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Resumo
Este artigo tem a finalidade de levantar algumas reflexões sobre a pesquisa de campo que realizei no 
mestrado nos anos de 2017 e 2018. A pesquisa tem por objetivo analisar experiências de deslocamento e 
migração em processos de formação docente a partir dos caminhos, histórias e vivências de seis estudantes 
do curso de Licenciatura em Artes Visuais que passaram pela experiência de migração para realizar o curso 
de graduação na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Revisito relatos 
e narrativas pessoais registradas na pesquisa de campo e que afetaram o modo como entendo e olho 
para os processos e práticas da formação docente. Buscando destacar diferentes contextos, argumentos e 
divergências, mas, ao mesmo tempo, respeitando diferentes pontos de vista, reflito sobre o impacto dos 
afetos e das relações construídas cotidianamente para interpelar o que silencia ou transborda em nós na 
pesquisa de campo. Tais posicionamentos associados a situações inesperadas que ocorreram no decorrer 
da investigação deslocaram o meu “olhar” e pensamento para referenciais teóricos e conceituais que até 
então tinham sido pouco discutidos e problematizados. Esses contornos metodológicos e conceituais, 
mostram a necessidade de compreender, para além das narrativas, as contra narrativas como ações que 
ajudam a desconstruir elementos hegemônicos que, por inércia ou inexperiência, continuam presentes nos 
discursos que formulamos sobre pesquisa. 
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Abstract 
This article has the purpose of raising reflections about the field research that I carried out in the master’s 
program in the years 2017 and 2018. The research aims to analyze experiences of displacement and 
migration in teacher training processes based in the paths, histories and experiences of six undergraduate 
students in Visual Arts who went through the experience of migration to take the undergraduate course 
at the Faculty of Visual Arts (FAV) of the Federal University of Goiás (UFG). I revisit personal reports and 
narratives collected in the field of research and the way they affected my understanding and way of looking 
at processes and practices of teacher education. Seeking to highlight different contexts, arguments and 
divergences, but at the same time, respecting different points of view, I construct reflections on the impact 
of affections and relations built in daily life in order to address what silences or overflows us in field research. 
Such positions associated with unexpected situations that occurred during the investigation shifted my 
“look” and thought to theoretical and conceptual references that until then had been little discussed and 
problematized. These methodological and conceptual contours show a necessity to understand, in addition 
to the narratives, counter-narratives as actions that help to deconstruct hegemonic elements that by inertia 
or inexperience are still present in the discourses we formulate about research. 

Keywords: field research; counternarratives; migration of the look; teacher training.
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Pesquisa de campo: contra narrativas e transbordamentos...

Revisitar os relatos e narrativas construídos na pesquisa de campo afetou o modo 
como venho entendendo e olhando para os processos e as práticas da formação docente. O 
objetivo desse texto é retomar algumas experiências desenvolvidas no mestrado para refletir 
sobre o reconhecimento de si na formação docente dando ênfase às narrativas e contra narrativas 
que surgiram nos encontros para a realização do grupo focal. 

A pesquisa desenvolvida no mestrado, se concentrou em discutir e analisar práticas de 
deslocamento e migração relacionadas a formação docente. Buscou também investigar caminhos, 
histórias e vivências de seis estudantes do curso de Licenciatura em Artes Visuais que passaram 
pela experiência de migração par a realizar o curso de graduação na Faculdade de Artes Visuais 
(FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

As experiências vividas durante a pesquisa de campo foram importantes não apenas 
para a produção dos dados empíricos, mas, se revelaram fundamentais para a criação de novos 
caminhos que possibilitam um “olhar” para histórias de vida, situações e acontecimentos que 
muitas vezes deixamos a margem dos assuntos que investigamos. 

Essa possibilidade surge como potência para a criação das contra narrativas que, 
nesse contexto, ajudaram a desconstruir elementos hegemônicos enfatizando a importância 
do reconhecimento de si nos processos de investigação e formação docente. Vale lembrar que 
os relatos de experiência apresentam possibilidades na perspectiva da pesquisa narrativa as 
quais não se limitam somente ao campo biográfico, mas incluem o cultural, social e histórico 
(HERNÁNDEZ, 2017). 

Ao refletir sobre as relações construídas com os sujeitos da pesquisa no trabalho de 
campo, e ainda, na construção colaborativa de narrativas, percebi que muitos espaços se abriram 
para problematizar questões importantes. Por exemplo, como as subjetividades e experiências 
dos sujeitos e do pesquisador impactam e intervém na metodologia do trabalho de campo? Como 
e até que ponto esses elementos nos afetam e estão presentes nas narrativas que construímos? 
De que maneira as relações que estabelecemos em campo com os colaboradores nos ajudam a 
realizar pesquisas com estudantes e não sobre os estudantes?

O pensamento de Hernández (2017) nos ajuda a compreender alguns desses 
aspectos. Ao quebrar paradigmas sobre a pesquisa narrativa, o autor nos instiga a pensar sobre 
questionamentos e perguntas formuladas anteriormente, ao afirmar que

assumir esse posicionamento narrativo pressupõe nos distanciarmos da ideia 
tradicional de que a finalidade da investigação é apenas produzir conhecimento 
e assumir que também pode possibilitar formas de compreensão da realidade 
em que os sujeitos e os possíveis leitores possam reposicionar-se. (HERNÁNADEZ, 
2017, p. 70)
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Na tentativa de compreender melhor essas questões, revisito um registro fotográfico 
(figura 1), que apresenta parte de uma narrativa coletiva, construída pelo grupo focal durante a 
pesquisa de campo. 

Figura 1: Narrativa visual coletiva. Produção do grupo focal, 2018. Fotografia: Clícia Coelho.  
Fonte: arquivo da autora.

A proposta surgiu do meu interesse em fazer proporcionar em um dos encontros com 
o grupo focal, uma experiência colaborativa com visualidades. A ideia foi pensada a partir de 
situações e recorrências registradas nas falas, relatos e histórias de cada participante. Percebi 
a importância e a oportunidade de expandir o diálogo para a produção de uma narrativa visual 
coletiva. Posteriormente, a narrativa foi discutida como uma abordagem caracterizada como 
contra narrativa, como uma maneira de abordar e discutir o reconhecimento de “outros saberes 
localizados e a importância de se romper com determinados tipos de silêncio” (RIBEIRO, 2017, 
p. 89). Foi uma oportunidade pedagógica para examinar e debater sobre a necessidade de criar 
lugares de fala que desestabilizem normas de discursos dominantes. Como explica Ribeiro (p. 89), 
uma maneira de tratar da “importância de refutar a neutralidade epistemológica”. 

Cada estudante foi convidado a selecionar imagens a partir das quais pudessem 
falar sobre o processo de migração e/ou deslocamento, ou seja, da sua vinda para Goiânia. Uma 
discussão sobre formação docente tomando como referência imagens e visualidades. Além das 
imagens trazidas pelos colaboradores, selecionei fotografias dos nossos encontros anteriores e 
imprimi, também, algumas palavras que foram recorrentes nas falas de cada participante do 
grupo focal. 

As subjetividades e experiências partilhadas no grupo focal, a partir das imagens 
e palavras, provocaram um impacto significativo no modo como vinha pensando a pesquisa. A 



898

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

criação coletiva, assim como algumas reflexões, nos levou ao exercício do reconhecimento de 
si, do outro e de nós mesmos por meio de um mapeamento das histórias de vida, caminhos 
e experiências narradas pelos sujeitos participantes da pesquisa. Esse exercício me ajudou a 
compreender um pouco mais a realidade na qual os estudantes se situam, como interpretam seus 
itinerários e histórias de vida. Nesse sentido, Tourinho e Martins (2017, p. 146) explicam que, 

perder o anonimato através das histórias que contamos tem para nós um 
duplo sentido: aprofundar nossas afinidades em termos de questionamentos, 
preocupações e ideias profissionais e, de maneira mais ampla, nos conectar 
intersubjetivamente com colegas professores, pesquisadores, artistas, autores 
e alunos. Ou seja, pretendemos criar vínculos entre eu/nos/outros. Escrever a 
quatro mãos ou, melhor, a dois corpos, é tarefa desafiadora.

Desse modo, destacar o alcance das histórias de vida, sobretudo aquelas que envolvem 
processos de formação, possibilita colocar em discussão questões relativas a natureza e identidade 
dos narradores. Martins e Tourinho (2017, p. 152) afirmam que as identidades

não se fixam apenas em dimensões ontológicas, ou seja, características 
existenciais comuns aos seres humanos como narradores, mas se debruçam 
sobre problemas epistemológicos que podem ajudar a compreender e explicar 
como práticas culturais, sociais e artísticas marcam a trajetória e a subjetividade 
dos indivíduos, seus modos de perceber, interpretar e, sobretudo narrar.

Compreender como esses elementos nos afetam e estão presentes nas narrativas que 
construímos, é o primeiro passo para reconhecer os alcances da pesquisa de campo, principalmente 
o modo como elas podem nos ajudar a problematizar experiências e subjetividades construídas 
individual e coletivamente. Os desdobramentos das referidas questões podem nos mostrar 
caminhos para interpretar criticamente a nossa própria experiência por meio de contra narrativas.

A aproximação com os sujeitos participantes da pesquisa, para além do trabalho 
de campo e dos encontros, foi intensa e decisiva no processo de construção e interpretação 
do trabalho colaborativo. Principalmente ao revelarem sentimentos e situações cotidianas que 
até então eram pouco aparentes como solidão, saudade, dificuldade de encontrar um emprego 
e associá-lo aos estudos, dificuldade com moradia e falta de apoio para permanência. Esses e 
vários outros problemas me fizeram entender que caminhar pela pesquisa de campo é pisar em 
terreno instável e surpreendente, que não temos como dar conta da realidade que configura as 
condições do lugar. 

Assim, revisitar as situações vividas na pesquisa de campo, bem como as experiências 
construídas nesse espaço, é uma maneira de reacender algumas inquietações, provocações que 
marcaram a investigação e construção da narrativa em grupo. É, também, uma oportunidade de 
olhar e refletir sobre questões que por alguma razão e/ou circunstância, ficaram a margem das 
discussões que atravessaram a pesquisa de campo e o objeto de investigação. 
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Revendo essas provocações, tento refletir sobre a prática docente, sobre o trabalho de 
campo e as propostas pedagógicas que foram desenvolvidas a partir dessas ideias e experimentos. 
Propostas que passaram e ainda passam por transformações confirmando o fato de que “a 
experiência convoca o debate para o campo da complexidade, dos atravessamentos, daquilo que 
nos escapa, que foge a nosso controle, do que não estava programado, das ideias que não chegam 
inteiras”.  (OLIVEIRA, 2011, p. 181).

Quando o olhar começa a migrar: dos acontecimentos ao reconhecimento de si  

“As aprendizagens que podemos gerar para uma educação que tenha a ver 
com a arte contemporânea e a cultura visual devem reconhecer as formas 

pelas quais produzimos conhecimentos sobre o mundo e sobre nós mesmos.” 
(MIRANDA, 2015, p. 160).

 

Alguns trechos do texto “Fora de Controle: acontecimentos, aprendizagens na cultura 
visual e na arte contemporânea”, de Fernando Miranda (2015), fizeram parte de um dos encontros 
com o grupo focal. O texto nos ajudou a pensar a produção da narrativa colaborativa e os 
aprendizados passíveis de ser construindo com as visualidades. A discussão teve como foco o tema 
‘arte como acontecimento’, partindo das experiências que estávamos construindo, costurando, 
ligando e desdobrando juntos (figura 2). Sem um roteiro, esboço ou esquema a respeito de como 
deveríamos construí-la, a narrativa foi surgindo em meio a diálogos e interações relacionadas ao 
conhecimento do mundo, de si, e de nós.

Figura 2: Grupo Focal, terceiro encontro. FAV, campus Samambaia, 2018. 
Fonte: arquivo da autora. 

O trabalho com o grupo focal produziu um rico registro de falas, dúvidas, incertezas, 
resistências e afetos que emergiram de discussões férteis e contribuirão de maneira significativa 
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para a análise dos dados. A experiência de revisitar aspectos e diferentes momentos da pesquisa, 
além de abrir espaço para me confrontar com minhas dúvidas, ansiedades, inseguranças e 
subjetividades como pesquisadora, trouxe relevância para a investigação ao apontar maneiras de 
compreender como me construo nesse lugar de fala e de formação docente (RIBEIRO, 2017). 

Deslocar o olhar e o pensamento da pesquisa de campo torna-se inevitável. É uma 
maneira ou oportunidade para refletir sobre a desconstrução de narrativas hegemônicas que, vez 
ou outra, aparecem enraizadas na cultura acadêmica. Nesse sentido, a abordagem feminista nos 
ajuda a compreender a importância de fazer pesquisa estando atenta a essas questões.

São as relações que criamos com os sujeitos colaboradores no campo da pesquisa que 
geram além de dados empíricos, subjetividades e aprendizados que conduzem ao mesmo tempo 
em que impactam os percursos de uma pesquisa, sobretudo quando se trata de uma investigação 
que tem como base questões que envolvem formação e aprendizado. 

Na pesquisa de campo encontramos potência para trabalhar a metodologia de modo 
inventivo, orgânico. Uma abordagem metodológica ‘viva’ não se prende a um único ponto de vista, 
mas, ao contrário, se estrutura em função de relações, possibilidades e diferenças que costuram as 
tramas que compõem a realidade, ou seja, em sintonia com a história e o cotidiano que vivemos. 
Em meio a uma dinâmica de surpresas e acontecimentos inesperados, fui alinhavando essas 
ideias e observações a partir do movimento de migração do olhar, construído colaborativamente. 

Como pesquisadora, considero pertinente e necessário o exercício de deslocamento de 
migração do “olhar”, recurso a ser utilizado quando já não percebemos com nitidez o que o campo 
nos apresenta, nos ensina e nos oferece. Em muitos casos, permanecemos no mesmo “lugar” de 
onde viemos, com os mesmos costumes, preceitos e leituras, com medo de arriscar. Esse tipo de 
atitude, de caminhada no sentido de investigar e buscar compreender, mesmo que parcialmente, 
aspectos sobre a construção da formação docente, além de enfraquecer nos distancia das práticas 
pedagógicas que a configuram como tal.  

Os encontros e discussões em grupo foram essenciais para entender que não fazemos 
e produzimos nada sozinhos, que a pesquisa pode possibilitar a ruptura dos nossos próprios limites 
estimulando-nos a atuar nas fronteiras entre experiências do cotidiano e pesquisa científica. 
Além disso, essas experiências me fizeram perceber a importância de auto avaliar-me como 
pesquisadora e participante do trabalho de campo com o grupo focal. Ajudaram-me a refletir 
sobre o meu estado emocional, físico e mental, sobre minhas competências e incompetências, 
problemas, idiossincrasias e dificuldades. Como afirma Angrosino (2009, p. 46), existem “alguns 
fatores (...) [que não conseguimos] mudar, esconder, como gênero, idade, categoria racial ou 
étnica percebida”. 

As ideias de Angrosino me reportam ao argumento de Passeggi (2017) sobre a 
pertinência de compreender ou estar atentos às relações entre reflexão, razão e emoções 
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tomando como referência as narrativas institucionais que construímos sobre nós mesmos. A 
autora destaca que

o encontro consigo mesmo, sua verdade provisória, é o que mais inquieta. A 
consciência de tal provisoriedade afugenta o desejo de criar uma imagem de 
si cristalizada pela narrativa, o processo de escrita cria momentos de silêncio, 
zonas mortas, longas horas de solidão. (PASSEGGI 2017, p. 114)

Embora tenhamos trabalhado com a expectativa de criar uma narrativa com imagens 
fixas, em um “momento de verdade provisória”, imagens que remetem a pessoas/tempos/memórias/
lugares e, ainda, com palavras recorrentes nas falas dos sujeitos ao narrarem suas histórias, precisamos 
compreender que o conhecimento e reconhecimento de si está em constante transformação. 

Ao examinar essas experiências e contextos tomando como referência os estudos e 
contribuições de Souza (2008) sobre narrativa autobiográfica, fica evidente que nas discussões 
sobre pesquisa narrativa, educação e processos de formação é imprescindível compreender essas 
relações através do conhecimento de si. O autor entende “a narrativa autobiográfica como uma 
metodologia de trabalhar e significar esta formação” (SOUZA, 2008, p. 38).

Nesta investigação, sinto-me privilegiada ao partilhar com estudantes do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais fragmentos da minha história de vida. Ao mesmo tempo sou grata a 
eles pela generosidade de contribuir para esta pesquisa com relatos e reflexões sobre momentos 
das suas trajetórias, seus deslocamentos e mudanças. Esses fragmentos e pedaços de experiências 
nos motivam e dão sentido a nossa caminhada em busca de uma formação docente.

Ainda percebo que algumas vezes somos tomadas/os pelo medo de romper com 
barreiras, limites e fronteiras que nós mesmos criamos acerca do objeto de pesquisa, negligenciando 
o poder que temos de nos deixar afetar e aprender com outras histórias, gestos, falas, silêncios, 
encontros e situações que extrapolam qualquer cronograma e/ou roteiro planejado em relação 
àquilo que buscamos na pesquisa.

No entanto, vejo que o enfrentamento desse medo é o que nos coloca diante 
de relações mais humanas e conscientes, buscando articular as relações da vida cotidiana ao 
processo de investigação. O sentimento ou a incapacidade de reajustar o modo de olhar para 
imprevisibilidades e acontecimentos, ainda permanecem fortes na cultura acadêmica.  Esse 
sentimento ou incapacidade também estão presentes nas burocracias atreladas ao trabalho 
cientifico, nos distanciando e/ou impedindo o surgimento de discussões mais ricas a partir de 
realidades que extrapolam o campo da pesquisa. 
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Ligando fios que tencionam pesquisa de campo e formação docente: movimentos de si e de 
nós...

Figura 3: Parte da narrativa visual coletiva. Produção do grupo focal, 2018. 
Fotografia: Clícia Coelho.  Fonte: arquivo da autora.

A imagem da figura 3 é parte da narrativa coletiva criada pela estudante Thaíla. Ao 
se deparar com imagens impressas, palavras e demais materiais disponíveis para a criação da 
narrativa, Thaíla, que até então apresentava uma postura tímida, mudou surpreendentemente. 
Demonstrou interesse e motivação para recriar com aquelas imagens e palavras, fios, pedaços, 
sentidos sobre estar ali. Sua fala foi contundente acerca da necessidade e desejo de se localizar 
no espaço/tempo de suas/nossas escolhas. Ela fez uma síntese do que estava pensando e sentido 
ao afirmar que “a vida é uma passagem, gosto de pensar que estamos todos em movimento, 
passando por espaços comuns e diferentes, nos encontrando e distanciando ao mesmo tempo”.

Dentre os vários momentos de aprendizado com o grupo focal, muitas questões 
complexas foram surgindo por meio dos relatos e histórias durantes os diálogos, conversas e 
entrevistas. No entanto, percebi que esses relatos vinham com mais força quando os sujeitos 
participantes comentavam as imagens posicionando-se em relação a elas ou desconstruindo 
algumas ideias e passagens a partir da narrativa. Eles/elas interferiam, se reposicionavam, 
reagrupavam, redesenhavam, repensavam e reinterpretavam situações, momentos e episódios a 
partir das imagens.
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Figura 4: Parte da narrativa visual coletiva. Produção do grupo focal, 2018. 
Fotografia: Clícia Coelho.  Fonte: arquivo da autora.

Durante o desenvolvimento da produção da narrativa, pedi ao grupo que escolhesse 
algumas músicas para escutarmos enquanto a produzíamos. Nesse momento, Rafael, colaborador 
que veio de Altamira, Pará, para estudar em Goiânia, escolheu uma música que conta um pouco 
da sua região, do seu lugar de origem, narra pedaços da sua história, dos seus sentimentos, dos 
problemas e preocupações que o afligem. O texto da canção é uma espécie de manifesto, uma 
crítica contundente a um patrimônio símbolo do seu Estado que parece estar sob ameaça. Segue 
um trecho da música que tanto nos impactou enquanto Rafael contava um pouco mais sobre 
Belém, suas relações com a cidade e o desejo de retornar a ela.

 “Vão destruir o Ver-o-Peso
Pra construir um Shopping Center

Vão derrubar o Palacete Pinho
Pra fazer um Condomínio
Coitada da Cidade Velha,

que foi vendida pra Hollywood,
pra se usada como albergue
no novo filme do Spielberg

Quem quiser venha ver
Mas só um de cada vez

Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês”

(Trecho da música “Belém Pará Brasil” da Mosaico de Ravena. Disponível no site: <https://www.letras.
mus.br/mosaico-de-ravena/> acesso em 15 ago. 2018.)
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Tais posicionamentos associados a situações inesperadas que ocorreram no decorrer 
da investigação e dos encontros com o grupo focal, deslocaram o meu “olhar” e pensamento para 
referenciais teóricos e conceituais que até então tinham sido pouco discutidos. Devo reconhecer, 
também, que me sinto em dívida com os sujeitos que generosamente participaram desta 
pesquisa. Essa é uma situação comum entre pesquisadores/as que precisam ou decidem realizar 
uma investigação com pessoas em um determinado campo. 

Ao rememorar essas experiências, ainda recentes, compreendo que a pesquisa de 
campo é, sem dúvida, parte importante do meu processo de formação docente. Retribuir ao campo 
ou, sendo mais específica, aqueles que participaram da pesquisa, os resultados da investigação, é 
o mínimo que podemos fazer para tornar esse processo significativo.

A escolha de realizar a pesquisa utilizando a técnica de grupo focal, discutida e 
detalhada por Barbour (2009), no contexto da metodologia qualitativa, surgiu logo no início do 
mestrado durante a revisão e reestruturação do pré-projeto. Buscava outras “vozes”, narrativas e 
experiências que, associadas às minhas, pudessem dialogar com a proposta que tinha em mente. 

Desse modo, pude olhar com mais atenção para algumas passagens que 
caracterizam as narrativas e histórias de vida e, ao observá-las de perto, passei a compreender 
um pouco mais os desejos e anseios que me motivavam a fazer esta investigação, as relações 
educacionais e circunstâncias que incidem na formação docente mas não estão somente sob a 
influência da academia. 

Tenho a expectativa de que outras histórias possam movimentar e contribuir para 
este cenário de partilha de experiências narradas por estudantes do curso de Licenciatura em 
Artes Visuais. Que as reflexões que nos fazem lembrar, narrar, e pensar sobre fatos vividos possam 
influenciar positivamente as nossas práticas pedagógicas, o modo como vemos o mundo e como 
atuamos ao nos ver nesse mundo.
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