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RESUMO 
O artigo configura-se como possibilidade de refletir e problematizar o papel da abordagem 
cartográfica no processo investigativo empreendido na tese doutoral intitulada “Sobre mudar 
de paisagens, sobre mirar com outros olhos – narrativas a partir de deslocamentos 
territoriais”. No texto enfatizo o processo de construir uma tese a partir desta abordagem, 
bem como a importância do uso do diário como um instrumento de pesquisa potente na 
produção desta cartografia. 
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RESUMEN 

El artículo se configura como una posibilidad de reflejar sobre el papel de la cartografía 
como un abordaje metodológico en el proceso de escritura de la tesis doctoral titulada 
“Sobre mudar de paisagens, sobre mirar com outros olhos – narrativas a partir de 
deslocamentos territoriais”. En el texto enfatizo el proceso de construir una tesis desde la 
cartografía, así como la importancia del uso del diario como un instrumento de investigación 
potente en la producción de esta cartografía. 
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Um apontamento 

A tese de doutorado intitulada Sobre mudar de paisagens, sobre mirar com outros – 

narrativas a partir de deslocamentos territoriais1, defendida no primeiro semestre de 

2015, embora finalizada, ainda suscita desdobramentos potentes para serem 

compartilhados no âmbito das discussões acadêmicas em torno aos processos 

metodológicos utilizados no campo das artes visuais, da educação e da cultura 

visual. Eixos estes que norteiam o simpósio “Pesquisa em educação e metodologias 

artísticas: entre fronteiras, conexões e compartilhamentos”.  

Neste sentido, opto por fazer um recorte em torno à abordagem metodológica que 

me serviu de ferramenta para a elaboração e desenvolvimento da tese em questão. 

Devo dizer, na verdade, que a tese foi realizada a partir de duas perspectivas 

metodológicas: a Pesquisa Narrativa e a Cartografia. A abordagem narrativa, no 

contexto da tese foi trazida 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. Pontos estes que foram 

chave nesta investigação, que primou pela escuta dos relatos e sentidos produzidos 

por um grupo de pessoas que se encontravam em deslocamento territorial. Não 

obstante, a cartografia foi explorada 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.  

O uso destas metodologias proporcionou o desenvolvimento da tese que, por sua 

vez, transitou entre os limites de diferentes territórios teóricos e conceituais: a 

Cultura Visual, as Artes Visuais e a Educação, sem necessariamente ancorar-se de 

modo fixo a nenhum.  

Neste momento, em razão de querer debruçar-me com mais atenção sobre apenas 

uma delas, escolho falar sobre a Cartografia. Ainda, em meio às ideias que 

configuram este artigo, proponho um olhar acerca dos diários escritos no decorrer do 

percurso da tese, enquanto eles próprios instrumentos capazes de conformar uma 

cartografia. 
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Pesquisa como deriva 

Das derivas produzidas no desenvolvimento da tese, encarei o próprio processo 

empreendido como um elemento a ser valorizado. Criei espaço para que o trabalho 

em sua processualidade, suas 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 

invenção 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 escritos por mim e pelos participantes, 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 estudo 

na 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 e as histórias de quem se permite viver a experiência de estar num 

labirinto acionado pelos trânsitos geográficos e sentimentais. Nesta deriva, 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 e experiência. 

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. 

Com Rolnik aprendi que  



 

3342 CARTOGRAFIAS DE UMA TESE EM/SOBRE DESLOCAMENTOS TERRITORIAIS 
Aline Nunes / Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
Simpósio 8 – Pesquisa em educação e metodologias artísticas: entre fronteiras, conexões e compartilhamentos 

 

[...] 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/convenientes, 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 

tese2 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, em sua versão final. 

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) 

O trabalho foi realizado 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 
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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 atenção 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 criadas na tese 

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 (participantes e eu) 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 eu não “perdesse 
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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. Exemplos disso foram: 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 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 foi, portanto, deixar em evidência essas 

contradições e este pensamento que também se constrói fragmentado e marcado 
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por nomadismos de ordem conceitual. Levei 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. Destas ações, o 

mergulho feito nos relatos autobiográficos de cada colaborador foi também ao modo 

de uma cartografia: encontrar pistas, dar sentido aos pontos que fui elencando como 

significativos para pensar sobre os deslocamentos territoriais, até ser possível criar 

territórios a partir do que era sensação transposta em palavra escrita.  

Pensando a cartografia e suas possíveis orientações, encontrei 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 

dos quatro 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.  

Mais uma vez, em virtude de poder estender-me um pouco mais, enfatizarei neste 

artigo apenas o uso dos diários no desenvolvimento da tese. 

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 
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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 à escuta e observação de 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 mudança para a Espanha, 

para 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 ofereciam pistas sobre como fui sendo desterritorializada3 de 

minhas crenças e certezas em torno ao próprio trabalho desenvolvido e de como fui 

traçando novas rotas para 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 interesse 

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.  
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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 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. 

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 
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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) 

 
Com quantos diários se produz uma tese?, 2014 

Arquivo pessoal 

 

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 me assaltavam, tudo 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 
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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, 

incluindo desde a chegada numa cidade ou país distintos, até as transformações 

que se 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 cartografar 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 mais de dez diários 

produzidos ao longo de quatro anos. Dispostos todos juntos, são parte da cartografia 

de uma pesquisa que foi a própria vida, narrada e reinventada em suas páginas.  

Cartografia de formas provisórias 

Rolnik diferencia os mapas das cartografias pela sua provisoriedade, pelo seu 

sentido de inacabamento e abertura, já sabida, às mudanças.  
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Ao finalizar o período destinado à realização da pesquisa doutoral procurei manter-

me também neste estado de alerta: saber da provisoriedade contida nesta tese. 

Encarar que, mesmo com um ponto final, suas territorialidades continuam vivas e, 

por isso, moventes, suscetíveis ao acréscimo de novas formas, de novas 

colaborações vindas dos olhares daqueles que se debruçam ou deixam-se afetar por 

este trabalho. Ao conceber a tese como paisagem, isso já deixava clara a ideia que 

tenho sobre o ato de fazer pesquisa, de produzir uma tese: o desejo de ser 

transformada pelo o que vejo, pelo o que ouço, por aquilo que se coloca em 

contraponto e diferença em meus caminhos enquanto investigadora. 

Enquanto lhe descubro, a cartografia me ensina que nada do que se diga/pense/faça 

pode ser tomado como único caminho válido, pois suas formas possibilitam sempre 

múltiplos desenhos e composições. Por essa razão, mesmo com o término do tempo 

destinado à realização da tese, não há esgotamento: o desejo de seguir pensando 

sobre os deslocamentos territoriais e o que se aprende com eles permanece 

reverberando, produzindo desejos de novos encontros com narrativas e vidas que 

ainda desconheço. 

Minha cartografia escolhi fazer da soma dos relatos e histórias em torno aos 

deslocamentos vividos por mim e pelos sete participantes que generosamente 

toparam esta empreitada comigo. Ainda, somadas a estas histórias, agreguei 

pensares, afetos, imagens e memórias que iam misturando-se com o passar dos dias.  

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 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 e da própria tese, assumindo que as paredes, o 

chão e as derivas produzidas nos deslocamentos 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, territórios foram sendo 
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inventados, ao passo que mapas de diferentes lugares se misturavam, dando origem 

a novos domínios neste processo investigativo. 

 

 

                                                             
Notas 
1
 Tese defendida no ano de 2015, vinculada ao Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual, da 

Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás. A tese foi integralmente financiada pela CAPES. A 
pesquisa buscou explorar o que passa, o que acontece, e como os sujeitos vivenciam os deslocamentos 
territoriais, entendidos como trânsitos e mudanças de ordem geográfica e subjetiva. 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 incluí. 

2
 A investigação teve como pregunta orientadora a seguinte questão: “Que mudanças e torções são produzidas e 

experienciadas a partir de deslocamentos territoriais?” 

3
 A tese foi produzida a partir do conceito deleuze-guattariano de desterritorialização (1988; 1995; 1997). 
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