representação como sujeitos econômicos, vítimas da falta e do 
desespero. Outras representações, como por exemplo, a dos imigrantes como sujeitos políticos, ou inclusive biográficos, com história e com autonomia, são raras quando não 
inexistentes. (CREUS, 2011, p. 47) 
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Neste contexto, talvez o que me chame atenção e me inquiete seja a contradição entre perceber os rótulos e distinções 

que são acionados e colocados sobre estes sujeitos, quando o que sempre me importou no trabalho foi falar daquilo que 

não está sendo visto de modo óbvio. Quero dizer: meu interesse por suas histórias, apesar de centrar-se nas nuances e 

naquilo que há de singular, devido ao conteúdo dos relatos acaba por recair sobre a forte noção de identidade, com a 

qual ainda se tem que lidar, fixando-a, encaixando-a em modelos e características que podem ser facilmente atribuídas 

às pessoas.  

Ou seja, mesmo que minha intenção seja abordar estes relatos desde os processos de subjetivação, o que se apresenta 

é o quanto a questão da identidade e do primor pelo reconhecimento naquilo que é igual se faz presente, mostrando-se 

ainda um fator determinante, que impõe limites e fronteiras aos desejos de uma vida nômade. Portanto, ainda que se 

queira, há neste processo todo algumas vias às quais não se pode escapar, ao menos não com a fluidez desejada. 

Impossível experimentar sem ser interpelado pelos apelos à nossa volta que suplicam pela identificação, pela filiação a 

um território que possua endereço fixo, onde  

apesar da experiência subjetiva ter mudado a este ponto, a tendência predominante é manter-se sob o 
regime que até há pouco vigorava: um “em casa” identitário. Isto é evidente nos entricheiramentos em que 
se colocam grupos étnicos, raciais, religiosos, sexuais ou mesmo nações inteiras que insistem em existir 
como identidades, cortadas do oceano de fluxos mutáveis de que é feita hoje a consistência subjetiva de 
todos os habitantes da Terra. (ROLNIK, 1998, p.13) 

A problematização de tais acontecimentos, evidenciados nos escritos dos participantes, apontam para as ainda 

constantes investidas em favor de um enclausuramento identitário, com ganas e ênfase nacionalistas. Contudo, não se 

pode negar, vivemos em meio aos embates e contradições, onde nossos desejos de experimentar e sermos outros se 

choca com os regimes de um sistema no qual fomos educados a pensar que o mais importante é a unicidade, a 
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coerência e a integridade de um sujeito que deve ser uno e nunca múltiplo. Nesta lógica, reportamo-nos “al hecho de 

querer estar aqui y en otra parte, al deseo y la insatisfacción, a la dialéctica constante entre la estática y la dinámica. Tal 

ambivalencia fue, durante la modernidad, ampliamente ocultada. ¡Y con razón! El individuo tenia que ser uno. Su vida y 

su acción funcionaban según la lógica de la identidad” (MAFFESOLI, 2004, p. 79)79. 

É difícil mesmo lidar com esta condição de querer para si a possibilidade de um trânsito fluído entre territórios: 

continentes, países, cidades... Mesmo quando não são as barreiras burocráticas e alfandegárias, são os nossos 

próprios limites, internos, conduzindo-nos para determinadas escolhas: decidir estar em um lugar, condicionados pela 

proximidade da família, pelas ofertas de um trabalho na área a qual nos dedicamos, perto daquilo que nos convém ou 

traz alegria, prazer, estabilidade emocional ou financeira. Ser habitado pelo nômade, mas por horas, também pelo 

sedentário, afinal, “esses dois princípios existem menos em estado puro, à maneira dos arquétipos, do que como 

componentes indiscerníveis na particularidade de cada indivíduo” (ONFRAY, 2009, p.10). Deste modo vemos que a 

condição de estar/sentir-se em casa é também perpassada por detalhes como estes, que não existem como essências, 

mas como questões que têm suas fronteiras constantemente redesenhadas. 

Por mais que as fronteiras sejam cambiantes, elas seguem existindo e querer produzir um deslocamento em nível de 

mundo, criando para si novas territorialidades passa impreterivelmente por licenças e autorizações que escapam ao 

nosso controle, por demandas que não são nossas, pois “la política migratoria constituye un elemento determinante de 

las posibilidades de desarrollo vital” (CREUS, 2011, p.62)80. Como no caso de Luciana Renata que se sentia incômoda 

                                            
79(…) ao fato de querer estar aqui e em outra parte, ao desejo e a insatisfação, a dialética constante entre a estática e a dinâmica. Tal ambivalência foi, durante a modernidade, 
amplamente ocultada. E com razão! O indivíduo tinha que ser uno. Sua vida e sua ação funcionavam segundo a lógica da identidade” (MAFFESOLI, 2004, p. 79, tradução minha). 

80 “a política migratória constitui um elemento determinante das possibilidades de desenvolvimento vital” (CREUS, 2011, p.62, tradução minha) 
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com a condição de ser estrangeira, não pertencente à comunidade europeia, isso era agravado nos momentos em que 

deveria submeter-se a um novo processo de regulamentação de sua permanência na Itália.  

Trata-se do fetichismo dos papeis, uma questão pontuada por Creus, a partir de Liliana Suárez-Navaz (2004), que 

discute o problema dos imigrantes, dizendo da complexidade desta condição, onde “la burocracia y el lenguaje legal 

adquieren así un papel significativo en la reproducción de relaciones de poder dispares, y en la promoción de formas de 

subjetivación que oponen expertos e inexpertos, legales e ilegales, ciudadanos y extranjeros, etc.” (CREUS, 2011, p. 

64)81 

Por outro lado, apesar de um certo pessimismo gerado por informes como estes, segue existindo (mesmo a contragosto 

dos reguladores das fronteiras) um esforço em não renunciar aos sonhos de poder viver em outras partes. Para tanto a 

complexidade dos fatos passa a ser encarada como barreiras transponíveis de acordo com os desejos e ambições do 

indivíduo que pretende este deslocamento, e que tem clareza de que seguir certos projetos de vida implica enfrentar 

algumas dificuldades, condições e atropelos como parte do processo. Ainda que nem tudo seja fruto do que 

escolhemos, ou independa de nossas vontades, é possível resistir, é possível transitar nas brechas para conseguir 

aquilo que se quer, criando condições para isso.  

Este esforço de criar tais condições faz parte de um modo de criar a casa por meio dos embates, que são até mesmo 

necessários, pois 

                                            
81 “a burocracia e a linguagem legal adquirem assim um papel significativo na reprodução de relações de poder díspares, e na promoção de formas de subjetivação que opõem 
especialistas e não-especialistas, legais e ilegais, cidadãos e estrangeiros, etc.” (CREUS, 2011, p. 64, tradução minha) 
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constituir um “em casa” no próprio nomadismo do desejo, nos inesperados acasalamentos que seu vigoroso 
movimento promove e nos modos de ser singulares, sempre circunstanciais, que aí se engendram. O “em 
casa”, aqui, seria feito portanto de um modo de ser dessubstancializado, que se sabe efêmero e, 
indissociavelmente, de suas múltiplas e invisíveis hibridações, que produzirão outros modos, e assim 
infinitamente. Como isso funciona? (…) Para que esta postura face ao outro seja possível é preciso desejar 
a diversidade, encantar-se com o desconhecido. É preciso suportar a turbulência que a sopa antropofágica 
promove na alma, até que o outro seja digerido e um novo contorno de si ganhe consistência. É preciso ter 
jogo de cintura para improvisar este novo contorno com qualquer linguagem que se tiver ao alcance, sem 
preconceitos. (ROLNIK, 1998a, p. 9-10) 

As mudanças sofridas nos processos de deslocamento passam inevitavelmente pelos atravessamentos e conflitos com 

aquilo que é diferente de mim, do que penso, de como opera em minhas escolhas e caminhos. Mas é preciso saber 

disso, porque tais enfrentamentos não são fáceis e estão o tempo todo nos colocando contra a parede, nos impelindo a 

responder de modo a fugir do embate e mantermo-nos do mesmo modo, ou pelo contrário, forçando-nos a uma abertura 

à, minimamente, conhecer o que se mostra diverso. Como disse, não é fácil, e não é tarefa de um dia... Mas deslocar-se 

e mudar sem dúvida passa por esses confrontos conosco e com aquilo que temos como certeza. 

Em outra via é possível ver que este movimento de produzir para si um em casa mundo pode também se configurar de 

desejos formados antes mesmo de que se conheça os lugares com os quais se sonha, ou nos quais nos imaginemos 

vivendo. Somos muitas vezes envolvidos por aquilo que, em dado momento da vida, vimos em algum filme, em 

narrativas literárias que de modo envolvente descrevem lugares com tamanha precisão, e que, mesmo que sejam pura 

invenção, nos marcam de maneira indelével, levando-nos a querer habitá-los.  

De algum modo estes pensamentos nos levam a criar uma noção de casa que pode atuar como subterfúgio e que, 

sendo uma ideia alimentada, serve também como força de criação e como possibilidade de viver de um modo menos 

endurecido, com mais poesia e vigor. Segundo as escritas de alguns colaboradores, ter desejado conhecer alguns 
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lugares serviu como impulso para que certas coisas acontecessem: desejar viver na Europa fez com que Luciana 

Renata, mesmo diante de uma primeira resposta negativa, persistisse em sua busca por novas parcerias que lhe 

abrissem portas para alcançar seu objetivo maior. Bem sucedida, acabou não desenvolvendo sua pesquisa de 

doutorado na França, como planejado inicialmente, mas criou vínculos afetivos que fizeram da Itália sua casa por quatro 

anos, por estar aberta à surpresa promovida pelos câmbios e por não sucumbir às dificuldades dos processos 

migratórios, já comentadas anteriormente. É preciso e é possível criar um território para si quando todo o resto ainda é 

pouco familiar. 

“Sonhar uma destinação é obedecer à ordem que pronuncia, dentro de nós, uma voz estrangeira” (ONFRAY, 2009, p. 

21), e obedecer esta voz desconhecida é estar atento aos impulsos e amores que nos atravessam, até que, mesmo sem 

saber de onde vêm, algumas forças nos levam a lugares habitados durante anos nos sonhos e aspirações e que, mais 

tarde, se atualizam ganhando materialidade, sobretudo através dos investimentos para concretizá-los. Estas 

considerações estão bastante vivas em meu relato, quando digo que me surpreende o modo com que fui, ainda criança, 

arrebatada por um interesse pela língua espanhola e por este país, nutrindo-me, ao longo de muito tempo de imagens e 

histórias vindas dele.  

Nessa narrativa, diferentemente do que acontece com Luciana Renata, ao surgir a oportunidade de viver no exterior, 

abri-me para outras possibilidades, como se quisesse fugir do que parecia previsível e quase predestinado, contudo 

conforme o desenrolar do processo, os acontecimentos acabaram convergindo para a realização do meu estágio 

doutoral em uma universidade espanhola. Deste modo tive a confirmação de que estar em casa e sentir-se pertencente 

a um lugar nem sempre tem a ver com nascer nele, mas sim em escolher e/ou ser escolhido por ele, sobretudo dando 

vazão a este chamado que nos impulsiona ao cambio.  
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Talvez Onfray tenha mesmo razão quando diz que “não escolhemos os lugares de predileção, somos requisitados por 

eles” (2009, p.20), é uma sensação que se instaura e desde então inquieta e faz vibrar o corpo, aguçando os sentidos. E 

isto provoca a condição de estar em casa mesmo quando tudo na cidade é desconhecido. Sentir-se em casa mesmo 

quando rodeado por estranhos: pessoas, idiomas, paisagens... Ou sentir-se totalmente desabrigado em companhia de 

pessoas já conhecidas, em locais já acostumados com nossa presença, conforme diz o colaborador Marcelo.  

Existe o limiar tênue entre um em casa mundo e um em casa que se produz pelos apreços e trocas que estabelecemos 

com pessoas, com histórias e com objetos que nos trazem memórias e gostos de outrora. Tudo isto sem dúvida nos 

acolhe, configurando-se como um em casa pátio, do qual à continuação falaremos. 
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Um em casa, pátio 

Deslocamento: 

 
 

Imagem 12:  Rosas dos quintais do sul (2014) Wolney Fernandes. http://instagram.com/p/sn_D9Am62B/?modal=true 
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Criar para si um em casa outro é um trabalho moroso, que nos cobra paciência e uma dose de serenidade para 

encontrarmos os materiais que serão utilizados para construí-la. Esse é o momento em que precisamos estar atentos a 

tudo aquilo que nos pode ser útil e servir como elementos fundacionais desta casa tão singular. Estar atentos, 

especialmente, para achar em meio a tudo o que nos rodeia, nos dispersa e agita, aquilo que tem força o bastante para 

nos aquietar, sossegar e fornecer possibilidades de um encontro com o silêncio. 

Necessitas de um tempo para digerir rupturas, tempo para uma ressignificação da tua trajetória, para reunir 
tuas energias na construção de um outro tipo de “em casa” na própria desterritorialização, e não por meio 
de um esquivar-se dos abalos causados por ela. Sentir-se “em casa” com algum modo de ser é 
imprescindível para viver. Resta ficar atento aos modos como são construídos tais princípios constituídos 
desse “em casa” (RODRIGUES, 2006, p. 154-155) 

O “em casa pátio” neste sentido é uma noção criada para pensar sobre estes micromovimentos que se fazem quando a 

casa é algo encontrado no silêncio de uma ação cotidiana, num objeto que te remete a uma lembrança, em um cheiro 

capaz de transportar para um momento ou um lugar, que podem ganhar sentidos de “em casa”. É cultivar a roseira no 

pátio da frente de casa, investindo tempo e afetos para que ela vingue. É lançar diariamente a ela o olhar cuidadoso de 

quem tem esperança que dali algo surja e floresça. Não é a rosa em si, tampouco a roseira ou o pátio, é o conjunto que 

cria uma sensação de pertencimento, confluído em algo que é esperado coletivamente, junto a quem se gosta.  

Conforme venho insistindo, o sujeito nômade não se produz nômade pela ausência de um território, ou pela recusa da 

casa, dos vínculos. Talvez ele se saiba nômade pela possibilidade de movimentar-se, afastar-se e ainda assim não 

estar só, não estar desprendido de afetos, ainda que em alguns casos encontre-se fisicamente longe deles. Sempre há 

algum tipo de segurança que, ao contrário de prender-nos e enraizar-nos num ponto, dá-nos condição para acreditar na 

possibilidade do vôo, da saída. É o que nos encoraja para seguir viagem. E, sem dúvida, cada um de nós sabe o que 
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nos faz sentir em casa, ou o que nos dá condições para voltar até ela. E, quando não o sabemos, é preciso um 

investimento para descobrir, para produzir as condições necessárias para forjar este estado tão necessário. Só existe 

desterritorialização porque há territórios, há porções apropriadas. E reterritorializar-se é fazer este procedimento de 

demarcação, não importando que o terreno tenha se modificado. 

Por isso, seguindo as pistas deixadas pelos participantes, após perceber que em grande medida os modos de compor 

esse território existencial passavam por movimentos mais extensos ou movimentos de gestos menores e mais contidos, 

pareceu mais pertinente falar especificamente sobre cada um deles, através da criação destas duas casas: mundo e 

pátio. 

A casa pátio foi construída por meio dos fragmentos deixados por cada colaborador: nela estão contidos objetos, cores 

e gestos que incluem colocar a mão na terra, pintar e confeccionar os próprios móveis, criar objetos que de alguma 

forma congreguem em si as ideias que temos do mundo, ou daquilo que queremos nele... Ter um recinto para receber 

pessoas queridas e fortalecer laços de amizade e amor. 

Este “em casa” está muito ligado às noções de que não nos produzimos na solidão. De que os caminhos feitos no 

decurso dos deslocamentos ganham sentido quando é possível a partilha, quando encontramos no outro a possibilidade 

da troca, da amizade, pois “partir com um amigo oferece a certeza de ir ao encontro de prazeres diamantinos” 

(ONFRAY, 2009, p.47). Se a vida é feita de encontros, é justamente a partir deles que podemos chegar ao aconchego 

necessário nos momentos em que precisamos repor forças, recobrar o vigor. É na casa pátio que em muitas vezes 

encontramos esta possibilidade. É nela que estão firmados alguns vínculos tão importantes: o conforto de uma pessoa 

querida, a força de uma palavra ouvida quando precisamos. É o que vemos ser evidenciado na fala de Marcelo, sobre 
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estar próximo às “queridezas” de sua vida, que vão desde as pessoas até o próprio sistema de funcionamento 

encontrado na família, e reforçado por hábitos da região sul.  

O em casa pátio pode ser simplesmente uma caixa de tecidos, cujas texturas, cores e estampas, são um convite à 

criação, uma possibilidade de evocar a memória que se abre em tempos e caminhos distintos, mostrando por onde 

andamos.  

Desdobrar e redobrar a memória: reativar a memória doce, a sensação fugaz de um território se fazendo na 
alma, o prazer e o sonho, contra os efeitos colaterais da memória amarga de uma alma desde sempre 
prisioneira de uma identidade-refugo. Finalizar a visita à memória deixando tudo cuidadosamente dobrado e 
guardado. É a própria subjetividade que passa por esta ressignificação: lavada, quarada, repassada e 
dobrada, ela se constitui como um território mais habitável. (ROLNIK, s/d, p.03) 

Esta paisagem é uma porção de território que se cria com a ajuda daquilo que pode nos situar, em termos dos nossos 

desejos, em meio àquilo que fomos conquistando ao longo do caminho vivido e que nos mantém fortalecidos quando 

forças externas parecem nos abalar. Neste em casa criamos nossas fortalezas - esponjosas e permeáveis, por certo - a 

partir do que faz sentido em nossos modos de existência. Nos reterritorializamos neste em casa pátio e, ao ativar 

memórias, acionar lembranças ou tempos passados não o fazemos para lamentar um tempo perdido, mas para 

reencontrar a potência para seguir viagem (mesmo sem sair do lugar) e para reelaborar e atualizar projetos.  

Ao acionarmos memórias encontramos elementos que nos proporcionam a criação deste em casa pátio, porque nesse 

ato reconfiguramos certas narrativas que nos são tão caras e significativas, presentes nos rituais que nos vinculam aos 

acontecimentos que queremos preservar: “É uma atividade de resgate, de reunir apetrechos, diversos objetos tanto 

técnicos como estéticos (...). É um exercício de deixar de lado aquilo que não apetece, selecionar o que lhe convém e o 
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que lhe desconvém, o que faz com que aumente ou diminua a potência de afetar e ser afetado” (RODRIGUES, 2006, 

p.12). 

Vemos aqui o sentido atribuído pelos indivíduos que colaboram com a investigação, quando se trata de pensar sobre o 

que provoca essa sensação de estar em casa e com isso a necessidade de manter e alimentar certos territórios 

afetivos: relações familiares, fraternas, amorosas. Mais ainda, conseguimos compreender melhor a importância 

atribuída, por exemplo, no ato de colecionar, de guardar objetos, imagens, como forma de associá-los às pessoas e 

momentos que lhes são caros e dos quais não querem se apartar. O sentimento de pertença ligado à noção de casa 

mostra-se, muitas vezes, quando ao longo da vida mantemos conosco estes afetos, transpostos em imagens e 

artefatos. Sentimo-nos em casa mesmo quando não os carregamos conosco, em nossos bolsos, pendurados no 

pescoço num pingente de colar, talvez pela segurança de sabermos que estão bem guardados em algum lugar que 

temos confiança: na casa da mãe, naquela mala ou naquela caixa em que ficam nossos souvenires mais estimados... 

O em casa pátio, criado por meio destas imagens afetivas está diretamente relacionado à experiência visual, que 

funciona como um cosmos imagético que envolve e/ou assedia as pessoas sugerindo ou gerando links com 
repertórios individuais. Os repertórios individuais envolvem imagens de infância, de família, de amores, 
conflitos, acasos, azares e dissabores. São imagens associadas a momentos/episódios marcantes na 
trajetória dos indivíduos que, por várias razões, são preservadas por eles para se protegerem e 
relembrarem das emoções que essas imagens acionam. Os repertórios individuais incluem, também, 
imagens guardadas com afeto e com as quais as pessoas se reservam o direito de reviver as emoções que 
elas suscitam particularmente em momentos e celebrações especiais. (MARTINS e TOURINHO, 2009, p. 6-
7) 

No exercício de pensar sobre tais imagens e artefatos, compreendemos que nossas escolhas passam pelos processos 

de subjetivação e afetivação. Conforme Rolnik (2006) tudo isso acontece de modo indissociável à produção do desejo. 
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As aprendizagens, os embates e tensionamentos que surgem no contato sujeito/imagem, são marcados por uma 

relação paradoxal entre o corpo em sua vibratibilidade e sua capacidade de percepção, onde 

é a tensão deste paradoxo que mobiliza e impulsiona a potência de criação, na medida em que nos coloca 
em crise e nos impõe a necessidade de criarmos formas de expressão para as sensações intransmissíveis 
por meio das representações de que dispomos. Assim, movidos por este paradoxo, somos continuamente 
forçados a pensar/agir de modo a transformar a paisagem subjetiva e objetiva (ROLNIK, 2006, p. 13) 

Neste movimento de tentar pensar/agir de modo a transformar a paisagem, as visualidades acabam por instaurar-se e 

acoplar-se junto a estas mobilizações, provocando agenciamentos nos modos de ver, atuando como forças moventes 

de criação de mundos singulares. 

É relevante, portanto, a captura das visualidades que operam como fatores de afetivação, sempre articulados, 

desdobrados, reinventados em outros corpos, outros acontecimentos. As visualidades corporificam nossas escolhas e 

cartografam aquilo que fica de mais marcante dos deslocamentos realizados. Com isso promovemos uma 

retroalimentação, enquanto possibilidade de invenção de novas políticas de subjetivação, ou de invenção de novos 

possíveis.  

Criar para si este em casa, pátio, é fazer um processo de combinação, no qual vamos catando e bricolando82 aqui e ali 

tudo o que percebemos como potências: “através de cada combinação frágil é uma potência de vida que se afirma, 

como uma força, uma obstinação, uma perseverança ímpar no ser” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.13). Neste processo 

                                            
82 O conceito de bricolagem como possibilidade de criação permeou minha produção acadêmica em especial no período de realização da pesquisa de mestrado (concluída em 
2010), e nos desdobramentos desta produção nos anos seguintes (NUNES 2011; NUNES 2014). Ainda que em menor frequência, segue orientando meu pensamento no que diz 
respeito a criar de modo fragmentado um território marcado por aquilo que nos afeta e subjetiva.  
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vamos criando um território próprio e mais ainda, construindo modos singulares de viver, de conviver com os outros e 

com nosso entorno.  

Nas falas dos participantes são deixados rastros que nos levam a perceber a importância que possui criar esta casa. É 

preciso ter um lugar que possibilite criar, tendo as pernas para o ar e o chão como suporte, diz Marcelo; é importante 

poder participar de momentos marcantes nas vidas daqueles que amamos, enfatiza Luciana. Porque estar em casa é, 

em grande medida, doar-se e criar histórias compartilhadas. Estar em casa é, mais do que a casa em si, perceber como 

a experimentamos. 

A cada deslocamento vivido, uma série de experiências que nos ensinam diferentes formas de construir nossas porções 

de território. O trânsito por entre lugares nos possibilita, igualmente, relativizar certas necessidades, certos apegos 

(incluindo os de ordem material), passando a exercitar a criação de uma casa que se dá puramente pela presença e 

manutenção de sentimentos que nos dizem que estamos em segurança, em tranquilidade... E por isso estamos em 

casa. 

Querer o deslocamento nem sempre faz dele uma experiência amigável, no sentido de que tudo seja bem recebido por 

nós. Criar para si um em casa, mesmo que dependa de nossos esforços e investimentos nem sempre é uma tarefa das 

mais fáceis. E isso vem ao encontro de alguns fragmentos de Ju, que fala que apesar das dificuldades em assumir uma 

vida em deslocamento, acaba, mais cedo ou mais tarde, gostando da sua casa, em qualquer lugar. Na medida em que 

nos deslocamos passamos a captar melhor os sinais do que nos serve como abrigo, porque esta criação depende de 

nossas apropriações.  
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Ainda tomando como referência os escritos de Ju vemos que apropriar-se de algo e transformá-lo em familiar está 

relacionado com a repetição: de trajetos, de ações (como frequentar diariamente a mesma padaria), de rituais que 

acabam por configurar um modo de habitar um espaço que se transforma aos poucos em uma parte de nós, daquilo que 

somos. Há uma reflexão trazida por Wladimir que me leva a pensar essa questão, reiterando a ideia da repetição como 

forma de apropriação: quando comenta sobre cozinhar a própria comida, explorar as opções de lazer e cultura 

disponíveis ou desfrutar dos passeios pela vizinhança, está claramente criando seu território particular a partir da 

imposição de sua presença sobre aquilo que até então não tinha sentido algum para ele, pelo desconhecimento e 

distanciamento desses lugares.  

Para criar um em casa pátio é preciso promover esta troca: na qual me deixo afetar pelos espaços e, em contrapartida, 

minhas marcas nele também se tornam possíveis. Contudo, é importante dizer: ainda que estejamos concebendo um 

processo de reterritorialização, não se trata de seguir carregando e reforçando o eu. Ao contrário, é ser capaz de 

deslocar este eu, torcê-lo, sem sair do lugar, ou, neste caso, criando uma territorialidade. Há que seguir escavando e 

buscando aquilo que servirá como potência para fabricar o em casa do qual necessitamos, e à espreita de 

possibilidades de fazê-lo.  

Tal como diz Ju sobre criar vínculos com as pessoas e o lugar onde se encontra: não se trata exclusivamente do 

contexto, mas de formas de lidar com os processos de interação e relações interpessoais. No seu caso, posto que se 

considera uma pessoa tímida, para que novos contatos e trocas aconteçam conforme o que deseja para si, segue 

“tentando criar isso em todos os lugares”. Isso mostra-nos uma condição de esforçar-se para torcer o eu, esforçar-se 

para promover alguma ruptura nas formas mais duras que nos acompanham, contanto que seja percebida pelo 

indivíduo a necessidade para mudanças desta natureza. 
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Estamos sempre a caminho de um vir a ser aquilo que esperamos de nós mesmos, ganhando força e velocidade 

enquanto experimentamos os caminhos que surgem.  Os deslocamentos estão aí também para cumprir este papel de 

ensinar-nos que os caminhos a explorar são muitos e variados, e “pensar em rumos significa respeitar circunstâncias, 

oportunidades, contextos” (TOURINHO, 2010, p. 59).  

Ser capaz de criar para si um em casa está ligado, sem dúvida, às circunstâncias e contingências que se mostram nos 

caminhos transitados, e como bem disse a colaboradora Ju, não se faz em um dia... mas sim, na repetição de atos e 

trajetos, na persistência e no trabalho de forjar a instauração de uma casa para si. Ou mais do que isso, o que dá “liga 

para formar um ‘em casa’, isto é, aquilo que funciona como operador da consistência subjetiva, é a errância do desejo 

que vai fazendo suas conexões guiados predominantemente pela vibratibilidade do corpo e sua vontade de potência” 

(ROLNIK, 1998, p.08). 

 As vivências de cada participante são provas disso: estão sempre conectadas com outras histórias que nos ajudam, 

com maior e/ou menor dificuldade, a ver que tudo faz parte de um processo, articulado a tantos outros modos de viver e 

tantas outras visões de mundo... Levam-nos a uma multiplicidade de trajetos possíveis. Cada um de nós, no entanto, vai 

criando para si esta possibilidade de sentir-se em casa buscando ferramentas nas relações construídas: por vezes do 

contato com os iguais, que acabam por reiterar pensamentos e universos; e também dos atravessamentos com o que 

nos desestabiliza por sua diferenciação daquilo que concebemos como verdade, como valor, como importância nos 

processos de existência. 

Quando Deleuze fala à Parnet que “uma verdadeira ruptura pode se estender no tempo, ela é diferente de um corte 

significante demais, ela deve ser continuamente protegida não apenas contra suas falsas aparências, mas também 

contra si mesma, e contra as reterritorializações que a espreitam” (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 52), alerta-nos tanto 
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para o fato de que uma ruptura não pode cessar em si mesma, para que possa efetivamente romper com uma estrutura 

dada, como também nos alerta sobre as reterritorializações que se voltam para nossas linhas duras, para os fascismos 

que nos rondam e, por vezes nos habitam. Por isso, ao encarar a ruptura como processo, tornamos mais possível 

aprender na linha de fuga enquanto ela é traçada, no processo mesmo, estando atento aos “perigos que se corre, a 

paciência e as precauções que é preciso ter, as retificações que é preciso fazer todo o tempo para livrá-la das areias e 

dos buracos negros.” (DELEUZE e PARNET, 1998, p.52). 

A forma de manter-se neste estado de atenção reinvindicado por Deleuze tem muito a ver com a última paisagem, 

“Quem de dentro de si não sai”, onde apresento o panorama final da tese. Traçados a partir dos relatos de cada 

participante, em suas tomadas de posição e escolhas que derivaram dos deslocamentos experienciados nestes anos, 

são percebidos novos movimentos de desterritorialização. Neste sentido é possível entender que, em diferentes 

intensidades, os colaboradores mantiveram-se em fluxos de des-re-territorialização, retornando à ideia de que uma 

ruptura é processual. 
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IV. III - Paisagem III: Quem de dentro de si não sai... 83 

... 

Deslocamento: 

Uma freira que abandona os votos e encontra a paz que buscava junto a uma árvore plantada no 

quintal; a escritora que cultiva jardins selvagens dentro de si; a jovem bailarina que atravessa 

avenidas dançando em busca de um sonho; uma mulher que por saber-se tão feliz sente medo de que a 

felicidade acabe; uma professora brasileira que “depois de 20 anos de trabalho intelectual” larga 

tudo por um “trabalho braçal”, migrando para Europa; fazer travessias e sempre ter para onde 

retornar (...) 

... 

Se para Deleuze só se pensa porque se é forçado84, porque existe algo que, estando fora do pensamento o força a 

fazer novas conexões, o faz vibrar, rompendo com estratificações e com aquilo que em nós estava cristalizado, esta 

paisagem é também feita a partir de um esforço, de uma violência no sentido de forçar-nos a pensar, ser e fazer 

diferentemente daquilo que nos acostumamos. Nem que seja para seguir fazendo como antes. O que importa na 

                                            
83 Título inspirado na música Berimbau, de Vinícius de Moraes e Baden Powell. 

84 “Deleuze escreve que ‘só se pensa porque se é forçado’. O que ele quer dizer com isso? O que é que nos força a pensar? (...) O que nos força é o mal-estar que nos invade 
quando forças do ambiente em que vivemos e que são a própria consistência de nossa subjetividade, formam novas combinações, promovendo diferenças de estado sensível em 
relação aos estados que conhecíamos e nos quais nos situávamos. Nestes momentos é como se estivéssemos fora de foco e reconquistar um foco, exige de nós o esforço de 
constituir uma nova figura. É aqui que entra o trabalho do pensamento: com ele fazemos a travessia destes estados sensíveis que embora reais são invisíveis e indizíveis, para o 
visível e o dizível. O pensamento, neste sentido, está a serviço da vida em sua potência criadora“. (ROLNIK, 1995, p.1) 
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verdade é colocar-se em estado de questionamento, permitir-se a dúvida para sair de si, mesmo se optarmos por voltar, 

pois o retorno nunca é para o mesmo. O sujeito nômade, no decurso de sua marcha, percebe que “lo que es importante 

es el devenir, el proceso de transformarse en algo diferente, y no necesariamente llegar a serlo” (HORNIKE, 2008, 

p.66)85 

Quiçá, todo o movimento de se deslocar, de sair de um lugar geográfico para ser capaz de sair de si nos traga 

inevitavelmente até aqui, espécie de estrada com várias entradas, onde fazer o caminho de volta já não seja possível. 

Mais uma vez estamos diante do enfrentamento: e agora o que fazer com tudo o que nos passou, com todas as 

mudanças que já se deram? Como seguir mudando, como descobrir quando, e se, é tempo de pausa, ou de uma 

parada mais demorada? 

Essa última paisagem se constrói destes embates, dos conflitos entre movimento e permanência, entre as dúvidas de 

ser algo, numa busca por uma identidade mais estável ou fixa, ou seguir movendo-se, considerando que se pode optar 

por estar vivendo diferentes estados e modos de vida. Em suas visualidades vemos as contradições que nos habitam e 

as fragilidades, que uma vez declaradas podem se tornar potências de agir, devir criador, lugar a ser explorado. 

Vemos com mais força (micro)universos sendo criados, o prolongamento de rupturas que promovem novas 

desterritorializações. Nestas territorialidades teremos novamente a presença de forças moventes em direção a novas 

saídas e, em especial, os esforços que são empreendidos para que seja possível mudar, para que seja possível ser e 

fazer diferentemente daquilo que já foi feito e, ainda, perceber os caminhos realizados para dar vazão a estas iniciativas.  

                                            
85 O que é importante é o devir, o processo de transformar-se em algo diferente, e não necessariamente chegar a sê-lo” (HORNIKE, 2008, p.66, tradução minha) 
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Nesta paisagem cabem os sonhos, os projetos de vida, os planos feitos e desfeitos enquanto trilhamos rotas que nos 

são ofertadas e conquistadas. “Un salto al desconocido que no es, con todo, un salto al vacío. El lugar de llegada es un 

lugar del tamaño de nuestros sueños, hecho de los materiales que en el construyen nuestras expectativas” (CREUS, 

2011, p. 197)86. Esta é uma paisagem de expectativas confrontadas com as múltiplas realidades nas quais inserimo-nos. 

Neste momento do deslocamento faz-se um tempo de pausa, para pensar sobre aquilo que se mantém como ímpeto e 

sentido para seguir viagem, ou para instituir uma parada mais demorada. É o momento de atentar para prioridades que 

já não são as mesmas pois também foram deslocadas, e ver o que será feito delas. 

A partir das escritas dos colaboradores veremos correr linhas de diferentes tipos, entendendo que “toda sociedade, mas 

também todo indivíduo, são pois atravessados pelas duas segmentaridades ao mesmo tempo: uma molar e outra 

molecular (...) sempre uma pressupõe a outra” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 90) E destes tipos de 

atravessamentos reconhecemos nas falas e nos relatos as coisas que são difíceis de transformar, o que nos leva a 

pensar que um deslocamento territorial nem sempre garantirá um deslocamento em certas estruturas cristalizadas. Em 

determinados casos, segundo os relatos de alguns colaboradores, mesmo mudando de território geográfico, percebiam 

que em certos grupos sociais repetiam-se modelos de pensamento, enrijecidos e perpetuados à exaustão. Contudo, o 

movimento de saída favorece ao menos que sejam reconhecidos, por parte de quem se desloca, estes blocos que se 

mantém fortalecidos pelo status quo. 

Na paisagem apresentada serão problematizadas as experiências que envolvem as aprendizagens, os câmbios nas 

visões de mundo dos sujeitos em deslocamento e os embates que perpassam seus trânsitos entre diferentes destinos e 

                                            
86 “Um salto ao desconhecido que não é, contudo, um salto ao vazio. O lugar de chegada é um lugar do tamanho de nossos sonhos, feito dos materiais que constroem nossas 
expectativas”. (CREUS, 2011, p. 197 tradução minha) 
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objetivos. Os fragmentos de relatos apresentados nesta porção da tese são mais extensos, pois refletem as 

ponderações, dúvidas e certos dilemas vivenciados durante os períodos de trânsito. Como forma de dar-lhes mais 

ênfase a opção foi mantê-los em suas minúcias e naquilo que, segundo minha percepção, torna cada história tão 

singular. 
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Mapeamento Quem de dentro de si não sai... 

.
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... 

Deslocamento:  

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento 

e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

 

A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito 

porque gostava de carregar água na peneira 

Com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo 

que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu que era capaz de ser 

noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 
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Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

 

Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro botando ponto final na frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! 

 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios com as suas peraltagens 

e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos 

(Manoel de Barros, O menino que carregava água na peneira) 

... 

Aprendizagens que se fazem e desfazem enquanto andamos 

Podemos perceber que as razões que nos moveram mostraram-se distintas na primeira paisagem que intitulei Callejeo; 

bem como o que operou como convite à criação de um território próprio de existência também se apresentou como 

multiplicidade na segunda paisagem. 
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O que temos nesta paisagem final, no entanto, é um certo modo de lidar com os deslocamentos e com nossos conflitos, 

que se apresenta de modo confluente: uma forma por si só idiossincrática, contraditória e alquebrada. Os relatos que 

compõem esta última paisagem apontam (pelo menos) para um caminho comum: estamos sempre carregando água na 

peneira, enquanto nomadizamos pelo mundo. Ainda que busquemos agir de forma coerente com nossos modos de ver 

a vida, este será um desafio permanente. E por isso, penso eu, o poema de Manoel de Barros nos faz perceber que os 

caminhos são marcados pela água que deixamos vazar, enquanto tentamos, mais ou menos, conter que se esvaia. Os 

trajetos feitos nos deslocamentos territoriais nos mostram: saímos em busca de nossos despropósitos. Insistimos na 

possibilidade de roubar um vento e levá-lo a outras partes, para mostrar àqueles por quem temos afeto. 

Experienciamos os deslocamentos de formas descabidas em alguns momentos onde, depois de tanto esforço para a 

saída, deparamo-nos com dias em que o que mais gostaríamos era poder voltar, era poder escolher novamente o 

caminho a trilhar ou ainda, tempos em que gostaríamos de estar reclusos, numa casa aconchegante, sem contato 

algum com o mundo externo. Vivemos na corda-bamba dos nossos sentimentos contraditórios. 

Contudo, os relatos nos trazem a perspectiva de que, mesmo tendo esta clareza sobre nossas contradições, elas 

continuam sendo sentidas como problemas aos quais temos de combater. Ou minimamente, encaradas com o pesar de 

quem tem que aprender a lidar com este estado. Não é fácil mesmo, ouvimos apelos vindos ao menos de dois lados (ah 

os binarismos!): as forças que nos convocam a acreditar que a vida deve se construir em bases estáveis, sobretudo no 

que diz respeito a trabalho e família; e as forças que nos convocam a pensar que a vida pode ser vivida de inúmeras 

formas, sem tantos roteiros e predeterminações, pois certos vínculos podem nos aprisionar. 
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Mais uma vez temos o conflito instaurado entre uma vida nômade ou sedentária. Contudo, volto à noção de Onfray (já 

citada anteriormente) de que nenhuma das duas existe em estado puro, havendo muitos pontos de contato nessas 

possibilidades. Talvez o desafio que se apresente para estes sujeitos nômades venha a ser aprender a lidar com seus 

conflitos, colocando-os não em oposição, mas em diálogo, a ponto de ser possível descobrir o que os atrai em cada 

uma das possibilidades e o que podem tirar de proveito ao acolhê-las e combiná-las. Trata-se de buscar as 

possibilidades de vida que estão entre as margens, no meio. 

Além disso, os incômodos, dúvidas e mal-estares surgidos no percurso deflagram algo que vai além das questões entre 

nomadismos e sedentarismos, reivindica uma atenção ao que passa em nós quando efetivamente somos modificados e 

tocados pela experiência vivida. São tensionamentos decorrentes de quando temos novas perspectivas, que exigem 

também uma mirada com novas lentes e o uso de mapas distintos, que nos ajudem a viver e compreender o mundo 

segundo lógicas ainda nos são desconhecidas. 

Esta paisagem, em certa medida, funciona também como uma avaliação do processo vivido pelos colaboradores ao 

logo dos quatro anos em que nos colocamos em diálogo. Embora não tenha sido criada com este objetivo, ao avançar 

nas reflexões dos relatos escritos e em todos os dados produzidos nesse tempo, sinto que as narrativas autobiográficas 

me apontam justamente a este balanço sobre o que foi aprendido e sobre o que permanece em devir. Há presente em 

seus depoimentos uma autorreflexão, considerando que muitos ciclos estavam sendo fechados: conclusão dos cursos 

de pós-graduação; retornos ao país; mudanças de cidade; oportunidades profissionais; inserções em novos grupos de 

trabalho e também de sociabilização.  
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A ideia de uma paisagem que reflita essas escolhas e os desdobramentos dos trajetos percorridos tem sua importância 

por fazer pensar que, nômades ou sedentários, estamos sempre em processo, e a vida está sempre prestes a mudar, 

impelindo-nos a tomadas de decisão. No caso deste grupo ainda acrescentaria: a vida está sempre exigindo que 

revisitemos nossos objetivos, que olhemos para o que nos afeta e faz seguir caminho. 

É um movimento incômodo porque nunca sabemos o que resultará das escolhas, e tampouco temos garantia do que 

resultará em nós a partir de alguns acontecimentos. Sobre esses conflitos Rolnik esclarece-nos que: 

Uma tensão se instala entre o movimento de tomada de consistência de uma nova pele e a permanência da 
pele existente, necessária até que o processo de criação se complete. O paradoxo entre esses dois vetores, 
a força de invenção que ele mobiliza e a tensão que disto decorre são portanto próprios da vida em sua 
potência de variação: eles são constitutivos do processo vital de individuação que vai organizando e 
estabilizando novos contornos, uma nova pele, enquanto desestabiliza e desfaz outros. (2002, p.1-2) 

Revolvemos nossos territórios, nossas camadas de pele e ao passo que nos transformamos, aquilo em que nos 

tornamos modifica-se tanto quanto nós próprios (DELEUZE e PARNET, 1998)87. Neste caso nunca chegamos a, de fato, 

ter uma forma pronta ou acabada, pois estamos em permanente estado de devir. Este estado de inacabamento é uma 

ideia que perpassa todos os relatos deste último mapeamento, conferindo aos escritos uma noção de que a qualquer 

momento tudo pode deixar de ser o que é, para tornar-se outra coisa. 

Em algumas falas, como no fragmento onde Ju expõe seu desejo de criar novas relações, mas diz sentir-se amarrada à 

sua timidez88, fica ainda mais evidente que a mudança é algo processual. Existe um descompasso entre o querer ser 

                                            
87 Em Diálogos (1998), Deleuze diz a Parnet: A questão "o que você está se tornando?" é particularmente estúpida. Pois à medida que alguém se torna, o que ele se torna muda 
tanto quanto ele próprio. (DELEUZE e PARNET, 1998, p.10) 

88 Ainda que esta ideia já tenha sido parcialmente desenvolvida na paisagem anterior, retomo-a parcialmente pela recorrência com que aparece nos relatos e falas de ju, mostrando-
se uma questão bastante forte em sua narrativa autobiográfica. 
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algo que (ainda) não se é, e esta efetuação vinculada à mudança de cidade ou país, pois demanda um trabalho sobre 

nós mesmos de, primeiramente refletir sobre o que nos impede de falar com o outro, e estar atento aos riscos que estão 

em jogo quando somos impedidos de estabelecer contatos ou de expor-nos. Há estruturas que nos conformam que são 

mais sólidas e mais difíceis de desconstruir e que, mesmo quando desfeitas podem seguir à espreita de oportunidades 

para gerar novas cristalizações89. 

Com isso quero sinalizar que algumas mudanças requerem mais tempo e esforço para que possam acontecer. Insisto, 

todavia, que é possível transformarmo-nos, mas a depender do tamanho da transformação é preciso que exploremos 

outras vias para que ela aconteça, e um esforço maior ainda para que haja de fato uma desterritorialização.  

A desterritorialização no caso da colaboradora Ju se efetua quando ela faz pontes, e cria possibilidades para romper 

com este endurecimento: assume um fazer cozinheira e, presenteando vizinhos e pessoas recém-conhecidas com seus 

bolos e pães, subverte a barreira que se interpõe entre ela e os outros. Ao reduzir distanciamentos, tornar-se próxima, 

estabelece novos vínculos e cria outros terrenos de existência para si. O ato de cozinhar para ela pode ser o que 

Deleuze e Guattari (1997) chamam de força desterritorializante90, que neste caso funciona como uma força movente, 

algo que a tira deste lugar de imobilidade e determinismos do tipo: “eu sou”. Porque havendo a possibilidade de 

mudança, dizer “eu sou tímida” perde seu caráter absoluto, pois é uma variação de estado: ainda que esta porção de 

timidez se mantenha, ela é fluida, e varia de acordo com as condições que se apresentam. Neste caso, podemos 

                                            
89 Algo no sentido do que dizem Deleuze e Guattari: “Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco de reencontrar nela organizações que 
reestratificam o conjunto, formações que dão novamente o poder a um significante, atribuições que reconstituem um sujeito — tudo o que se quiser, desde as ressurgências 
edipianas até as concreções fascistas. Os grupos e os indivíduos contêm microfascismos sempre à espera de cristalização.” (1995, p.17) 

90 Para Deleuze e Guattari, esta ideia que incorpora o sexto teorema da desterritorialização funciona do seguinte modo: “a dupla desterritorialização não simétrica permite 
determinar uma força desterritorializante e uma força desterritorializada, mesmo que a mesma força passe de um valor ao outro conforme o "momento" ou o aspecto considerado” 
(1997, p. 96). 
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entender que Ju encontra sua forma de expressão no caminho da cozinha, a partir de um fazer culinário que serve como 

modo de dizer o que lhe parece indizível por meio de palavras e construir relações. 

O deslocamento geográfico serve também como força desterritorializante em situações que a vida pede uma mudança 

de posição, de filho, de amigo que assume determinados comportamentos e que, em dado momento deseja assumir 

outros caminhos.  É pelo deslocamento de nossos territórios acostumados que algumas mudanças em nós acontecem, 

pois nosso lugar de fala e de mirada muda também. “Viajar conduz inexoravelmente à subjetividade. Dividida, 

fragmentada, espalhada ou compacta, é sempre diante dela que acabamos por chegar, como diante de um espelho que 

nos convida a fazer o balanço de nosso trajeto socrático: o que aprendi de mim? O que posso saber com mais certeza 

do que antes da minha partida?” (ONFRAY, 2009, p.81).  

Questionamentos como esses configuram um eixo bastante citado pelos colaboradores e também problematizado ao 

longo de toda a tese. Mas, algo que ainda me parece pendente é pensar como, em meio a estes deslocamentos, 

passamos a exercitar outros caminhos, a arriscar nas escolhas, vindo a aprender sobre nós. Isso passa pela ideia de 

torção, à qual repetidas vezes me reportei e que em muitas partes da tese esteve presente. 

Luciana em seus escritos promove uma reflexão sobre hábitos muitas vezes repetidos por dificuldade de fazer 

diferentemente. Por isso, quando menciona a mudança de olhar e de perspectiva sobre ser capaz de viver certas 

experiências e acontecimentos estando sozinha, sente um grande orgulho de si mesma, justamente por ser algo 

almejado, mas resultante de um processo lento de autodescoberta e de exercitar pequenas variações em suas 

atividades diárias. Ao sair do país experienciou o contato com pessoas de outra cultura, cujos modos de viver e resolver 

questões de ordem cotidiana lhe ensinaram sobre a potencialidade de desfrutar da própria companhia, sobre os 
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prazeres de vivenciar momentos plenamente povoados, mesmo quando se está só. Algo semelhante ao que Marcelo 

relata em seus escritos, pois a mudança geográfica forçou-lhe a lidar com a solidão, vindo a descobrir que este pode ser 

o primeiro passo para o surgimento de novas relações. 

Mais uma vez, ressalto que essas transformações dependem majoritariamente de um esforço próprio em tentar e lidar 

de modos diferentes com dilemas e conflitos que nos são recorrentes. E quando vemos a mudança ocorrer 

efetivamente, por vezes sentimos o que diz Marcelo sobre sua vontade de voltar no tempo e refazer certos 

acontecimentos. 

Este é um trabalho de autodescoberta e aprendizagens sobre si que, ao ser acionado possibilita um descolocamento no 

próprio sujeito, que mira para si com o estranhamento necessário para ver-se diferente, permeado por possibilidades até 

então silenciadas ou pouco exploradas. Larrosa considera que neste processo  

Não há um eu real e escondido a ser descoberto. Atrás de um véu, há sempre outro véu; atrás de uma 
máscara, outra máscara; atrás de uma pele, outra pele. O eu que importa é aquele que existe sempre mais 
além daquele que se toma habitualmente pelo próprio eu: não está para ser descoberto, mas para ser 
inventado; não está para ser realizado, mas para ser conquistado; não está para ser explorado, mas para 
ser criado. (2006, p.9) 

Sou completamente favorável e partilho desta noção a respeito do eu. Um eu que não é, mas está. Um eu que não tem 

pudores em assumir que as certezas estão aí para serem desmanchadas e ressignificadas. Segundo este modo de ver 

a si e aos outros, há sempre o desejo e a esperança de que podemos pensar diferente, de que ideias totalitaristas, 

perspectivas endurecidas, possam ser diluídas ou minimamente colocadas em questionamento: “e se?”. Num caminho 

como este o eu que faz sentido é o eu reportado por Larrosa: que está para ser inventado, fabricado a partir de micro 
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investimentos diários, afetado por ideias que se contrapõem às suas e, por isso há mais possibilidades de 

transformação. 

Algo em torno disso foi também mencionado por Luciana Renata, que reflete sobre seus processos de mudança e 

amadurecimento, desde a saída da casa dos pais, e mais fortemente sobre a necessidade de colocar-se aberta num 

contexto onde tudo lhe era diferente, no caso do período vivido na Itália. Esse deslocamento provocou mudanças no 

plano do convívio com outras pessoas, deixando em suspenso a tendência a pré-julgamentos. 

A mirada desde outro lugar oportuniza inclusive que vejamos com outros olhos nossos locais de origem, pela 

possibilidade de conhecer narrativas distintas às que já conhecemos e aos discursos que incorporamos. Vemos nossa 

casa ou nosso país com distanciamento necessário para senti-los e perceber aspectos que estando imersos nos resulta 

quase impossível. Foi necessário sair do país, para entender algumas dinâmicas no que diz respeito ao cenário político, 

e perceber a visibilidade adquirida nos últimos anos aos olhos dos estrangeiros. Luciana, ao estar inserida num grupo 

diferenciado escuta novas versões para narrativas já conhecidas e, a partir disso dá-se conta, por exemplo, do bom 

momento que o país vive em termos dos investimentos em educação superior e no fomento à pesquisa. Com essa 

percepção ampliada, sente o reconhecimento pelo trabalho que desenvolve e pelos caminhos profissionais que vem 

trilhando.  

Foi preciso este deslocamento geograficamente mais amplo, para que uma tomada de consciência acerca do momento 

político que se vive no país ganhasse maior visibilidade na vida de Luciana. Na verdade, não só dela, como na de 

muitos de nós que tivemos a oportunidade de estar em outros lugares não porque estávamos fugindo de um cenário de 

pobreza, ou dificuldades financeiras (como em muitas narrativas migratórias). Ao contrário, nossos deslocamentos estão 
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bem situados num momento em que recebemos bolsas para estudar, para expandir nossos conhecimentos e 

estabelecer parcerias com importantes instituições do exterior, sem nos sentirmos diminuídos pelos estigmas de 

“latinos”, “terceiro-mundistas”, imigrantes ilegais, ou outras coisas que já configuraram um pensamento generalista 

sobre brasileiros.  

Com isso, não fechamos os olhos para muitas disparidades graves que se mantém no país, e nas relações exteriores, 

contudo penso que seja importante fazer menção e trazer estes relatos como forma de também propor uma outra 

mirada para estas novas versões de mundo que estão sendo produzidas e sentidas a partir de nossos deslocamentos. 

As escolhas e vivências relacionadas à profissão, aliás, conformam um território bastante notório nesta terceira 

paisagem. Se retomarmos o fato de que este aspecto foi um dos disparadores dos movimentos migratórios na vida 

deste grupo como um todo, é nesta paisagem que veremos com mais intensidade o que se passou em termos de 

mudanças e desdobramentos em torno a este fator. 

A saída pela via dos estudos e da qualificação profissional foi o ponto que uniu nossas trajetórias. Visivelmente, no 

decorrer da tese, enquanto pesquisadora fui atravessada por inúmeras outras questões, que despertaram meu interesse 

e meus sentidos, e que, de certa forma, me levaram a problematizar temas para além da formação. Contudo sempre 

mantive clara a ideia de que, mesmo tendo esse ponto como critério para o convite lançado aos colaboradores, a via 

profissional estava por sua vez, também sendo entrecruzada por inúmeros outros interesses e desejos, que ampliavam 

a noção de formação profissional atrelada a trabalho e dinheiro. Nesse processo de (auto)descobrimentos, novos rumos 

foram tomados por alguns colaboradores, bem como ideais e expectativas mantidas no momento da saída foram 

desconstruídas. 
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No mapeamento encontramos ao menos cinco passagens dos colaboradores que trazem à tona as mudanças e alguns 

movimentos perpassando o terreno da profissão: 

O encantamento de Ju ao conviver com pessoas de outras áreas e, sobretudo com pessoas que tinham trabalhos fora 

dos contextos acadêmicos. A experiência de conviver com outros grupos, estabelecer contatos e conversações que 

fugissem dos temas tradicionalmente discutidos em meios onde todos possuem vínculos com a profissão universitária 

por vezes restringe-nos a conhecer outras histórias, outras vidas que são interessantes justamente porque acontecem 

fora dos muros e domínios acadêmicos. Dessas experiências levamos aprendizagens e conhecimentos que nos 

ensinam sobre outras possibilidades de viver, de buscar e encontrar felicidade e realização de sonhos por rotas distintas 

às tomadas por muitos de nós. 

Entrecruzo esta passagem do relato de Ju a outros dois pontos mencionados em escrituras distintas: o relato de 

Luciana, no qual faz uma revisão acerca das expectativas e do suposto glamour que atribuía à carreira de professores 

universitários; e o desejo expresso em meu relato sobre realizar atividades que não pudessem ser contabilizadas como 

produção ou atividade acadêmica. 

Tais aspectos me levam a pensar que tanto uma revisão dos projetos e dos planejamentos tidos como metas de vidas 

são colocados à prova, a partir destas mudanças de lugar geográfico e de postura perante o mundo, quanto o próprio 

contexto social é submetido ao questionamento. O deslocamento permitiu-nos uma mudança de foco e uma ampliação 

de mirada que, minimamente serviu para vermos além daquilo que acreditávamos antes, questionando valorações 

mantidas em torno do status profissional atribuído ao ensino superior e para percebermos algumas políticas que gerem 
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este âmbito e que têm impingido à produção de conhecimento e ao trabalho docente um ritmo de escala industrial, onde 

o que mais importa são os números que mostram os indicadores do tipo qualis. 

Querer fazer para além do trabalho computável em termos de currículo é tentar escapar um pouco a esta lógica de que 

a vida é feita para ser vivida em função da profissão, como uma forma de resistir a esta marca que me parece um tanto 

frequente, nos discursos de quem está sempre exausto de tanta demanda de trabalho ou que, em momentos de 

socialização com pessoas de outros meios não consegue desenvolver e participar de conversas, porque só é capaz de 

discutir questões relativas ao campo profissional, suas teorias e autores, ou sobre o círculo de pessoas com as quais 

convive no dia a dia da universidade. 

Sem dúvida estes deslocamentos entre diferentes instituições, diferentes círculos de amizade ou diferentes atividades 

deu-nos outra perspectiva sobre aquilo que queremos e de como podemos (e devemos) resistir a esta idealização 

construída sobre a profissão docente no Ensino Superior. 

Dos relatos de Luciana Renata e de Tales é possível vermos alguns desdobramentos relativos às escolhas 

profissionais, já resultantes de suas experiências em deslocamento territorial. 

O relato de Luciana Renata que compõe esta paisagem narra tanto seus conflitos e embates com relação à busca pela 

estabilidade e a necessidade de negociações entre aquilo que quer manter ou priorizar em seus novos percursos, como 

também traz um panorama de alguém que se manteve segura com relação ao caminho profissional escolhido e que 

deseja que a vida seja resultante desta escolha. Talvez no caso de Luciana Renata a torção produzida não esteja na 

mudança de seus objetivos, mas sim no esforço investido para manter-se firme em seu plano inicial, reiterando uma 

opção de vida vinculada ao desejo de estabilidade, seja profissional ou afetiva (ao voltar para próximo de sua mãe).  
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É interessante pensarmos que nem sempre a dificuldade que temos é de realizar a mudança, a torção do sujeito, mas 

sim, ao passar por determinadas transformações, sermos capazes de conservar algumas estruturas que nos são caras, 

ou até mesmo vitais. E vejo este aspecto como algo fundamental na problematização sobre os deslocamentos, pois a 

intenção ao explorar este tema nunca foi a de sair por aí, levantando bandeiras em defesa de um abandono de todos os 

nossos vínculos, e instâncias que nos dão suporte91: família, lugar geográfico, amigos, profissão... O desafio sempre foi 

permitir-se uma saída de si, por meio do questionamento, por meio da abertura ao conhecimento de outras narrativas, 

no sentido de tomar consciência de que a vida, assim como o mundo são feitos de multiplicidades, e abrir-se a elas é 

fundamental, inclusive quando se quer cultivar certas territorialidades: valores, ideias, relações...  

Partindo do relato de Tales, o que percebo é a necessidade de seguir seus projetos, quase à exaustão, ao esgotamento 

das possibilidades para que ele próprio perceba se houve ou não a torção pretendida. Tales talvez seja o colaborador 

que mais claramente deixou suas territorialidades em busca de fabricar um eu pretendido e almejado por ele. 

Consciente de que para que a mudança ocorresse alguns cortes seriam necessários. Quando, no processo de 

experimentar e alcançar o que objetivava ao vir para Goiânia, percebeu que era o momento de, novamente, rever seus 

planos e avaliar a própria transformação. Profissionalmente seus projetos caminhavam conforme havia desejado: 

concluíra o mestrado e logo passou a trabalhar como professor em duas universidades. Mas passado pouco mais de um 

ano, percebeu que talvez a vontade de ser professor estivesse arraigada a uma ideia de estabilidade, de ser bem 

sucedido profissionalmente e, até mesmo como consequência na vida de quem faz pós-graduação, como se este fosse 

o único caminho possível para quem opta pela formação continuada. Da insatisfação descoberta ao longo da 

                                            
91 Em parte o que quero dizer se reporta ao alerta dado por Deleuze e Guattari, quando desenvolvem o conceito de corpo sem órgãos e nos dizem que é preciso certa prudência, é 
preciso guardar para si uma porção de órgãos, produzir para si um corpo sem órgão nunca foi destruir o corpo, mas romper com hierarquias e questionar o organismo, enquanto 
ordem pré-estabelecida. (Deleuze e Guattari, 1995; 1996) 
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experiência, novamente pôs-se a questionar o que queria da vida, e os caminhos profissionais que gostaria de seguir e, 

daí surgem novos projetos, muitos deles dos retornos a ideias de outros momentos. 

A profissão, talvez seja um dos territórios mais difíceis de ser desterritorializado, sobretudo quando colocamos na 

balança os anos de investimento em estudos, no trabalho realizado, e a própria ideia de que chegados a certa idade, 

não podemos mais mudar de ideia (e se mudarmos, é melhor não arriscar). São convenções e discursos que ouvimos e 

(acreditando ou não) reproduzimos, e que nos servem de âncoras para segurarmo-nos em alguma parte.  

O contraste que faço nos relatos de Tales e de Luciana Renata é pelo interesse em ver que mesmo tendo caminhos e 

trajetórias que se aproximam (aliás, como no caso de todos os colaboradores, que tiveram na formação superior o 

impulso de saída) é somente por meio da experiência, dos sentires, das trocas e do contato com o que lhes era 

desconhecido, que novos desdobramentos em suas vidas aconteceram.   

No caso de Luciana Renata a experiência foi o que lhe possibilitou descobrir que, de fato, aquele caminho profissional 

trilhado até então era o que queria para si, percebendo que deveria persistir nesta busca. No caso de Tales, somente 

pela experiência lhe foi possível descobrir que, mesmo que se trace um plano, e se tenha um ideal daquilo que se quer 

ser, esse plano não é garantia de muita coisa. A partir da experiência desfrutou da vida que almejava, mas deu-se conta 

que havia muito mais a ser explorado antes de parar em algo, mantendo um universo que já não parecia fazer sentido. 

Tudo isso me leva a refletir a partir das palavras de Preciosa (2010) que problematiza esse desmanchamento de formas 

ao dizer “um sujeito é um receptáculo de formas, urna de devires, fabulador incansável de estados, rastreador de 

possíveis. Força viva que deseja produzir-se como forma que dê passagem à articulação de pensamentos furiosos (...) 

Viver (...) é lembrar-se obstinadamente que toda forma assumida exige renovação, sob pena de esterilizar-se (p.54)”. 
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E por sermos força viva é que me parece inevitável esta condição de (auto)questionamento constante, necessário tanto 

para quem quer permanecer o mesmo quanto para quem deseja mudar a si. A terceira paisagem é a que tem seus 

limites, e suas fronteiras mais borrosas, o que a torna mais difícil de ser mapeada, apreendida em termos dos sentidos 

que podem deflagrar as problematizações. Tudo parece demasiadamente movediço e, mesmo com algumas convicções 

os relatos todos estão permeados por questões que nos mostram a impossibilidade de afirmar qualquer coisa, exceto 

esta perene sensação de que tudo o que construímos já está prestes a mudar ou ser relativizado por eles. Em casos 

como os de Ilíada e Wladimir, que mencionam sobre o desejo de criar uma territorialidade, de fixar-se pois o nomadismo 

por vezes parece-lhes cansativo, todavia sentem como se tivessem ainda muito a explorar e conhecer, antes de definir 

uma perspectiva de vida, incluindo um lugar para viver. 

De certo modo o que me parece necessário é muito mais criar para si um entendimento de que as coisas seguirão 

movendo-se e mudando, independentemente de ficarmos enraizados a um lugar, ou considerarmos uma escolha como 

algo mais permanente.  

A escolha de Luciana Renata em abandonar a vida italiana, para retornar ao Brasil, ou mesmo a ideia de que deve 

escolher por uma de suas duas vidas não é por si algo a que se possa pensar como definitivo. Luciana Renata jamais 

voltará a ter a “vida brasileira” de modo exclusivo mesmo que retorne ao país, e vice-versa. Sua vida já está 

indelevelmente marcada por todas as experiências vividas: incluindo-se aí todas as pessoas por quem foi afetada, todas 

as culturas que pôde conhecer (e por vezes contrapor-se), todas as histórias que viveu estando na Itália e nas idas e 

vindas permanentes ao Brasil. Ainda que os dois mundos em seus acontecimentos, pessoas e trabalho não se 

cruzassem diretamente, Luciana Renata estava sempre fazendo as conexões, criando pontes, ligando pessoas e 

narrativas em torno aos dois lugares. Essa ideia de vida dupla parece-me mais uma forma que utiliza para processar 
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informações e organizar o próprio pensamento do que, de fato, uma condição real. Seu conflito demarca algo que está 

sempre a nos assombrar: a busca pelo uno, e pela identidade mais ou menos centrada, como forma de conseguir ver-

se, compreender-se... E esse assombro nem sempre é consequência do que queremos, mas sim de um pensar e fazer 

que estão tão arraigados em nossos modos de lidar com a vida que, mesmo que queiramos, por vezes nos resulta difícil 

sair desse caminho demarcado da procura por uma identidade coesa. 

Nesta mesma tentativa de enquadramento em uma unidade de identificação questões muito banais e corriqueiras são 

evidenciadas: as relações e os contatos que realizamos com pessoas que, provavelmente, em outros momentos da 

vida, jamais nos permitiríamos desenvolver conversas ou convivências. Por pensar coisas como: “tal pessoa e eu somos 

muito diferentes”; “não gosto de pessoas assim”; “esse comportamento me desagrada”; “somos incompatíveis”, e 

inúmeras outras rotulações possíveis, nos centramos nos círculos de convivência dos iguais, dos que me representam, 

dos que são como eu. Não saímos, portanto, de uma zona de conforto bastante demarcada.  

O exercício de viagem, de deslocamento por outro lado, força-nos a conhecer e estabelecer vínculos com pessoas que 

têm vidas e interesses distintos, que tem perspectivas e projetos que se distanciam dos nossos. Mas daí instaura-se 

uma oportunidade ímpar, que é deixar-se contaminar por narrativas que nos soam tão diferentes, que nos falam sobre 

visões de mundo que miram para vias opostas. Passado algum tempo, percebi algo que vai ao encontro disto: quando 

lembro-me da experiência que vivi em Barcelona, ou mesmo em Goiânia, vejo que meus círculos de relação e amizade 

deram-se com pessoas cujas histórias eu lançaria julgamentos ou rotulações mil, caso estivesse no meu lugar seguro e 

confortável... Contudo, estando em trânsito, ou experienciando uma noção de recomeçar a vida, me dei a chance de 

conhecê-las, de me deixar seduzir e encantar por aquilo que eu não era. Com essa abertura ganhei amigos e pessoas 
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que provocaram em mim um abalo incômodo, mas positivo, no sentido de desmanchar algumas certezas e alguns 

muros erguidos a minha volta. 

Em suas reflexões sobre o deslocamento vivido, Ilíada também cita como parte importante da experiência de mudança, 

as relações de amizade que foram se construindo. Ao falar dessas relações pondera sobre ter sido um processo de 

encontros, que não dependeram de um esforço que partisse dela propriamente, mas que foram acontecendo. Desde 

meu ponto de vista, acredito que mesmo sem ter realizado um esforço ou tomado inciativas de modo consciente, essas 

novas relações aconteceram pela condição em que estava: sozinha na cidade nova, abriu-se ao acaso e dispôs-se a 

relacionar-se com novos grupos. 

Onfray considera que “no estrangeiro, essa identidade flutua, sem laços, sem pontos de referência (...). Em seu trajeto 

encontrará um outro que provavelmente não tornará a rever, uma alteridade gratuita, uma pura alteridade” (2009, p. 80). 

Feitas as devidas adaptações, esta fala de Onfray me leva a considerar que, de modo mais ampliado e direto, viver o 

deslocamento territorial ensina-nos sobre alteridade e sobre partilhas, de uma forma que não fosse por meio da saída 

de si e do deslocamento do eu, acionadas pela mudança de território geográfico, levaríamos muito tempo para 

aprender, para efetivar, ou ainda, talvez nunca chegássemos a tentar, pelas contingências ou pela falta de necessidade. 

Todas estas criações e conquistas, realizadas na cotidianidade dos espaços e das relações, contribuíram para que em 

diferentes intensidades saíssemos de nós, atualizando e reinventado interesses e planos de vida. Nos relatos a questão 

de forjar para si um eu nômade, que sai de seu espaço, predispondo-se a uma desterritorialização, foi algo construído, 

inventado pela necessidade, forçado até que se tornasse um evento possível. Neste processo estamos a todo tempo 

desconstruindo e reconstruindo nossos mundos, considerando e aprendendo a lidar com as adversidades, pois a esta 
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altura, já vimos que “la vida en estos tiempos de cambios acelerados quizá sea estimulante. La tarea de dotarse de una 

representación de los mismos y de implicarse de manera productiva en las contradicciones, las paradojas y las 

injusticias que engendran es un desafio permanente.” (BRAIDOTTI, 2005, p. 13)92. 

Tendo transitado pelas diferentes paisagens propostas percebo a presença de algo novo neste território que chamei 

“Quem de dentro de si não sai”: um pensamento, uma sensação, algo que ficou da experiência vivida ou que foi ganho 

ao longo dela. Cada um reage a seu modo tanto no percurso da viagem, quanto no momento da chegada. Ao criar uma 

narrativa a partir dos percursos de pessoas que tiveram suas histórias entrecruzadas às minhas, em diferentes 

momentos e intensidades, minha intenção durante toda a tese foi pensar os deslocamentos territoriais enquanto 

importante fator de subjetivação. Naquilo que o deslocamento territorial mobiliza em nós, como sujeitos desejantes que 

promovem rupturas no intuito de produzir uma vida que tenha sentido em ser vivida, na qual seja possível desenhar 

projetos, se movimentar em meio à dureza de muitos territórios aos quais temos de atravessar.  

Essa última paisagem talvez seja a mais complexa, a mais difícil de apreender – essa impressão persistiu durante todo 

o desenvolvimento da investigação. Contudo, em meio a incertezas, alguma coisa sempre é possível captar e demarcar 

enquanto domínio. Foi daí que tentei criar algum terreno para transitarmos. 

  

                                            
92 (...) “A vida nestes tempos de câmbios acelerados talvez seja estimulante. A tarefa de dotar-se de uma representação dos mesmos e de implicar-se de maneira produtiva nas 
contradições, nos paradoxos e nas injustiças que engendram é um desafio permanente.” (BRAIDOTTI, 2005, p. 13, tradução minha) 
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Imagem 13: Shhh, no se lo digas a nadie. (2013) Aline Nunes, arquivo pessoal. 

 

No se lo digas a nadie... - Porção de território V 



218 

 

O que conta em um caminho, o que conta em uma linha é sempre o meio e não o início nem o fim. 

Sempre se está no meio do caminho, no meio de alguma coisa. (DELEUZE e PARNET, 1998, p. 

39) 

“Basta respirar para que o tempo passe” 93. Foi o que li há poucos meses e que hoje penso sobre o tempo do doutorado. 

As noções de tempo são sempre cambiantes, a depender do que está em jogo. E não foi diferente com relação ao 

tempo da tese. De uma eternidade embaçada e quente, de repente se mostra um furacão, tamanha a velocidade e força 

com que arrasta tudo o que vê pela frente, e o que sobra dele no meio da bagunça tentamos decifrar se é escombro, 

ruína ou algo que se mantém intacto. Os quatro anos passaram assim, enquanto eu respirava. 

No momento em que termino a escrita, já estou prestes a “levantar acampamento” novamente. Temporariamente sei 

que ficarei entre a casa da minha mãe (em Santiago, no Rio Grande do Sul) e da minha irmã (em Santa Maria, também 

no RS). A vida acontece enquanto muitos objetos, afetos, utensílios de casa e memórias da vida vivida em outros 

lugares se acomodam protegidos por camadas e mais camadas de plástico bolha. Meus livros e meus filmes se 

encontram expatriados, em diferentes casas. Meus quadros escondidos em cantos de uma casa que não é minha, 

embora me receba muito bem. É engraçado pensar que a cada mudança, e a cada retorno para estas caixas 

abarrotadas de histórias, muitas coisas foram passadas a diante: já não me diziam nada, ou se diziam, eram coisas que 

não me importam agora. Apesar de ter algumas limitações, adoro a sensação de ver minhas coisas se perdendo de 

mim, e ganhando vida em outras partes. Gosto de acreditar que isso faça parte do fluxo de se abrir para que coisas 

novas nos aconteçam. 

                                            
93 Frase que está na página 24 do livro “A Delicadeza”, de David Foenkinos (2011) 
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Ao final da tese, após diferentes períodos de dúvidas e refletindo sobre os deslocamentos, faço um retorno à 

problematização de Deleuze94 à qual, por caminhos tortos, tentei contrapor defendendo que há sim uma verdadeira 

ruptura no sujeito que se desloca territorialmente. Desde o princípio, me declarei provocada pela fala do filósofo não por 

desconsiderar sua “verdade”, mas sim por sentir que no caso deste trabalho aquela afirmação não procedia. E de fato 

não procedeu, ao final destes quatro anos de investigação. Sobretudo quando me coloquei à espreita de novas 

interlocuções com outros sujeitos nômades.  

Ainda que em diferentes medidas e intensidades, a partir do que vivenciei junto aos participantes e tomando minha 

própria experiência, acredito que é impossível manter-se impermeável diante das mudanças de território. E digo isso 

pautada nas histórias de vida que trouxe (de modo bastante fragmentado) para compor a narrativa que deu corpo à 

tese. Entendo que a fala de Deleuze reporte-se mais à condição de uma viagem de curto tempo, como as que fazemos 

quando participamos de congressos em outras cidades, ou quando saímos de férias e temos tempo determinado para o 

retorno. O tipo de viagem para quem quer espairecer, tomar outros ares, etc. Contudo, mesmo que siga insistindo na 

distinção entre este tipo de viagem e o deslocamento realizado pelos sujeitos da investigação, sigo pensando que pode 

sim sempre haver um abalo e também uma forte ruptura naquele que se desloca como turista, a depender do tipo de 

deslocamento que pretende viver para si.  

Gosto de uma definição bastante simples do pesquisador Santiago Tejedor (2014), da Universitat Autònoma de 

Barcelona, na qual distingue em três tipos os sujeitos que se deslocam a passeio: 

                                            
94 Para refrescar o pensamento trago-a novamente: “O que existe na viagem?”. Há sempre um lado de falsa ruptura. Este é o primeiro aspecto. O que torna a viagem antipática para 
mim? Primeiro é o fato de ser uma ruptura barata. Eu sinto exatamente o que dizia Fitzgerald: “Não basta uma viagem para haver uma ruptura”. Se querem ruptura, faça outra coisa 
que não seja viajar (...) As intensidades se distribuem no espaço ou em outros sistemas que não precisam ser espaços externos. Garanto que, quando leio um livro que acho bonito, 
ou quando ouço uma música que acho bonita, tenho a sensação de passar por emoções que nenhuma viagem me permitiu conhecer. (DELEUZE e PARNET, 1988, p. 90-91) 
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O turista seria aquele que vai até uma agência de viagens, recebe um programa e um itinerário bem demarcado daquilo 

que vai visitar e conhecer; 

O viajante é aquele que deixa uma margem de tempo em seus itinerários para improvisos, abrindo-se para conhecer o 

que está fora dos roteiros turísticos; 

O viageiro é quem quer acima de tudo ter experiências genuínas, autênticas e diferentes, fugindo dos roteiros 

determinados e massificados. 

Com isso vemos que, mesmo em se tratando de uma viagem com ida e volta delimitadas, as possibilidades de abrir-se 

e conhecer são sempre diferentes, bem como os objetivos que nos levam a viajar. A partir da experiência é que cada 

um terá condições de escolher para si algo que lhe acrescente, que sirva como potência em seus modos de existir. Em 

virtude disso, penso que, ainda que a viagem contenha a ilusão de uma possível mudança, prefiro não ser generalista e 

seguir acreditando que as mudanças se darão, em mais ou menos tempo que se leve para processar as novas 

visualidades e sensações. E isso também passa por negociações feitas conosco e pelas aprendizagens que acontecem 

no meio da vida. 

Os colaboradores foram unânimes ao dizer que existem muitas formas de mudar, de deslocar em si certezas e visões 

de mundo, mas que, para eles, sobretudo nos momentos que se encontravam em suas vidas pessoais e profissionais, 

viam exclusivamente no deslocamento territorial a saída e a possibilidade de romper com um estado de acomodação, 

para literalmente fugir de uma condição em que se sentiam presos e amarrados a modos de viver que já não lhes 

pareciam suficientes. 
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Longe de buscar generalizações, defendo que os colaboradores teriam vivenciado diferentes formas de mudança, 

caminhos diferenciados para novas aprendizagens, caso não tivesse se lançado ao deslocamento territorial, contudo 

certamente as mudanças se dariam num outro ritmo e muito provavelmente seriam de outras ordens, talvez diferentes 

daquilo que cada um gostaria e tinha como meta de vida. Por mais que as mudanças não dependam de um 

deslocamento de território geográfico, ou seja, que não haja garantias de que transformações no sujeito aconteçam 

efetivamente, defendo todavia, que em alguns casos, se não houvesse o deslocamento territorial, tomado enquanto 

impulso, entendido como potência, não haveria torção de pensamento. Ou seja: mudariam os eventos, mudariam 

pequenos detalhes que os afetam na passagem dos dias, mas não haveria de modo tão radical uma alteração naquilo 

que se pensa e na forma com que se pensa. 

O deslocamento territorial foi propulsor de novos acontecimentos nas vidas dos participantes e com isso, promoveu 

encontros com novas ideias, com novos olhares, com pensamentos que se opunham àquilo que já estava instaurado. 

Além disso, o deslocamento territorial provocou desestabilizações inclusive naquilo que pensávamos a nosso respeito: 

descobrimos preconceitos que foram despertados no momento em que nos sentimos estrangeiros de nós mesmos; 

verdades e formas intransigentes de tentar mostrar nossas posições, ou mesmo, descobrimos desejos e forças para 

adentrar campos de discussão que até então nos eram distantes e inexistentes em termos de prioridade. 

E neste sentido, vejo que o trabalho com a abordagem narrativa foi de extrema importância para que, tanto as rupturas 

quanto os abalos sucedidos em cada experiência, pudessem ser trazidos à tona, sobretudo para serem pensados como 

pontos importantes de reflexão para a tese. Os conflitos e dilemas de cada participante, que segundo eles, eram 

entendidos como problemas isolados, ou questões demasiadamente pessoais e sem interesse para a discussão, mas 

ganharam adensamento na medida em que percebíamos conexões e reverberação nas falas dos demais. Com isso, 
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vimos que algumas tensões saíam do plano do pessoal, do “eu comigo mesmo”, para ser ampliado e problematizado do 

ponto de vista de um acontecimento no plano do social, no plano daquilo que perpassa a muitos outros que se colocam 

a viver este tipo de trânsito. 

A partir deste marco passei a compreender melhor as reivindicações dos investigadores narrativos no que diz respeito 

às preocupações ao se trabalhar com histórias de vida e autobiografias, para que não se caia no esvaziamento dos 

propósitos da pesquisa e de suas implicações éticas e responsabilidade social. O trabalho científico que se nutre de 

relatos biográficos não se pretende uma celebração da vida de quem narra (ainda que em alguma medida isso seja 

possível, em especial do ponto de vista literário, cinematográfico...), contudo, ao trazer este modo de produzir 

conhecimento em âmbito acadêmico é mais do que necessário que aquilo que se narra seja conectado ao contexto 

vivido, articulado a outras histórias que possam favorecer a compreensão (ainda que micro) de determinado fenômeno 

social, situado em termos de espaço e temporalidade.  

Durante todo o processo de trabalho com os relatos tive em mente as palavras de Hernández e Rifà que serviam de 

alerta: “no hay de perder de vista que una investigación autobiográfica no es una narración celebratoria de la 

experiencia del yo, sino un camino para establecer relaciones, desvelar vínculos y realizar aportaciones al campo de 

estúdio que nos hemos propuesto recorrer” (2011, p.15).95 

Foi marcante no desenvolvimento da pesquisa, perceber que aos poucos a atenção que eu lançava para tema, por ser 

algo importante para mim, provocava também nos colaboradores uma motivação para pensar sobre seus 

deslocamentos. Talvez por também reconhecerem nesta questão uma importância, em que ela mesma é geradora de 
                                            
95 “Não há que se perder de vista que uma investigação autobiográfica não é uma narração celebratória da experiência do eu, mas sim um caminho para estabelecer relações, 
desvelar vínculos e realizar contribuições ao campo de estudo que nos propusemos recorrer” (HERNÁNDEZ e RIFÀ, 2011, p.15, tradução minha). 
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um tipo de conhecimento do qual pouco se fala. As histórias, as vidas destes indivíduos tinham um importante papel na 

construção de um trabalho articulado a aportes teóricos e preocupado em discutir suas experiências dentro do contexto 

social em que se inserem. Através destas proposições estavam contribuindo com o pensamento em torno a uma área 

de conhecimento em emergência - a Cultura Visual.  

Isso tudo acabou por mostrar a noção de “comunidade de atenção mútua”, citada por Connelly e Clandinin (1995) 

quando falam das relações entre investigador e colaboradores. Estávamos implicados em trazer à tona e refletir sobre 

um assunto partilhado, e até o fim da realização da pesquisa os participantes, vez ou outra, me chamavam para contar e 

atualizar seus percursos, seus dilemas, para compartilhar comigo suas novas conquistas e os desafios que vinham 

juntamente a elas. Ainda que a tese fosse desenvolvida por mim, as questões debatidas ganharam uma importância 

explícita para todos, criando um processo colaborativo que nos predispôs à escuta e à reflexão em torno da construção 

destes modos de narrar (HERNÁNDEZ e RIFÁ, 2011). 

Fazer este recorrido é interessante porque resulta um duplo movimento: de pensar naquilo que não foi cumprido- 

objetivos que se transformam, perguntas que ficam sem respostas, incompletudes de um itinerário; mas também, uma 

forma de desejar outros projetos, de refletir sobre as coisas que estão reverberando disto que foi construído. 

É sempre um risco colocar ponto final num trabalho que ainda está tão vivo. Mais fácil seria poder terminar esta etapa 

com uma vírgula, indicando que muito ainda está por vir. Por outro lado, melhor acreditar que este ponto não indica um 

final, mas uma ruptura radical, necessária para ter coragem de dar início aos projetos de vida que já estão pululando, 

prestes a se espraiar. Por isso, há que se erguer a cabeça, mirar com firmeza, e fazer um balanço do que foi vivido. As 

considerações finais são para isso mesmo! 
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Quando olho para a tese com olhos mais atentos e criteriosos, percebo o tanto que ainda ficou por fazer: desde 

aprofundar algumas discussões; conseguir ser mais sucinta em certas passagens cuja leitura pode ser mais cansativa; 

exercitar uma escrita que se apoia nas teorias, mas não necessita trazê-las de modo direto o tempo todo, fatigando o 

leitor com o ritmo “texto+ citação em bloco+ texto...” Algo neste sentido acontece também com os diferentes ritmos de 

escrita que acabam construindo a tese, dias em que estamos em muita sintonia com o trabalho, dias em que nos 

forçamos a seguir, pois não há tempo a perder. Em certas passagens sinto como se a escrita corresse solta, clara, à 

plena velocidade... Já em outras se torna pesada, pouco objetiva e beirando o lugar comum de certos artigos e textos 

acadêmicos. Nesse fluxo há também que considerar a necessidade de seguir alguns protocolos, os quais são 

incorporados ao passo que tentamos torná-los menos enfadonhos para nós e para o leitor.  

Vejo que dessas encruzilhadas não há forma de fugir, mas sim é legítimo tentar outros caminhos, entendendo que isso 

tudo é questão de exercício, de estilo, de permitir-se brincar com a escrita para encontrar o tom que mais nos atrai e 

onde consigamos negociar com estes limites da escritura acadêmica. Essa tarefa, já vi, ficou pendente. Mas, quem sabe 

mais adiante?  

O que posso esperar é que esse pequeno recorte daquilo que se passou sirva como acionador de novas histórias. 

Como objetivo futuro me agrada pensar que este trabalho não se encerra aqui, porque essas narrativas seguem 

pulsando, desejantes de seguir contando sobre os caminhos percorridos e sobre novas descobertas.  

Percebo que a tese me oferece muitas vias para continuá-la, e é instigante pensar em outras formas de narrar sua 

história, marcada pelos encontros que tive com estas pessoas e de como fui também afetada por tantas outras 

referências que me fizeram pensar e sentir os deslocamentos territoriais.  



225 

 

Ao refletir sobre os caminhos e desdobramentos que a tese me oferta, me pergunto, por exemplo: Como seria contar 

esta história a partir de outros meios? Que tipos de instrumentos ou linguagens artísticas96 poderiam ser utilizadas para 

compor e contar por outros vieses o que nos passou ? Vejo-me alinhavando outras possibilidades de dar visibilidade a 

este trabalho: criando narrativas visuais mais potentes, do ponto de vista artístico e qualitativo do material que pode ser 

produzido; seguir lapidando a narrativa criada até aqui, em busca de outras formas de encadear as histórias e as 

imagens, tentando unir de modo mais fluido o pensamento teórico àquilo que é cotidiano, coloquial e que tem sua 

riqueza aí.  

Num futuro próximo vejo-me também investindo em outras formas de trabalhar com histórias, amparada ainda no vasto 

espectro da investigação narrativa. A cada imersão nos relatos, a cada descoberta dos detalhes relatados pelos 

colaboradores, pensava comigo: “quero que tudo isso incorpore o texto da tese!”. O que me resultou impossível, já que 

optei por trabalhar com sete pessoas, além dos meus próprios relatos. Nossos trabalhos são feitos de escolhas, e neste 

momento me pareceu mais importante manter o foco na ideia do entrecruzamento de muitas histórias, em detrimento de 

um mergulho mais profundo para reconstruir as histórias de apenas um ou dois colaboradores. 

Através da sugestão de Rosane Preciosa cheguei ao livro de Clarice Lispector “Uma Aprendizagem, ou o livro dos 

prazeres”. Ela foi certeira quando disse que eu era devedora dessa leitura, talvez por haver em meu trabalho algo desta 

aprendizagem sobre si, que vem da observação, de ver as pessoas sendo. Até então eu desconhecia esta obra de 

Clarice, mas fui em sua busca e descobri a história de Lóri e Ulisses. Pelo prazer das aprendizagens que se dão em 

encontros como esse, o fragmento de diálogo que Rosane me indicou, fiz questão de trazer: 

                                            
96 E cito esta possibilidade em específico pois, “de cara”, considerei este caminho por ser minha formação inicial. Ou seja, muitos outros, que também me são desconhecidos 
poderiam ser pensados. 
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(...)  

[Ulisses:]  

- Por que é que você olha tão demoradamente para cada pessoa? 

Ela corou: 

- Não sabia que você estava me observando. Não é por nada que eu olho: é que eu gosto de ver as pessoas sendo. 

Então estranhou-se a si própria e isso parecia levá-la a uma vertigem. É que ela própria, por estranhar-se, estava 

sendo. Mesmo arriscando que Ulisses não percebesse, disse-lhe bem baixo: 

- Estou sendo... 

- Como? Perguntou ele àquele sussurro de voz de Lóri. 

- Nada, não importa. 

- Importa sim. Quer fazer o favor de repetir? 

Ela se tornou mais humilde, porque já perdera o estranho e encantado momento em que estivera sendo: 

- Eu disse para você - Ulisses, estou sendo. 

Ele examinou-a e por um momento estranhou-a, aquele rosto familiar de mulher. Ele se estranhou, e entendeu Lóri: ele 

estava sendo. 
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Ficaram calados como se os dois pela primeira vez se tivessem encontrado. Estavam sendo. 

- Eu também, disse baixo Ulisses. 

Ambos sabiam que esse era um grande passo dado na aprendizagem. E não havia perigo de gastar este sentimento 

com medo de perdê-lo, porque ser era infinito, de um infinito de ondas do mar. Eu estou sendo, dizia a árvore do jardim. 

Eu estou sendo, disse o garçom que se aproximou. Eu estou sendo, disse a água verde na piscina. Eu estou sendo 

disse o mar azul do Mediterrâneo. Eu estou sendo, disse o nosso mar verde e traiçoeiro. Eu estou sendo, disse a 

aranha e imobilizou a presa com o seu veneno. Eu estou sendo, disse uma criança que escorregara nos ladrilhos do 

chão e gritara assustada: mamãe! Eu estou sendo, disse a mãe que tinha um filho que escorregava nos ladrilhos que 

circundavam a piscina. Mas a luz se aquietava para a noite e eles estranharam, a luz crepuscular. Lóri estava fascinada 

pelo encontro de si mesma, ela se fascinava e quase se hipnotizava. 

(...) 

(LISPECTOR, 1998, p. 71-72) 

 

Nesse fragmento reitero a potência contida na investigação de cunho narrativo, pela importância que dá a observações 

desta natureza, e que são capazes de ensinar-nos a partir de lugares de fala que, por serem distintos, nos forçam a um 

deslocamento, quiçá, a um descentramento do eu, para que possamos aprender do nós, em colaboração. Penso que 

um trabalho autoetnográfico, por mais que tenha em seu cerne a ideia de explorar de modo mais intenso o eu, seja feito 

intrinsecamente do que emerge deste eu sempre em relação: em relação com seus pares, nos núcleos cujos territórios 

já são conhecidos; nas relações com o que se apresenta estranho e estrangeiro; na relação que se estabelece com o 
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meio: a cidade, a cultura, a política. O eu que interessa na autoetnografia é, portanto, um eu relacional, que se distende 

e rompe-se na medida em que se atrita e se deixa encharcar pelo mundo.  

Em defesa de uma pesquisa que se desenvolvesse em meio à vida, considerei que tanto a tese poderia se alimentar de 

acontecimentos que envolvessem algum tipo de conexão ou aprendizagem de histórias biográficas e cotidianas, quanto 

o movimento inverso também: alimentar a vida, pensar e problematizar alguns eventos desde os marcos teóricos que 

vinha utilizando, ou daquilo que escutara com cada participante. Aprender justamente destes trânsitos. 

Considero que fui modificada não só pelo fato de ter saído de Santa Maria, por ter me deixado invadir por Goiânia ou 

Barcelona, durante os anos em que estive nessas cidades. Mas digo que fui deslocada por aquilo que nem eu mesma 

esperava ver acontecendo: as concepções e prioridades de vida que tinha até me deslocar; os preconceitos que percebi 

carregar comigo e que, hoje considero tê-los revisto e superado; sentir o corpo tomado por medos que eu desconhecia; 

perceber as transformações dos discursos carregados e que, depois de uma mudança de perspectiva, foram 

relativizados ou abandonados. Sim, quando deixam de fazer sentido, os mundos que construímos também estão 

fadados a desmoronamentos deste tipo. 

Ao longo das conversas com os participantes seus relatos me mostravam em parte esta cena de mundos 

desmoronando, mas sem pesar, porque decerto já sabiam que destes desfazimentos, coisas novas estavam prestes a 

nascer. E de fato nasceram: novos projetos de vida surgiam enquanto alguns ciclos se fechavam, enquanto 

desterritorializações de diferentes ordens eram efetuadas.  
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Certa vez, num texto sobre narrativa, encontrei a seguinte frase: “Los inícios de los cambios empiezan cuando somos 

capaces de imaginar nuevas posibilidades que antes habían sido impensables” (RIERA apud ROBIRA, 2010, p.227)97. 

Resguardo-me ao silêncio povoado para, quem sabe enxergar as novas formas que podem surgir daqui da tese, esse 

fragmento da experiência que foi vivida enquanto deslocamento, enquanto amizade e novas parcerias, enquanto 

saudade e, sobretudo, enquanto desejo de que daqui também novas linhas se façam para que novos deslocamentos 

nos sejam possíveis. 

... 

Deslocamento: 

“Não era à toa que ela entendia os que buscavam caminho. Como buscava arduamente o seu! E como 

hoje buscava com sofreguidão e aspereza o seu melhor modo de ser, o seu melhor atalho, já que não 

ousava mais falar em caminho. Agarrava-se ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo 

certo. Mas o atalho com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde ela 

fosse finalmente ela, isso só em certo momento indeterminado da prece ela sentira. Mas também 

sabia de uma coisa: quando estivesse mais pronta, passaria de si para os outros, o seu caminho 

era os outros. Quando pudesse sentir plenamente o outro estaria salva e pensaria: eis o meu porto 

de chegada. 

Mas antes precisava tocar em si própria, antes precisava tocar no mundo.” 

(CLARICE LISPECTOR, 1998, p.57) 

                                            
97 O início dos câmbios começam quando somos capazes de imaginar novas possibilidades que antes eram impensáveis” (RIERA apud ROBIRA, 2010, p.227, tradução minha) 
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Coda: notícias vindas de longe 

Imagem 14: Sem título (2013). Aline Nunes, arquivo pessoal 
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Algo ainda presente no processo da tese reclama seu espaço antes que, efetivamente, cheguemos ao fim. 

Impossível não seguir querendo saber e querendo contar sobre os novos acontecimentos, sobre o que permanece 

pulsando nas trajetórias destes sujeitos nômades que atravessaram de modo indelével minha vida. 

Por questões de tempo e de organização do material problematizado, comentei em algumas passagens do texto que 

houve sempre histórias outras que, mesmo estando fora dos relatos citados, estiveram margeando aquelas tantas que 

compuseram as paisagens da tese. 

A respeito destes fragmentos que ficaram à margem, sempre mantive um certo alento ao saber que, indiretamente, 

estariam ali, em cada porção de território criado e desmoronado, porque eram partes agenciadoras de todo 

desdobramento seguido nas histórias de cada um. 

Enquanto me dedicava à escrita da tese, a parceria e os laços de amizade foram estreitados com os participantes. 

Mesmo findado o trabalho em torno aos relatos, seguimos conversando com muita frequência, e fui tendo o privilégio de 

manter-me atualizada e participando de suas novas empreitadas e conquistas. Essa questão me pareceu importante 

como algo a ser também partilhado com os leitores da tese, no sentido de fornecer algumas pistas daquilo que vem 

sendo experienciado por eles em suas novas etapas de vida, produzindo ainda muitos deslocamentos. 

Neste momento gostaria de partilhar com você, leitor, as notícias vindas de longe e que, por sua vez, contam-me sobre 

os seguintes acontecimentos: 



232 

 

Ju encontra-se em período de finalização de sua tese de doutorado. Vislumbra a possibilidade de uma nova mudança 

geográfica e conta que, em seus novos projetos, tem como prioridade estar mais próxima da família e dos amigos, para 

promover encontros, confraternizações e, claro, cozinhar para eles. 

Tales, cujos anseios e desejos de mudança para São Paulo foram acompanhados no decurso da tese, efetivou seus 

interesses de tornar-se escritor. Sem abandonar por completo o gosto pela docência e pela ideia de que a 

aprendizagem sempre pode ser mais prazerosa quando feita no coletivo, lançou-se à criação do Ninho de Escritores, 

um lindo projeto “de aprimoramento da escrita por meio do acolhimento, da crítica positiva e da experimentação 

literária”98 

Luciana Renata, que retornou ao Brasil em 2014, vivencia um novo momento na vida profissional: de volta à Santa 

Maria, dedica-se agora ao desenvolvimento da pesquisa de Pós-Doutorado, na área de Física, na UFSM. Bem como o 

planejado, voltou ao país e está junto da mãe. A novidade deste momento, no entanto, está na continuidade do 

relacionamento amoroso iniciado em Bolonha, com a vinda de seu parceiro italiano para o Brasil. 

Marcelo desfruta da conquista recente, a bolsa de estudos99 para a realização do doutorado em “Estudos 

Contemporâneos do século XX”, da Universidade de Coimbra, em Portugal.  Nesta nova experiência, além da dedicação 

à vida acadêmica, segue à espreita de bons encontros, por meio das viagens e callejeos praticados no cotidiano. Frutos 

das derivas são as produções artísticas mais recentes que desenvolve e que podem ser conhecidas aqui: 

https://www.flickr.com/people/marceloforte/ 

                                            
98 Segundo a descrição realizada por Tales no perfil criado na rede social: https://www.facebook.com/ninhodeescritores?fref=ts 

99 Bolsa de Doutorado Pleno no Exterior, concedida pela CAPES.  

https://www.flickr.com/people/marceloforte/
https://www.facebook.com/ninhodeescritores?fref=ts
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Ilíada mantém-se residindo em Goiânia, onde se sente desafiada atuando como docente em diferentes instituições de 

ensino superior. Todo o ano retorna ao Ceará, revigorando-se junto à família. Recentemente mudou-se de casa e agora 

aproveita a nova morada na capital goiana. 

Após o estágio na Espanha, Luciana retornou ao Brasil e logo experienciou novos deslocamentos: defendeu sua tese 

de doutorado “’Se a prova fosse sobre os rebeldes eu ia tirar 10!’ Culturas visuais tramando masculinidades na 

escola”100 e, em seguida, mergulhou em outro deslocamento. A aprovação no cargo de professora da Universidade 

Federal de Pernambuco levou-a a mudar-se para Recife, dando início a novos ciclos. Neste processo fui surpreendida 

com a chegada de uma carta-mapa, mostrando seus percursos recentes e parte dos novos investimentos de vida. 

Wlad e eu seguimos em contato, sobretudo por meio das redes sociais. Acompanho suas idas e vindas entre o Rio e o 

interior de Goiás, suas descobertas na cidade grande e os movimentos em torno da investigação doutoral. Segue 

produzindo suas ikebanas e criando seus territórios No mais, Wlad se prepara para um novo deslocamento, no estágio 

no exterior pelo programa de doutorado sanduíche, ofertado pela CAPES. 

Estabelecer colaboração a partir do critério que estabeleci para este trabalho se configurou, ao fim, como uma ponte, 

que me levou não só a conhecer suas histórias e ter o privilégio de entrecruzá-las às minhas, trazendo-as aqui. Serviu 

como uma possibilidade de adentrar porções de territórios às quais eu não tinha acesso, até então. Territórios afetivos, 

territórios construídos dos desejos e sonhos dessas pessoas que cruzaram meu caminho. Territórios permanentemente 

revolvidos por eles, na crença de que há sempre algo novo a ser feito e experienciado. 
                                            
100 Disponível para leitura em: http://culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/tese_at%C3%A9_sumario_luciana_borre_nunes.pdf 

 

http://culturavisual.fav.ufg.br/up/459/o/tese_at%C3%A9_sumario_luciana_borre_nunes.pdf
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Por certo, chegamos a um final. Mas seus nomes, suas histórias e o que se pode aprender delas seguirão ressoando 

por muitas outras viagens empreendidas, promovendo outros tantos deslocamentos. 
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Poeiras 

Os fragmentos de relatos, citados nos mapas de cada paisagem, são trazidos novamente, desta vez separados 

segundo seu narrador. 

Relatos Aline 

Paisagem I 

(…) quando criança amava esta condição de sempre poder viajar, conhecer outras cidades… E os melhores momentos 

normalmente eram as horas durante a viagem, vendo as paisagens mudando através da janela do ônibus. Depois de 

grande, as viagens com minha avó ficaram mais escassas e acho que por esta razão fui buscar esta possibilidade 

através dos filmes: línguas diferentes, lugares desconhecidos (…) ver outras paisagens e outras pessoas e suas 

histórias, vividas em outros territórios… (...) 

Paisagem II  

Este segundo ano tem sido muito mais difícil. Talvez porque eu esteja mais certa (por agora pelo menos) de que quero 

voltar, pois quero ficar mais próxima geograficamente das pessoas que amo. Quero que eles voltem a participar mais 

ativamente da minha vida, bem como desejo ser mais presente em suas vidas. E embora saiba que em grande medida 

isso não é garantido somente pela proximidade física, sei que o que eu quero depende muito desta condição (...) 

Contudo, apesar das “queixas” e incertezas, não me arrependo de ter feito esta mudança e nem sinto que seja o 

momento de voltar, ou ir para outro lugar. (...) 
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Eu cheguei em Barcelona e me senti tão em casa! E não digo que não fui surpreendida, porque afinal foi a primeira vez 

que estive aqui... mas o que digo é que me senti em casa porque eu me sentia um pouco dona um pouco parte deste 

lugar... Talvez por ser um desejo muito, muito antigo... Era uma relação de amor à distância, que antecedia e ia além 

das questões profissionais. (...) 

Durante o período de escolha do lugar para fazer doutorado sanduíche eu quis me abrir para outras possibilidades, 

porque estive tanto tempo da vida tão certa e até obcecada com a ideia de vir para cá que, em um momento eu pensei: 

“não! Tenho que me abrir a outras possibilidades, tenho que me deixar levar pelas novas relações que o doutorado está 

me oferecendo”. E de fato fiz isso, já estava em negociações para ir para Londres. Até me puxei mais para aprender 

inglês, que eu sempre desgostei e até hoje tenho meus limites... Quando já estava quase tudo se encaminhando com a 

professora de Londres e precisava dar seguimento aos papéis do processo, ela ficou um tempo sem dar retorno. 

Acabou que os caminhos novamente se voltaram para BCN, confluindo para que eu pudesse viver este tempo aqui... 

(...) 

Paisagem III 

Quando estava em Goiânia, vivendo lá pelo segundo ano, comecei a me ver em crise... crise porque até então não me 

permitia sofrer ou considerar ter feito uma má escolha (ter saído de perto da minha família, do que eu conhecia e tinha 

como seguro). Talvez não me permitisse também porque não tinha sentido isso até este momento. Mas no segundo ano 

eu estava muito diferente... parecia que  tinha passado a euforia da mudança, do efeito  de conquista por ter ido estudar 

em outra instituição...não sei bem o que foi, mas o fato é que houve um abalo em mim. Talvez simplesmente por não ter 

me colocado a possibilidade de duvidar de minhas certezas. O engraçado é que, ao admitir estes medos e receios, as 
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coisas voltaram a ficar bem, e aí sim eu consegui ver novas possibilidades boas por ter feito esta travessia, esta 

mudança. (...) 

Neste processo resolvi colocar em prática uma coisa que era muito difícil para mim: superar meus medos de água e 

aprender a nadar. ‘Só isso’, muitos devem pensar...mas para mim...quanto tempo pensando antes de começar e depois, 

quanto tempo até conseguir nadar um pouquinho. A questão é que neste processo eu envolvia duas coisas: 

- fazer uma atividade que fosse totalmente diferente do que eu fazia profissionalmente. Algo que não pudesse ser 

colocado no Lattes, que não pudesse ser contabilizado em termos de produção de currículo... 

- fazer, neste processo tão novo e difícil para mim, diferente do que normalmente eu faria, isto é: reagir de modo 

diferente diante das adversidades, diante dos meus conflitos... 

A primeira questão foi mais facilmente resolvida, assim que eu escolhi fazer as aulas de natação e me matriculei. Mas a 

segunda foi um longo e duro processo. Se antes eu queria desistir de tudo quando me sentia ‘fracassada’, ou quando 

não conseguia realizar a tarefa solicitada, agora eu tinha que fazer diferente! Eu tinha que resistir, ficar, segurar o choro 

e a vontade de sair correndo e fugir para me livrar daquilo que me torturava. Na verdade eu estava ali pra tentar buscar 

outros caminhos de suportar e lidar com aquilo que considero difícil. 

Claro que este processo todo não foi um acordo pacífico comigo, menos ainda posso dizer que foi um processo linear, 

de superação. Não foi... Houve dias que eu não queria nunca mais voltar para as aulas de natação, levei meses para 

aprender, meses para tirar a pranchinha, meses para me encorajar a nadar de costas... mas eu consegui!!! E fico super  

feliz comigo porque eu não desisti e mais ainda, porque meu exercício de fazer e reagir diferente diante de uma situação 
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de conflito deu certo. Eu realmente me esforcei, me obriguei a fazer algo diferente para promover uma mudança em 

mim, uma mudança que não era sobre aprender a nadar, era uma mudança frente a minha condição quando me vejo 

em conflito. Era uma mudança (mesmo sendo pequena) na vida. O mais legal é que tentei seguir usando estas 

estratégias em outros momentos. (...) 

Relatos Ilíada 

Paisagem I 

Devo confessar que não estava muito satisfeita com o trabalho que vinha realizando em Fortaleza, não que fosse ruim, 

pelo contrário, era muito bom, mas é que ele não estava suprindo as minhas ideias como pessoa, faltava alguma coisa 

e, na época, achei que essa necessidade fosse o mestrado, então, decidi arriscar para ver no que dava. (...) 

A mudança de cidade e ambiente, a procura por uma nova casa, o encontro com pessoas diferentes foram 

acontecimentos que me fizeram refletir sobre a minha vida (…)  

Paisagem II 

Acredito que chegar até aqui foi difícil, mas só foi possível graças ao apoio da família e dos amigos que conheci, mesmo 

que de forma indireta. (...) 

Paisagem III 

As experimentações e os investimentos são muitos, apesar de sentir que não estou aproveitando todos eles, mas essa 

é uma característica minha, nunca avanço sem saber exatamente onde vou. Sinceramente, não sei como listar essas 
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experimentações, mas tenho certeza que uma das mais importantes foram as relações de amizade que foram se 

construindo ao longo desse processo e devo confessar que não sei se foram construídas graças a mim, às vezes acho 

que simplesmente aconteceram. (...) 

Relatos Ju 

Paisagem I 

Na esquina tem um restaurante japonês, do outro lado da rua, um mercadinho paquistanês, logo adiante, uma lojinha 

chinesa. Na faculdade, colegas italianos, chilenos, portugueses, mexicanos... (...) 

As pessoas desfrutam dos espaços. É comum ver pessoas sentadas nos inúmeros bancos que ficam nas calçadas. 

Pessoas que saem para dar uma volta no parque. Pessoas que vão para biblioteca tão logo ela abre e que ficam lá 

como se estivessem em casa, à vontade... E algo que adoro ver e que me impressiona um pouco é o quanto as 

“pessoas maiores” [como eles chamam os idosos] têm uma vida ativa. (...) 

Todas as manhãs eu acordo e vou até a janela. Como moro em uma avenida muito movimentada, rota dos ônibus de 

turismo da cidade, a cada dois minutos, aproximadamente, passa um destes, cheio de turistas. Mais do que gostar de 

vê-los, gosto de ser vista por eles. Gosto que eles pensem sobre como deve ser minha vida morando aqui, minha rotina, 

como será a minha casa... como é viver nesse lugar e não só estar a passeio. Esse é um dos momentos em que me 

sinto moradora. (...) 

Passo pela padaria Catafal, e me encanto com as pessoas que saem com seus pães baguetes ao vento, sem nenhuma 

preocupação (...) Adoro isso nos catalães: parecem tão sem frescura para as coisas. Por outro lado, andando mais um 
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pouco em direção à minha casa, passo pelo canteiro de flores que é cuidado com tanto zelo, passo também por umas 

das fontes de água que existem na cidade, que é disponível para qualquer um e inclusive para os animais. (...) 

Ao contrário da ida para Goiânia, essa viagem para Barcelona tem período determinado. O que faz com que as coisas 

sejam vividas de forma diferente. Viver cada dia em contagem regressiva. Não sei até que ponto isso faz com que eu 

aproveite mais as coisas, sinta mais por ter que deixá-las, viva uma vida de “semi-turista” constante. (...) 

Da janela de casa eu vejo o Parque Putxet onde às vezes, aos domingos, vamos fazer picnic. Tem uma vista linda de 

onde posso ver toda cidade. Na subida do parque passo por cachorros, famílias que vão fazer um passeio, várias 

oliveiras e frequentemente por empregados responsáveis pelo cuidado do parque. Não tenho como não me 

deslumbrar... as pessoas cuidam do que é seu e a cidade (que está em crise) possui um serviço para o cuidado 

constante dos espaços públicos. (...) 

Paisagem II 

Eu acho que se não tivesse me mudado, ia ficar a sensação de que não vivi algo que era importante para avançar mais 

um patamarzinho na maturidade. Não sei, foi uma sensação de “chegou a hora de me mudar”. Tanto que ainda me 

prendo, agora, na sensação de “ainda não passei pelo que deveria passar”. Mas a verdade é que eu não sei o que é 

isso pelo qual eu tenho que passar. (...) 

Foi horrível me mudar. Horrível saber que estava deixando um lugar que tanto amo. Ficava imaginando se teria sido tão 

difícil assim para as outras pessoas que já passaram por isso (...) Parecia uma dor que não passava nunca e todos os 
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dias eu me imaginava (isso acontecia involuntariamente) em algum lugar da minha cidade, como se eu ainda vivesse lá. 

Eu não reconhecia os lugares, não me sentia em casa, não me encaixava na cama... (...) 

Eu quis (e ainda quero em alguns momentos) ir embora, mas fica essa dita sensação de que ainda tenho que terminar 

algo, completar um percurso... O medo é que eu não saiba quando parar, voltar, me fixar de novo... Ou pior, que na 

verdade eu descubra que não era necessário nada disso. (...) 

Foram mudanças enormes e nas coisas mais básicas. E é angustiante ter que pensar que logo tenho que mudar tudo 

isso de novo. Continuo apavorada com mudanças, com momentos de adaptação... e sempre soube que tinha medo de 

me mudar para um lugar provisório, por medo de me apaixonar por algo que não será meu. Claro, a gente sempre pode 

voltar. Mas morar em um lugar, ter ele como seu é outra coisa. A vantagem é que eu costumo gostar da minha casa em 

qualquer lugar. (...) 

A busca por apartamento foi relativamente longa, mas a vantagem foi poder conhecer vários lugares, aprender as rotas 

do metrô. Contudo, chegou um momento em que eu já queria voltar para casa, começar a criar o meu vínculo com o 

lugar. E isso parece que não acontecia sem ter ainda uma casa minha. (...) 

Cada vez que estava subindo as escadas de mais uma estação de metrô, ficava imaginando se aquela seria a que eu 

começaria a subir diariamente, se aquelas seriam as ruas por onde eu passaria todos os dias. É engraçado porque no 

dia em que vim visitar o apartamento onde moro, subi pela escadaria pela qual não subo para vir para casa, contudo, 

quando eventualmente tenho que subir pela outra sempre me dá um “fisgadinha na boca do estômago”. Adoro essa 

sensação de ver o meu bairro “surgindo”. A igrejinha, a biblioteca, essas estruturas de ferro que cortam a avenida e que 

são tão características dele. (...) 
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Me parece que uma das coisas primeiras que faço ao me mudar para uma casa nova é definir lugares no novo espaço 

chamado casa (lugar na cama, na mesa). É uma tentativa de já ir de algum modo se “apropriando” do lugar. O 

interessante é que essa poderia ser uma ótima oportunidade para inaugurar outras relações e formas de ocupar o 

espaço, mas creio que minha vontade de me sentir em casa logo acaba fazendo com que eu sucumba à definição pré-

pronta. Parece que preciso disso para saber viver o lugar a princípio. (...) 

Outra coisa é redefinir e ilusoriamente tentar perpetuar velhas atividades, hábitos... (nova padaria, novo caminho da 

parada de ônibus pra casa). Tentar fazer (pra ontem) do novo um habitual. Parece que a gente tenta redefinir logo as 

coisas para obter o mais rápido possível a sensação de casa. Depois a gente descobre aos poucos a “verdadeira” casa 

e aos poucos assume que aquela padaria não era tão boa, que aquele caminho era menos interessante que outro...  (...) 

Sempre tenho o desejo de que algumas das pessoas com quem encontro quase que diariamente (a senhora da banca 

de verdura, por exemplo) me reconheçam, saibam meu nome e eu saiba o delas. Isso me deixaria, creio, muito com a 

sensação de que efetivamente criei um vínculo com aquele lugar. Mas a verdade é que nunca tive isso porque não se 

trata do lugar, mas sim da minha forma tímida de interação. Mas eu sigo tentando criar isso em todos os lugares. (...) 

Paisagem III 

É engraçado, quando eu pensei sobre as experimentações, pensei de cara em uma das coisas que eu pensava no início 

(e que ainda penso um pouco): lá as pessoas não me conhecem, não sabem que eu sou grossa, braba, mal vestida... 

posso tentar fazer diferente. E claro que eu podia tentar fazer diferente na minha cidade, mas aqui, se eu falhasse 

ninguém saberia. Não acho que eu tenha mudado muito, que meu plano tenha dado certo. A única coisa que parece 

ainda permanecer forte é “não preciso ter medo de pagar mico na rua porque ninguém me conhece”. (...) 
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Perguntei o nome dela no primeiro dia em que fui comprar pão, isso certa de que poderia passar a frequentar a padaria 

(apesar de não gostar de pão...) e que poderia colocar em prática o plano que sempre tenho quando começo a 

frequentar um novo lugar: ser simpática e conhecer as pessoas que fazem parte dele. Vã ilusão. E isso foi uma das 

coisas que confirmei aqui. Não deixarei de ser tímida mudando de lugar. Acreditava que seria mais tímida por causa da 

pouca fluência na língua, mas o problema não é esse. A gente pode bem tentar ter novos hábitos, novas atitudes, mas 

algumas coisas são muito fortes para serem mudadas com apenas uma mudança de ambiente. (...) 

Eu tenho uma série de coisas à minha disposição, mas às vezes parece que eu não sei vivê-las. Penso na tua pergunta 

sobre as coisas que mudaram desde que saí de lá e penso que talvez eu tenha muito mais coisas que continuo fazendo 

do mesmo jeito. Por outro lado às vezes tenho a sensação de que fazer certas coisas me deixa mais em uma condição 

de turista. E eu persigo a sensação de moradora... Quando a gente muda, tem que aprender a viver tudo de novo. 

Desde o trajeto de casa, as formas de comunicação (mesmo em Goiânia a comunicação não era a que eu estava 

acostumada), os sistemas do lugar. (...) 

Foi muito legal começar a conviver com pessoas que não eram do âmbito acadêmico, apesar delas nunca entenderem 

que eu tinha que recusar muitas vezes os convites para sair porque tinha que estudar ou terminar um artigo... Mas foi 

tão bom poder falar sobre outros assuntos, admirar outras qualidades profissionais que não são só de pesquisadores 

(invejo até hoje o fato delas conseguirem carregar 5 copos em uma mão). (...) 

Relatos Luciana 

Paisagem I 
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Aos poucos, Porto Alegre também se tornou “chata” e eu estava em uma situação de desconforto por estar tão 

confortável. (...) 

(...) Já não aguentava ir trabalhar nesse lugar [escola], escutar as mesmas pessoas, viver um dia após o outro sem 

nenhuma possibilidade de ser e fazer diferente (...) Chegava em casa exausta de tanto tédio e mesmice. Falo sobre ser 

professora porque essa é uma parte importante e “grande” de minha vida. Não consigo desvincular todo o meu processo 

de deslocamento disso. (...) 

Posso dizer o quanto me sentia sufocada e o quanto queria fugir dos muros e das demarcações territoriais, filosóficas, 

religiosas e tudo mais. Ao mesmo tempo que conheci outras maneiras de olhar através do curso de pedagogia na ufgrs, 

do mestrado na pucrs, da vizinhança paupérima, dos grupos de dança e outros grupos que freqüentava eu também  me 

sentia amarrada ao contexto (...)  

Sempre apresentei dificuldades para passar um tempo comigo mesma, sem a presença de amigos, conhecidos e 

familiares. Desenvolvi a habilidade de promover entretenimento (passeios, jantares, bailes...) para não me sentir 

solitária. Minha primeira aprendizagem em Pamplona foi descobrir que poderia passar ótimos momentos sem ninguém 

ao meu lado e que não preciso preencher minha agenda com inúmeras atividades para sentir-me confortável. (...) 

Paisagem II 

Quero falar sobre preconceitos... Em Navarra presenciei inúmeras situações de preconceito contra latinos. Sou latina, 

mas as pessoas em geral me atribuem a marca “brasileira” enquanto os demais vizinhos são considerados “latinos”. 

Como se o Brasil não estivesse na América Latina! Tenho muitos exemplos: (1) a dona do apartamento que vivo disse 
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que não aceita alugar quartos para indígenas latinos; (2) uma senhora ofendeu minha colega, mexicana, na fila do 

supermercado, (3) uma mãe de aluno comentou que vai trocar seu filho de escola porque a instituição atual tem muitos 

estudantes latinos; (4) durante  festas de salsa as espanholas recusam-se a dançar com latinos e sempre falam muito 

mal dos cubanos e; (5) escutei diversos relatos sobre discriminação dos colegas. (...) 

Considero que sou uma pessoa independente e sempre “me virei”. Tive uma adaptação tranquila à vida em Pamplona e 

realizei meu sonho de conhecer inúmeros países da Europa. Em alguns momentos me senti triste e com medo do que 

poderia acontecer por aqui. Sinto falta da minha família e gostaria de estar com meu irmão nesse momento tão 

importante. Ele comprou um apartamento e está iniciando uma vida longe dos mimos dos meus pais. Parece algo tão 

simples, mas queria estar com ele nesse momento. (...) 

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. Não sei como explicar, mas quero comprar utensílios para casa que não sejam 

provisórios ou descartáveis. Estou aproveitando essa fase, mas não quero estar assim por muito tempo. (...) 

Sempre que me perguntam se eu escolheria viver na Espanha ou se ficaria mais tempo por aqui, eu respondo que não 

(educadamente para não ofender). O principal motivo é a falta de perspectiva e possibilidade de um trabalho na minha 

área de estudo e também porque as relações interpessoais por aqui são diferentes. Gosto muito da vida que levava no 

Brasil. Era tão feliz por lá que não me imagino morando na Europa. Posso mudar de opinião ao regressar, mas nesse 

momento meu sentimento é de felicidade por saber que voltarei em fevereiro. (...) 
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O lenço vermelho utilizado por praticamente 100% das pessoas durante as Festas de San Fermin e os Cabeçudos que 

circulam durante a mesma festa são imagens que me provocam a pensar como algumas tradições se perpetuam e se 

tornam símbolos de uma cidade/região. Entendi inúmeros aspectos da história de Navarra ao conhecer a história desses 

símbolos. Ao final, utilizei o lenço durante os 7 dias de festejos e estive presente em toda programação dos cabeçudos 

pelas ruas da cidade. Relacionei essa experiência aos símbolos de minha região no Brasil e aos sentimentos que estes  

despertam. O chimarrão, a erva, a semana Farroupilha, o churrasco e tantos outros produzem sentimentos de 

pertencimento. Utilizei o lenço durante as Festas de San Fermin, mas isso não produziu esse sentimento de “fazer 

parte” porque era simplesmente um “passe” para aproveitar a festa junto aos verdadeiros Navarros. Mesmo com o lenço 

no pescoço eu era a estrangeira, a de fora, aquela que nunca faria realmente parte daquilo. Minha posição era de turista 

e moradora com curta passagem pela cidade. Claro que diante dos símbolos gaúchos os sentimentos são diferentes e, 

nesse contexto, contribuo para que os estrangeiros continuem se sentindo estrangeiros. (...) 

Também sofri preconceito, mas de outra maneira. Adoro dançar e escutei piadinhas de rapazes que buscam uma 

aproximação por acreditarem em um estereotipo de mulher brasileira.  Um deles iniciou uma aproximação e quando 

percebeu que não havia retorno de minha parte, disse: “eres muy seria para una brasileña!” Esse é um pequeno 

exemplo das inúmeras idiotices que escutei dos rapazes pamploneses. Com isso tenho aprendido a não desenvolver 

ideias fechadas, imaginários e estereótipos de grupos étnicos. Sempre que converso sobre esse tipo de assunto com 

meus colegas eu procuro enfatizar o quanto é ridículo apontar ou colocar as pessoas em uma caixinha de pré-conceitos. 

(...) 
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A última imagem é a de um doce que comi em Barcelona com minhas amigas. Adoro doces e amo trilhar esse caminho 

do doutorado sanduíche com pessoas confiáveis e amigas. Esse tipo de momento torna nossa trajetória mais suave e 

bonita. (...) 

Paisagem III 

Depois de um ano e meio na nova cidade, percebo que o sentimento de insatisfação e angustia está voltando. Percebo 

que as práticas pedagógicas são muito parecidas com as quais vivenciei.  Acho que me encontro perdida e sem um 

porto seguro, sem um local meu e sem crenças para me apegar. (...) 

Posso dizer que deslocar-me para Goiânia provocou inúmeras mudanças em minha maneira de ser e pensar. Foi 

necessária para que algumas convicções fossem derrubadas, pois se ficasse em Porto Alegre eu ainda estaria em um 

local seguro e confortável. (...) 

A mudança para Goiânia foi uma experiência diferente. Estava sem uma casa, sem meus objetos (móveis, livros, 

roupas), sem minha família e amigos, sem emprego e sem renda. Mesmo assim, estava feliz e cheia de expectativas. 

Saí do conforto e da estabilidade e isso me tornou uma pessoa melhor, eu acho. Também fico pensando que tal 

mudança também acontece sem deslocamentos tão bruscos, mas no meu caso foi diferente. (...) 

Começo por minha aprendizagem sobre “estar sozinha”. Que risco! Estou aprendendo que posso aproveitar meus dias 

com atividades solitárias e que me fazem bem. Um exemplo muito prático é que agora posso ir a um restaurante para 

comer minha comida predileta sem depender da disponibilidade dos outros. Sozinha!!! Parece algo tão simples, mas 

desenvolvi essa “dependência” de uma companhia. (...) 
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Posso estar enganada ao fazer generalizações, mas sinto fortemente que as pessoas em Navarra desenvolvem um tipo 

de “independência” que me parece positiva. Algumas pessoas com as quais interagi demonstraram que cuidam de si 

mesmas, preocupam-se com seu bem estar e não necessitam dar explicações aos outros sobre suas vontades e 

decisões. Nas primeiras semanas eu pensava que isso era sinônimo de egoísmo e egocentrismo, mas agora percebo 

que tenho a oportunidade de aprender. Estou em processo de aprendizagem e tenho certeza que voltarei diferente ao 

Brasil. Poderei realmente passar bons momentos com amigos e familiares sem esquecer de aproveitar ótimas ocasiões 

de solidão e introspecção. (...) 

Essa falta de perspectiva profissional na Espanha despertou um forte orgulho do Brasil. Todos comentam sobre a boa 

situação econômica de meu país e, às vezes, chego a acreditar que o Brasil está se tornando uma potência. Hehheheh! 

De fato, estou em uma posição privilegiada em virtude da bolsa de estudos (...) Nesse caso, minha mudança está 

relacionada aos meus entendimentos sobre os investimentos na educação superior de meu país. Mesmo entendendo 

que há situações terríveis no Brasil e que um olhar crítico é essencial, passei a ver com outros olhos algumas iniciativas 

do governo e da universidade. Sinto que o doutorado é valorizado e isso me incentiva a participar de 

eventos/congressos e investir na pesquisa. (...) 

Antes acreditava num certo "glamour", status ou valorização da carreira docente na universidade, principalmente porque 

fui professora da educação básica. Ao conviver com alguns professores universitários percebi que essa carreira pode 

ser árdua, difícil e sem tantos retornos. Algumas expectativas foram quebradas. (...) 

Relatos Luciana Renata 

Paisagem I 
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Sentimentalmente eu acho que o que este deslocamento me trouxe é uma grande satisfação, já que eu consegui 

alcançar outro objetivo. Vejo que sou capaz de alcançar meus objetivos, mesmo os mais difíceis (...)  Objetivo e faço! 

(...) 

Bologna é uma cidade medieval que era circundada por muros, mas ainda hoje tu pode ver as portas destes muros. Eu 

saio de casa e passo todos os dias por duas dessas portas, e pensar que são medievais, que protegeram a cidade e 

que ainda estão ali, fazendo parte da minha vida e do meu caminho. (...) Tem tantas coisas para ver aqui, mas tem 

tantas coisas para aprender também, porque se tu te abre para as pessoas pode saber o particular de cada lugar. (...) 

(…) Chego à conclusão que não são os lugares que me impressionam, e sim as pessoas. Nestes deslocamentos 

conheci muitas pessoas, que me ensinaram muito sobre as próprias culturas e isso é o que realmente fica. (...) 

O maior investimento é abstrair que tenho todas as pessoas amadas longe de mim e ser egoísta e viver tudo da maneira 

mais intensa. Aproveitando cada momento. (...) 

A vida é feita de escolhas e eu tô escolhendo viver tudo e plenamente. Conhecer todos os lugares que tenho 

oportunidade. Acho que isso também é um tipo de deslocamento, né?! Eu procurar conhecer todas estas cidades, por 

motivos muito diferentes... (...) 

(...) Eu queria ir ver pessoalmente a Vênus de Botticelli. Essa obra é super importante pra mim porque acho que foi a 

primeira obra que o Marcelo fez toda a descrição, como ele tinha aprendido nas aulas de história da arte. E passear pelo 

Museu Degli Uffici e me deparar com essa obra que era mais alta que do que eu, foi incrível! (...) 

Paisagem II 
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Acho que nunca senti essa vida italiana como realmente minha, nunca abandonei minha vida brasileira. Então vivi nesse 

estado combinado de vidas por esses três anos. Criei relações reais, mas não criei expectativas de continuar a vida 

aqui. Isso me fez viver cada momento intensamente, pode até parecer super cliché, mas vivi realmente cada momento 

aqui sem pensar muito no que fosse acontecer depois. Óbvio que não na vida profissional, porque eu queria deixar a 

minha marca e levar o melhor deles comigo. (...) 

Uma das cores que acho mais feia é a cor marrom. Acho que é sem vida, por isso. 

Entao vou marcar de marrom essa parte. Porque é uma parte marrom da minha vida.  

Fui pro Brasil, vivi momentos felizes e maravilhosos. Junto com os meus amigos e com a minha mãe. Voltando eu tava 

super nervosa, porque sabia que o fato do meu visto estar vencido e que tava esperando o novo poderia ser um 

problema. Mas já tinha acontecido isso antes e eu tinha viajado sem nenhum problema. Chego em Frankfurt e na 

alfândega me param. Não me deixam passar e me levam pra uma sala dentro do aeroporto. Passei as piores 4hs da 

minha vida, porque me fizeram perder o avião pra Bologna e comprar outra passagem pra Istanbul e depois Bologna. 

(...) 

E isso me fez um trauma negativo. Eu tenho medo de viajar agora, medo de chegar em uma outra alfândega e ser 

barrada, de ter que fazer um giro enorme. De me sentir de novo marginalizada. E por isso me dá mais vontade ainda de 

voltar pro Brasil. De não ser mais EXTRACOMUNITARIA, essa palavra que eu tanto odeio! De saber que quem vem pra 

fazer trabalhos que os europeus não querem fazer tem visto de 5 anos. Eu, que vim fazer o doutorado e colaborar pra 

pesquisa europeia tenho visto de 1 ano, e tenho que renovar todos os anos. E que estou aqui ainda, esperando, mais 

uma vez, que renovem o meu visto.  
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Paisagem III 

Essa mudança também me fez tornar mais tolerante com as outras pessoas. Mas acho que isso já começou quando eu saí de casa 

e me mudei pra Santa Maria. Eu nunca tive muita paciência com as outras pessoas, mas o fato de ter que conviver com pessoas 

completamente diferentes, dividir os espaços comuns e a minha vida me faz aprender também a conviver com essas diferenças e 

ter mais paciência. Claro que isso também tem relação com o crescimento da pessoa, eu estou envelhecendo e com isso vem 

muitas mudanças, mas a mudança de “casa” com certeza faz acelerar todos os processos. (...) 

A única coisa negativa é que agora eu tenho duas vidas. Sou dividida entre a vida que tenho no Brasil e a vida Europeia. 

Eu gosto das duas, mas não sei como fazer pra unir as duas em uma só. Eu tenho duas vidas e acho que sou duas 

pessoas completamente diferentes. É como se quando eu volto pro Brasil ou quando eu falo com meus amigos 

brasileiros eu aperto o "play" da Luciana brasileira. E quando acaba esse período aperto o "stop" e volto a ser a Luciana 

"europeia". Por enquanto eu tô bem com essas duas Lucianas, mas mais cedo ou mais tarde vou ter que escolher qual 

das duas vou querer ser pro resto da minha vida. (...) 

O principio da incerteza de Heisenberg (caso tu não conheça) diz que nenhuma medida (em nível) subatômico é exata. 

No sentido que antes da medida o sistema está em uma combinação linear de possíveis estados, quando tu faz a 

medida o sistema “escolhe” um dos possíveis estados. Nos últimos anos tem essa moda de descrever as escolhas da 

vida em termos da mecânica quântica e os físicos ficam odiando muito isso. Eu, como sou diferente, acho que é uma 

maneira de aproximar as pessoas da física real. Porque a vida também é uma combinação de possibilidades e nós 

escolhemos as que nos parecem melhores. 
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E eu aqui nessa vida dupla que venho levando, dividida entre a vida italiana e a vida brasileira estava vivendo no que eu 

chamo de uma combinação linear de vidas. Mas agora, no percurso final do meu doutorado, tenho que escolher uma 

das duas vidas, como se eu fizesse a medida. Depois de fazer a medida, vai ser aquele estado!  

Mas, no meu caso eu tenho coisas da minha vida anterior que influenciam ainda na minha atual. Antes de vir pra Itália 

eu já tinha decidido voltar pro Brasil depois de terminar o doutorado, claro que muitas coisas mudaram na minha vida, 

conheci muitas pessoas e até o amor da minha vida. Mas o potencial que me atrai a escolher a minha vida brasileira é 

muito maior. E é uma questão muito simples, o dinheiro, a estabilidade, a família!  

O amor não muda tudo 

ahhh o amor. O amor é tao bom né?! E eu encontrei o amor da minha vida, aqui, na Italia. 

Como eles dizem aqui “un toscano doc”. Mas isso trouxe um problema inesperado pra minha vida. Tive que pensar: “E 

agora? O que vou fazer da minha vida?” Me perguntei isso milhares de vezes, discuti com o Matteo sobre isso milhares 

de vezes. Agora não tenho mais tempo pra pensar. E escolhi seguir o meu plano inicial. Pelos motivos que já disse 

antes. A estabilidade. Isso deve ser a coisa mais importante da minha vida. É engraçado que eu estudo todos os 

sistemas fora do equilibrio, que tenham comportamentos aleatórios, e fico repetindo pras pessoas como esses estudos 

são muito mais completos do que os estudos de equilíbrio. Mas o que eu procuro na vida? A estabilidade. É mais forte 

do que eu! E essa acho que é a única coisa que não mudou em mim, depois de muitas experiências diferentes, eu 

continuo procurando essa estabilidade. E quero ter a estabilidade no amor também. Caso o Matteo não venha comigo 

pro Brasil, vou ter encontrado do mesmo jeito a minha estabilidade. Não uma estabilidade feliz e plena, mas mesmo 

assim uma estabilidade. Por isso eu digo, o amor não muda tudo.  
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E as mudanças que esse deslocamento trouxe pra minha vida 

Mudou o número das minhas roupas, mudou os meus hábitos alimentares, mudou o gosto do vinho, a marca da cerveja, 

o comprimento dos meus cabelos, a maneira de vestir e mudou a maneira de falar. Essas são as coisas visíveis. Mas 

mudou o meu modo de ver as pessoas, de entender as ações delas, de ter mais paciência, de não esperar das pessoas 

o que eu faria por elas (...)  

Relatos Marcelo 

Paisagem I 

Deslocar-me para ver a exposição do Goya foi uma experiência marcante, pois era algo inédito em minha vida. Além 

disso, continuava a estreitar laços de amizade com uma companheira de tantas outras viagens e emoções. (...) 

Tudo o que eu havia aprendido a respeito da vida e do comportamento humano ideal e que por muito tempo já 

duvidava, com esse deslocamento fui deixando para trás diversas concepções e verdades para dar espaço aos “talvez”, 

“pode ser”, “quem sabe”… acreditando em caminhos possíveis e não em um único e ideal. (...) 

Me deixei invadir por músicas novas, filmes, imagens, lugares e momentos. Aprendi que ser individualista não funciona 

para quem mora na casa dos estudantes. Partilhei além de objetos, comidas e espaços, sensações boas de um passeio 

pelo campus em uma tarde de outono, uma tarde no centro entre brechós, livrarias e calçadão (…) E vivi intensamente 

diversos momentos, com todas as minhas forças e deixando cada parte do meu corpo sentir… viver. (...) 
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Venho de uma família que nunca soube ter e estimular seus filhos a ter coragem e arriscar. Então pensei que eu só 

conseguiria explorar o mundo através dos estudos e é o que vem acontecendo. (...) 

Bienal de São Paulo. Uma semana com o pessoal das artes e com minha amiga. Tentamos visitar o máximo de lugares 

de exposições, embora não tenhamos conseguido muito, porque também tínhamos interesse pela cidade, pela rua 

augusta, pelos brechós, pela galeria do rock, pela 25 de março. Tive a oportunidade de ver Leonilson, foi emocionante. 

Apaixonei-me pela cidade, pelos lugares que conheci. (...) 

Teve Cirque du Soleil em Porto Alegre (…) Senti tantas coisas, chorei durante o espetáculo e no inervalo ao encontrar 

minha amiga que havia sentado longe de mim (…) Era como se uma energia tivesse sido liberada no ar, entrado pelos 

nossos poros e desprendida no momento em que nos abraçamos. (...) 

Disponho-me sempre a vivenciar tudo o que chega até mim (passei muito tempo da minha vida evitando isso), convites 

para viajar, para conhecer um bar diferente, um parque. Busco fazer caminhos diferentes (…) gosto da possibilidade de 

sair sem a obrigação de pensar em nada e me surpreender com o que vou encontrando no caminho, seja uma árvore 

com raízes salientes ou o céu com um pôr do sol multicolorido. (...) 

Um acontecimento recente foi o processo seletivo para professor substituto da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Eu 

já havia tentado outros quatro processos, em todos passei mas nenhum em primeiro. Dessa vez passei em primeiro. No 

mesmo dia estava indo para a cidade de Goiás Velho, e parece que essa viagem foi maravilhosa por tudo isso, não só 

por conhecer um lugar novo, mas pela aprovação, pela realização de um sonho, por ver que tenho condições de 

conquistar as coisas que almejo. As pessoas que estavam comigo, acostumadas com a cidade e já sem muito 

entusiasmo pareciam não entender minha euforia com a arquitetura, com as paisagens do local. (...) 
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Paisagem II 

Quando saí de Frederico para SM passei por diversas transformações. Enfrentei medos de tomar decisões sozinho. Fui 

aos poucos construindo uma imagem que até então não existia, ou se existia estava escondida. (...) 

Eu acreditava e desejava que 2011 fosse melhor e foi. Saí de Frederico para morar em Goiânia, após ter passado no 

processo seletivo para o mestrado. E aí começa uma fase em minha vida muito diferente da anterior. (...) 

Uma formação mais direcionada e uma responsabilidade sobre isso maior e mais independente. Independência também 

no trato com a casa. Minhas contas, minhas bagunças, meus móveis, minha decoração, meus horários para acordar e 

dormir... E aí começam os deslocamentos do deslocamento... (...) 

Ter um espaço somente meu cria uma rotina que é estabelecida pelos afazeres domésticos (limpeza, almoço, compras), 

os estudos, o lazer, os desenhos e os ‘passeios’ pelos espaços da casa, instantes que nem sei explicar, mas que volta e 

meia me vejo parado na sacada, na cozinha, na sala, no quarto... e conforme vou adquirindo móveis, peças, objetos, 

livros, novas motivações vão surgindo para viver nesse ambiente. (...) 

Buscar pelas coisas boas que a cidade tem para oferecer também colabora para minha estadia nesse estado. Os 

parques, bares, shoppings, festas, setor campinas, movimentam a vida.  (...) 

Estabeleci sem querer que meus melhores horários para produzir eram à noite e que para estudar não bastava uma 

escrivaninha. Eu precisava do chão, da cama, das pernas pro ar, do livro no chão. (...) 
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Ao encontrar nos tecidos o desejo de inventar, me deixei envolver por horas e mais horas no exercício de tirar todos os 

tecidos e retalhos de dentro das caixas, selecionar, separar por cores e estampas e depois coloca-los novamente nas 

caixas. (...) 

Percebi que sou capaz de falar tanto que até fico tonto. E que faço relatos detalhados das minhas atividades. Sempre 

que chegava em casa contava à minha amiga tudo o que havia passado durante o meu dia, nas disciplinas, sobre o que 

eu havia aprendido, nos estágios, sobre o que um aluno havia falado, etc. (...) 

Essa mudança do sul para o centro-oeste também me faz comparar esses dois lugares. O clima, as pessoas, os 

comportamentos, os sabores, as paisagens. Me faz pensar onde vou morar futuramente, as decisões que dependerão 

não somente de minhas preferencias com relação ao lugar, mas também onde estabelecerei vínculos empregatícios. 

(...) 

Ainda estou aqui em Goiânia e agora me parece que ficarei por mais algum tempo. Não me vejo morando aqui pra 

sempre, não sinto que esse seja o meu lugar, apesar de haver uma movimentação para que eu fique. São amigos, 

colegas de trabalho e oportunidades dizendo para eu ficar, e por ora vou ficando, mas com desejos de um dia voltar 

para o sul, para mais próximo das queridezas da minha vida (família, amigos, clima, comida, hábitos gaúchos...). (...) 

Fico pensando o que fazia me sentir em casa em Goiânia ou mesmo em Santa Maria, e agora olhando em volta e no 

passado, vejo que meu quarto aqui em Frederico, meu quarto em Santa Maria e minha casa em Goiânia sempre 

estiveram recheados de cores... não sei, talvez morar em um espaço sóbrio seria como não morar em minha casa. Vejo 

os lugares em que o Lucas [amigo] morou, por exemplo, que sempre foram lugares já mobiliados e que ele não fazia 
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movimento nenhum para deixar o espaço com a cara dele... mas me dei conta de que aquilo era a cara dele... e que 

essa necessidade é minha, de tirar esse aspecto neutro e dar uma cara mais viva, mais colorida. (...) 

Gosto (...) de fazer minhas próprias coisas, foi assim com meu quarto aqui em Frederico, que pintei todos os móveis, 

com a parede em Santa Maria que pintei com a Lu, e com algumas "customizações" em móveis (colagens) e com as 

minhas coisas de Goiânia que sempre foram também customizadas, como a geladeira, os caixotes, o "rack". Acho que 

são essas pequenas interferências na paisagem que me rodeia todos os dias que fazem desses ambientes meu lar, 

meu "território existencial". (...) 

É engraçado pois fiquei pensando: "nossa, como sou materialista", mas acho que os sentimentos, os afetos, são 

construídos de formas diferentes em cada lugar, pelo menos no meu caso... as relações com as pessoas são diferentes, 

justamente porque as pessoas são diferentes. então meu espaço de pertencimento é constituído sim pela relação que 

tenho com minhas coisas de casa, sejam elas ganhadas, compradas, produzidas, reformadas ou customizadas. (...) 

(...) as circunstâncias dos deslocamentos me mostraram como é estar rodeado de pessoas e me sentir sozinho; com 

algumas poucas pessoas e me sentir pleno; e sozinho mas acompanhado de pessoas que mesmo de longe trazem um 

alento para minha vida solitária. Todos os dias acordo e a primeira coisa que faço é ver se recebi mensagens dos 

amigos que estão longe, pois suas vidas e suas conquistas me interessam e me alegram. (...) 

Paisagem III 

- “Parece um bicho do mato!” 
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Era o que minha mãe dizia frequentemente para mim. Bicho do mato por ser tímido, por não querer me relacionar com 

as crianças que moravam na vizinhança, por ter vergonha de tudo. Mas ser desse jeito não me agradava, eu sentia 

inveja do colega mais popular, do primo que chamava mais atenção da avó, dos tios e até mesmo do meu pai, mas 

também não conseguia agir diferente, não tinha força pra me mostrar, pra dizer ao mundo que eu era interessante sim, 

que eu tinha muito a contar, além de ouvir. (...) 

Com a saída da minha cidade natal, parte da minha vergonha deixei guardada em uma gaveta. Não dá pra se livrar 

totalmente dela. Se hoje eu penso no que já fui e no que sou agora, dá vontade de voltar no tempo e refazer algumas 

cenas, dar respostas que na época não tive coragem de dar, fazer atividades que a vergonha me impediu de realizar, 

conversar com pessoas, entrar em grupos, etc. (...) 

Minha vida social com a vinda para Goiânia mudou muito. Eu era muito dependente de outra pessoa para realizar 

atividades como ir às compras, ir a uma festa... Aqui, numa noite em que haveria um show que eu queria muito ir mas 

não havia ninguém para ir comigo. Depois de pensar mil vezes se ia ou não, resolvi ir. Descobri que não era tão ruim e 

que até podia ser interessante, visto que eu não precisava me sentir preso a ninguém. (...) 

Durante a graduação eu tinha muitos anseios artísticos, queria produzir, queria que meu trabalho fosse visto e desejado 

pelas pessoas, pelas instituições, etc. Mas com a mudança para Goiânia esses sonhos ficaram em stand by, dei 

atenção a minha vida acadêmica e a priorizei, muito por desacreditar que pudesse obter sucesso no mundo da arte. 

Mas ao longo desse caminho me vi novamente motivado a participar desse mundo. Minha produção jamais parou, mas 

meus vínculos com outras pessoas que produzem, com galerias, com salões, etc, não aconteciam. Até que me inscrevi 

em um projeto e fui selecionado. O evento foi em Brasília. Viajar e conviver durante quatro dias com pessoas que se 
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envolvem com arte, me deu novos ânimos. Desde então tenho pensado minhas produções artísticas com mais atenção 

e buscando promovê-las a fim de que um maior número de pessoas possa conhecê-la. O que mudou de lá pra cá? A 

consciência de que eu posso conseguir visibilidade a partir de um esforço que tem que partir de mim. (...) 

Relatos Tales 

Paisagem I 

Alguma coisa mudou, um desejo de ser diferente, de deixar de ser quem eu vinha sendo. (...) 

Não sei, na verdade, se existe viagem como essa coisa ampla, cheia de mudanças e enfrentamentos diferentes. No fim 

das contas, são tantos deslocamentos diários de tantos elementos distintos... não seria um dia rotineiro tão 

potencialmente alterável/tocável/vivível quanto um dia viajando para outra cidade? Será que o investimento intelectual e 

emocional de saber que se sairá de um lugar para o outro afeta o processo em si? Quero dizer, deve afetar, mas será 

que é significativo?  (...) 

Ao me deslocar, eu optei por abandonar um ambiente e uma vivência que eram seguros, previsíveis. Acho que sair de 

casa, da terra natal, do espaço em que aprendemos a sermos quem somos é sempre um desafio por várias questões. 

Eu não tenho espaço, aqui, para ser o mesmo que eu era antes e isso não acontece só pela minha vontade de mudar. 

Aqui meus amigos e assuntos e práticas são outros. Aqui minha casa me oferece outras opções de descanso, de ação, 

de convites aos outros. (...) 

Um deslocamento é sempre um convite, não sei se é possível sair de um lugar e não se transformar junto com o 

entorno. (...) 
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A vida está sempre mexendo, mas tem horas que a gente para e as coisas ao nosso redor vão diminuindo a velocidade. 

A gente acostuma. Tudo bem que sem aviso alguma coisa muda, mas fica tudo tão confortável, tão familiar, que mesmo 

as surpresas a gente trata do mesmo jeito, como se fosse parte do cotidiano, parte do esperado, parte da nossa vida e 

ponto. (...) 

Na viagem, eu decidi ser outro, decidi abrir-me para experiências que até então só existiam em sonhos que eu não 

assumia como meus. (...) 

Ficar em casa, no mesmo lugar a vida inteira... Isso é muito possível, na verdade muito fácil. Só que esse mundo é tão 

grande que dá um medo terrível de acordar um dia daqui vários anos e perceber que eu não fiz nada, não fui a lugar 

nenhum, não vivi. Eu já olho pra trás e penso isso da minha infância e adolescência. Morro de medo de que isso 

aconteça em relação aos anos de adulto. (...) 

É mais ou menos por isso que eu vim para Goiânia, porque eu sabia que ficar em Porto Alegre para sempre seria 

absolutamente seguro e confortável. Eu estava muito longe de ser o tipo de pessoa que vai atrás da vida. Porque se 

tornar diferente é coisa de hábito, não de ação isolada. Uma ação diferente é um incidente, nada mais. (...) 

Goiânia (…) me ofereceu uma vida nova, com pessoas novas que, em sua maioria, também estavam aqui de passagem 

(...) Eu vim atrás de um título de mestre, oficialmente. Extra-oficialmente, eu buscava me encontrar. (...) 

Uma parte significativa da minha mudança de cidade não esteve conectada com meu desejo de ser mestre, mas sim em 

sair de Porto Alegre. Por quê? Para mudar a mim mesmo. Estive por muitos anos descontente com quem eu era e com 

o que eu fazia, mas demorei (o que considero) demais para começar a operar algumas mudanças na minha vida. (...) 
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Uma professora minha de geografia dizia que cada um de nós tem um "espaço geográfico" compreendido pelos nossos 

corpos e algum espaço ao nosso redor. Hoje eu tento cruzar essas minhas fronteiras. Aprender, por exemplo, a abraçar, 

ou a receber visitas afetivas. (...) 

Para quem começou a viver em deslocamento, deslocar-se me pareceu uma ótima saída. Saída. Acho interessante que 

a gente use essa palavra para pensar em quando queremos nos livrar de uma situação que não nos é favorável, a gente 

torna espacial a nossa vivência e, portanto, busca sair de dentro dela, escapar de um lugar que nos incomoda, aflige. 

(...) 

Eu gosto de pensar os deslocamentos como oportunidades. Ao mesmo tempo em que o que nos é familiar conforta, 

também pressiona, nos condiciona a continuarmos sendo familiares, cada vez mais. Eu não quero ser a mesma pessoa 

sempre, estar no mesmo lugar, agindo e reagindo das mesmas maneiras. Ainda assim, a familiaridade institui uma 

resposta padrão, uma expectativa que me constrói no olhar dos outros. É super difícil não corresponder a isso, ao 

menos para mim. É doído demais suportar aquela frase "tu não era assim". Não, não era, mudei, mas parece que a 

mudança só vale quando além de nós transforma-se também o entorno. Então eu mudo de cidade na busca por um 

novo eu que não enfrente olhares de descrença no processo. (...) 

Paisagem II 

Talvez esse meu querer aprender a cozinhar, a limpar etc. seja fruto do meu desejo de reproduzir questões que estão 

disponíveis em outros lugares, mas nunca no meu. Aliás, eu nunca fui de convidar pessoas para o meu espaço, esse 

sempre foi muito reservado, muito protegido. Não sei exatamente se há algo que eu queira esconder, ou se apenas 

perdi algum momento (psicológico?) de formação dessa capacidade de troca, de oferta, de convívio. Por muitos anos eu 
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também evitava ao máximo entrar na casa dos outros, levava a sério demais o desejo de preservar privacidades e 

espaços de outros. (...) 

Alguns amigos já conquistaram o hábito de me visitar, algo que nunca tive em Porto Alegre. Eu morava longe de tudo, 

na periferia. Será que isso reflete ou produz (ou os dois) esse meu estado de distância emocional? Seria diferente se, 

como aqui, eu morasse desde criança próximo de tudo que acontece ou pode acontecer na cidade? Eu passo bastante 

tempo na casa de vocês, e já passei algum na do Berg, coisas que eu não fazia em Porto Alegre. Lá, como em muitos 

lugares aqui, casas sempre foram espaços que não eram meus, sentimentos e afetos que não eram meus. Hoje eu me 

sinto mais livre para circular na casa de vocês, talvez como efeito não tanto das visitas continuadas, mas de eu sentir 

que esse espaço me foi permitido, concedido, compartilhado. (...) 

Sempre pensei que o quarto de uma pessoa - em teoria o seu reduto mais pessoal, o seu espaço que pode ser 

modificado razoavelmente à vontade - refletia quem essa pessoa era? E que, morando com meus pais, meu quarto era 

basicamente construído e formatado por eles? Basicamente a mesma coisa que acontecia comigo e com o meu caráter, 

fortemente definido pela coexistência com minha família e pela necessidade de ser o bom filho. (...) 

O que muda entre sair de casa, pegar um ônibus, estar sujeito a conviver e se bater com inúmeras ocorrências, e sair 

de casa para morar outra cidade, talvez seja a permanência, ou o tempo que se leva para "voltar para casa". O que 

acontece quando a gente perde a noção de casa? Qual é o nosso espaço, no fim das contas? (...) 

Agora penso em mudar novamente. O que isso desperta de aflições e possibilidades é espantoso, mesmo para alguém 

que, em teoria, já está em trânsito. Eu não sei qual casa estarei deixando para trás. Sequer sei se "casa" é o lugar em 

que me sinto confortável, se "casa" é o corpo que tenho, ou se não é nada disso. Ou tudo isso. Ou casas, o que talvez 
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seja mais pertinente dizer. Acho que essa coisa de "casa" é uma grande ilusão que a gente se conta para tentar sentir 

confortável, para ser mais do que é. Mais espalhado, no caso. O que é "meu" teoricamente deveria refletir parte de mim. 

Demonstrar, mais que refletir. Estender. (...) 

Eu nunca enxerguei Goiânia como a minha cidade ou a minha terra, mas como um lugar para o qual as pessoas vêm 

em busca de alguma coisa... (...) 

Nesse viver fora de casa eu fui obrigado a desenhar os limites de quem eu era tudo do zero. Ou quase. Tinha o 

mestrado para lançar as bases, tinha também o fato de ser gaúcho, essas pequenas coisas que as pessoas usam pra te 

enquadrar. Eu não me reconheço como gaúcho, não no sentido de pertencer a uma terra ou a uma categoria identitária, 

mas isso serve para praticamente qualquer definição. Viver aqui em Goiânia me mostrou isso. Antes era algo que eu 

imaginava, mas não falava. Aqui eu falo, eu entendo a importância que tem dizer esse tipo de coisa. (...) 

Paisagem III 

Eu tinha uma clara imagem de quem eu queria ser, como eu desejava agir, e nada disso estava acontecendo (...) Aí se 

tornou muito claro para mim que a solução seria me forçar a mudar . O tempo que isso demoraria, porém, me 

incomodava. Eu queria ser diferente, mas o peso do olhar dos outros, dos amigos, das famílias, dos colegas... todos 

eles já tinham uma imagem desenhada de quem era o Tales e eu me sentia amarrado a ela. Eu não queria ter que 

responder "sim, eu estou mudando isso", "pois é, eu não era assim", "então, agora estou diferente". Não queria dar 

satisfações. Aí apareceu Goiânia. (...) 
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Na minha cabeça, vir para Goiânia significaria poder começar do zero e sem pressões de outras pessoas a me definir. 

Muito verdade, mas só até certo ponto. Realmente, ninguém me conhecia ainda. Contudo, eu me conhecia, eu não me 

enxergava como quem eu queria ser, mas como quem eu vinha sendo. Nesse deslocar, eu mantinha raízes firmes num 

passado (geográfico), num sujeito que eu era antes de mudar. Talvez isso seja, na verdade, um sintoma da 

impossibilidade de deixar de ser algo completamente. Resquícios sempre vão nos acompanhar, se não nos definindo, 

ao menos nos interrompendo e até mesmo guiando (...) me peguei pensando se não há uma relação semelhante que 

podemos fazer entre viajar e aprender, se deslocar e enfrentar transições. (...) 

Acho que a gente sempre tem uma imagem com a qual a gente se compara, um ideal de comportamento, de ideia, de 

ação. Eu queria ser uma pessoa que age como pensa e que pensa como age. Uma pessoa que não fica se enrolando 

em desculpas para não sair, para não enfrentar o mundo, para não fazer as coisas. (...) 

A viagem, o lugar novo, quando a gente assenta em um lugar novo, aí sim o incidente começa a virar hábito. Tudo é 

diferente, mas tudo é diferente todos os dias. Por um bom tempo Goiânia foi isso para mim, a experiência de não ser 

Porto Alegre, de não ser a casa dos meus pais, de não ser uma vida na qual eu não agia. Eu queria que ao final desses 

quatro anos eu já fosse essa pessoa toda cheia de ação, que vai e faz e descobre o mundo e não tem medo de ser feliz, 

mas a verdade é que, embora mais perto, ainda estou bem longe. O mestrado foi excelente nessa trajetória. Eu fui 

obrigado e me confrontar com uma série de questões sobre as quais eu nunca havia realmente parado pra pensar, 

coisas de sexualidade, de modos de me comportar, de desejos guardadinhos. São coisas que ainda hoje eu não sei 

como enfrentar, mas que agora pelo menos eu consigo minimamente reconhecer. São coisas que eu provavelmente 

preciso de muito mais tempo para falar, quanto mais permitir que seja registrado. (...) 
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Eu tinha um objetivo muito claro sobre o que eu buscava alcançar – no caso, enfrentar o percurso do mestrado – e o 

que eu esperava como resultado desse processo. Foi com isso em mente que observei e avaliei praticamente tudo o 

que aconteceu desde que pisei no Centro Oeste. (...) Somente quando me tornei professor, de certa forma deixando de 

lado temporariamente o papel de aluno, é que percebi a diferença entre a vida que idealizei e a vida que hoje 

experiencio. Não é tanto uma questão de se decepcionar ou de não encontrar o que estava buscando. Acho na verdade 

que vir a Goiânia, esse viajar, foi necessário. (...) 

Acho que a principal mudança, em meio a esses deslocamentos, foi a de assumir as rédeas da vida. Ou tentar, ao 

menos, porque ninguém de verdade controla o que acontece. O meu papel no cotidiano mudou de 'filho com as 

necessidades atendidas prontamente pela família' para 'ou tu te mexe ou nada acontece'. Viajar tem disso, muitas 

vezes, porque nos coloca em situações nas quais as trilhas percorridas anteriormente já não funcionam mais. As 

soluções não podem mais ser as familiares, elas precisam, mesmo que por um fragmento de instante, ser exóticas, 

criativas, diferentes... sempre com a potência de se tornarem familiares dali para a frente. (...) 

(...) Tenho planejado um novo deslocamento, agora para São Paulo, mas uma vez mais para uma vida nova e com um 

objetivo mais ou menos definido. Eu tenho noções sobre quem eu desejo ser e acredito que o lugar em que estou agora 

já é familiar demais para que eu consiga mudar. Eu preciso mudar o que me circunda para transformar a mim mesmo. 

Acho que precisar sair de onde estou para mudar diz muito sobre como eu enfrento os deslocamentos, sejam eles 

geográficos ou imaginados. (...) 

Eu não tenho noção de quando saberei que concluí o que estou indo lá para fazer. Eu ia dizer que São Paulo não é uma 

cidade para morar, mas a verdade é que estou limpando a maior parte das certezas da minha vida e ficando só com 
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uma: a de que quero viver para escrever. Se ela não funcionar, aí reavalio a vida. Por enquanto, é bom demais ter fé em 

alguma coisa. (...) 

Relatos Wlad 

Paisagem I 

A mudança foi parte de um processo maior dentro da minha vida(...) Não sei se toda criança ou adolescente que cresce 

no interior é assim, mas sempre tive vontade de sair dali, de ver (e viver em) outros lugares, conhecer pessoas e coisas 

diferentes, que as histórias (da tevê, dos adultos, etc) apenas me contavam. Tinha aquele desejo de morar na loucura 

cosmopolita, onde tudo parecia possível e eu poderia ser quem eu quisesse. (...) 

Comecei a tentar trabalhos fora, seleções e concursos e passei em um para professor em Mato Grosso. Fui por falta de 

opção melhor, já cheguei lá querendo ir embora, pois também não desejava passar o resto dos meus 20 anos sob o sol 

de 42 graus do interior do nada, onde não tinha nem um cinema. Eu estava lá há umas quatro semanas, quando passei 

no mestrado em Artes e pude voltar a morar em Goiânia. (...) 

Vivo a cidade de um jeito que às vezes parece que sou eu e ela apenas. Vou andando e registrando algumas imagens 

quando o horário permite, geralmente de arquitetura, mas também das pessoas, quando dá pra ser discreto. O Rio é um 

depósito de história, umas sobrepostas a outras, prédios históricos pixados, carcomidos pelo tempo, postes e fios 

caóticos, monumentos abandonados... Tem o lado bonito/pasteurizado das praias da Zona Sul, mas o Rio é feito de 

muitas outras cidades numa só. (...) 
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O que mais me tocou em termos de experiência foi notar as diferenças entre as formas de relacionamento social/afetivo 

do carioca e do goiano.  De onde eu venho, as pessoas são mais receptivas, no sentido de acolhedoras. Goiano pode 

mal conhecer a pessoa que está logo chamando pra “ir lá em casa almoçar”, o que geralmente acaba acontecendo. O 

carioca é diferente: às vezes eu passo pelas ruas e vejo churrascos rolando, todo mundo se conhece, mas marca a 

reunião aberta, na calçada do boteco. (...) 

Eu tenho tentado viver a cidade e o doutorado como processo vivo de pesquisa. (...) 

Tive que comprar alguns móveis mínimos pra morar, então vasculhei várias lojas de antiguidades, até encontrar a 

escrivaninha perfeita pro meu bolso e pro meu quarto anos 50, rs. Essa foi uma experiência ótima, pois estou 

pesquisando o comportamento hipster e, em especial, me interessa a relação dessas pessoas com o consumo de 

tecnologia e antiguidades (...) Como tudo isso tem a ver com meus próprios gostos e afeições, são experimentações 

que vou fazendo devagar. (...) 

Vejo que esse ano eu fiquei menos preocupado com o que fazer profissionalmente, aproveitei para descansar da 

transição mestrado/doutorado e me adaptar à cidade com calma. (...) 

Paisagem II 

Desde que me mudei pro Rio, já morei em três lugares diferentes. Um deles era um apartamento relocado, onde morei 

por três meses e cuja dona tinha hábitos muito diferentes dos meus. Ela havia ido pro Sul e de vez em quando vinha pra 

cá e ficava na sala. Era horrível, porque as coisas do apartamento eram todas dela, aquele lugar não era minha casa. 

(...) 
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Cozinhar minha própria comida, evitando coisas congeladas e comida de rua eram um momento de muito prazer e 

passei a me alimentar com coisas mais naturais. Percorrer a vizinhança e frequentar os parques e museus da 

redondeza também ajudaram a me sentir mais em casa. (...) 

Passado o frenesi de morar no centro da boemia carioca, eu acabei ficando doente e passei uma fase depressiva, em 

semi isolamento. A terapeuta q eu frequentava começou a me orientar a me apropriar do espaço do apê e a viver um 

cotidiano mais rotineiro, mais "normal" ou careta, como preferirem... Eu tinha poucos móveis, nada de especial, exceto a 

minha escrivaninha vintage de madeira (anos 40), que garimpei com todo carinho nos antiquários da Lapa e da qual não 

pretendo me desfazer nunca. Meus livros continuavam empilhados sobre uma cômoda, recebendo muita poeira e 

maltratados, então desde que comecei a tentar ficar bem comprei uma estante pra eles, o que melhorou bastante a cara 

do quarto. Além disso, desenhei arabescos no espelho grande, com um pincel atômico e coloquei nas laterais os filtros 

dos sonhos que um ex-namorado de Goiânia me deu, junto com uma ilustração de São Francisco, que eu adoro, é 

muito da paz. Passei a comprar flores e a tentar mantê-las vivas. Colocava bastante conchas perto delas, ficava bonito e 

acolhedor... (...) 

Só trouxe o pouco que me restou depois de vender uma boa parte do que tinha (tenho tentado não ser tão desapegado 

com os objetos, mas é da minha personalidade e foi uma necessidade). Aqui é legal, moro na parte de cima de uma 

cobertura com vista pro Cristo e pra floresta, trouxe minha planta comigo e estou aprendendo a fazer ikebanas com 

minha tia, que eu coloco na mesa, no banheiro, na sala... As pessoas também ajudam a me sentir em casa. Estou numa 

saudade danada da Elenice, a empregada q trabalha aqui há uns dez anos e agora está de férias (...) Também tem o 

cachorro Toy, que anda atrás de mim o tempo todo, já virou um caso de amor... Tô feliz no Rio agora. =) (...) 
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Paisagem III 

O Rio é mesmo maravilhoso, mas eu preciso andar mais antes de parar de fato, em algum lugar, para morar, etc... 

Confesso que sinto vontade de fazer isso, o nomadismo e a incerteza (sublinhada no meu currículo, rs!) são gostosos, 

mas cansam. Contudo, ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer na vida, antes de parar em algum lugar. Não sei 

o que vou fazer com esses eletrodomésticos quando acabar o contrato de aluguel, rs. Tenho 31 anos, alguma pressa e 

tudo o que eu realmente preciso cabe dentro de uma mala. =)  (...) 
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Universidade Federal de Goiás/UFG 

Faculdade de Artes Visuais/FAV 

Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual- Curso de Doutorado /PPGACV 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como colaborador(a), de uma pesquisa acadêmica. 

Meu nome é Aline Nunes da Rosa e sou a pesquisadora responsável pela pesquisa em questão, sob 

orientação da Professora Doutora Alice Fátima Martins. A pesquisa desenvolvida em nível de doutorado 

encontra-se inserida na área de Arte e Cultura Visual, mais precisamente no campo da pesquisa em 

Culturas da Imagem e Processos de Mediação. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra ficará com a 

pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 
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Caso haja dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a(s) pesquisadora(s) 

responsável(is): Aline Nunes da Rosa e Alice Fátima Martins, respectivamente, por meio do telefone (XX) 

xxxxxxxx; ou e-mails: ameline.nr@gmail.com; profalice2fm@gmail.com  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A INVESTIGAÇÃO:  

- A pesquisa em questão intitula-se Sobre mudar de paisagens, sobre mirar com outros olhos: 

narrativas a partir de deslocamentos territoriais. Contudo, dados os processos da pesquisa, este 

título é passível de mudanças (em conformidade com sugestões da banca examinadora, do orientador e 

dos diferentes encaminhamentos da investigação). 

- O presente projeto de tese é desenvolvido sob a perspectiva da cultura visual, em diálogo com os 

estudos pós-estruturalistas, uma vez que busca estabelecer suas proposições a partir de referências 

vinculadas a ambos os enfoques.  

- Neste viés, a proposta investigativa dedica-se a problematizar como os sujeitos que colaboram com 

este processo se reinventam e se modificam, na medida em que experienciam a condição de estar em 

deslocamento. Assim sendo, a pesquisa procura guiar-se pela seguinte problemática:  

“Que mudanças são produzidas por um grupo de estudantes de pós-graduação a partir de seus 

deslocamentos territoriais?” 

mailto:ameline.nr@gmail.com
mailto:profalice2fm@gmail.com
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- A partir dela, o processo se desenvolve em meio aos relatos produzidos pelos estudantes que 

participam, articulados aos meus próprios relatos, que emergem do deslocamento ao qual me lancei para 

a realização do curso de doutorado. 

- A participação dos(as) colaboradores(as) dar-se-á por meio de entrevistas, diálogos com a pesquisadora 

e/ou, a depender na pertinência e do desejo dos colaboradores, da produção e compartilhamento de 

visualidades (em consonância com o tema da investigação). Tais etapas serão realizadas mediante 

acordo e agendamento prévio, conforme a disponibilidade dos(as) colaboradores(as) e da pesquisadora, 

bem como conforme a necessidade percebida por ambas as partes. 

- Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação; 

- Sua participação como colaborador(a) contribuirá com os estudos e pesquisas em arte e cultura visual. 

- Será garantido o sigilo que assegure a privacidade do(a) colaborador(a) quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa; 

- Os(as) colaboradores(as) da pesquisa possuem a garantia expressa de liberdade de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

 

Assinatura da pesquisadora responsável: 

Aline Nunes da Rosa 
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Goiânia, _____/_____/_______. 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

COMO COLABORADOR(A) DA PESQUISA 

Eu,___________________________________________________________, RG 

____________________________ e CPF __________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar da pesquisa “Sobre mudar de paisagens, sobre mirar com outros olhos: narrativas a partir 

de deslocamentos territoriais”. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Aline Nunes da Rosa sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, bem como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. 

Com relação à minha forma de participação: 

Declaro para os devidos fins que cedi os direitos de minhas participações orais e escritas, fotos de 

produções de minha autoria, bem como a publicação de minha imagem pessoal (fotos), podendo as 

mesmas ser utilizadas integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente 

data. 
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Isto se dá com referência à tese de doutorado, vinculada ao Curso de Doutorado em Arte e Cultura 

Visual, intitulada: “Sobre mudar de paisagens, sobre mirar com outros olhos – narrativas a 

partir de deslocamentos territoriais”, de autoria da pesquisadora Aline Nunes da Rosa, na qual 

participei durante o processo de pesquisa implementado pela autora. 

[  ] Declaro ter solicitado à pesquisadora sigilo no que diz respeito à publicização de meu nome, tendo 

aceito participar exclusivamente mediante o uso de pseudônimo. 

[  ] Declaro ter concedido à pesquisadora o direito ao uso e publicização de meu nome verdadeiro no 

contexto da presente investigação. 

Local e data:  

Assinatura do(a) colaborador(a) 
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