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RESUMO  
De que forma as artes afetam nossos modos de pesquisar em educação? Esta e outras 
questões são alimentadas pela emergência de novas discussões a respeito de metodologias 
de pesquisa baseadas em arte. Este artigo surge da necessidade em tratar deste tema a 
partir da aproximação que as pesquisas de um grupo de mestrandos e doutorandos em 
educação realizam com docência e arte, em especial, com a arte contemporânea. O artigo 
se propõe a dois objetivos: apresentar em linhas gerais as pesquisas que compõem o grupo, 
e destacar as especificidades do campo da arte que as compõe – com ênfase na 
interlocução com autores como Nietzsche e Deleuze – que podem ser compartilhadas e 
integradas a uma metodologia de pesquisa em educação.  
 
PALAVRAS-CHAVE 

Arte; investigação baseada em artes; pesquisa em educação. 
 
 
RESUMEN 
Cómo las artes afectan nuestras formas de investigar en la educación? Este y otros temas 
se alimentan de la aparición de nuevos debates sobre las metodologías de investigación 
basadas en el arte. Este artículo surge de la necesidad de considerar este tema desde el 
enfoque de las investigaciónes de un grupo de estudiantes de maestría y doctorado en 
educación implicados con la formación del profesorado y el arte, sobre todo con el arte 
contemporáneo. El documento propone dos objetivos: presentar una visión general de las 
investigaciones que conforman el grupo y resaltar los detalles del campo artístico que os 
conforman – con un énfasis en el diálogo con autores como Nietzsche y Deleuze – y que 
puede ser compartida e integrada en una metodología de investigación en la educación. 
 
PALAVRAS CLAVE 
arte; investigación basada en las artes; investigación en educación. 
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De que forma as artes afetam nossos modos de pesquisar em educação? Quando a 

arte se torna um modo de olhar e pensar sobre nossas pesquisas em educação? 

Estas e outras questões tem feito parte de nossos interesses há bastante tempo, 

sendo alimentadas pela emergência de novas discussões a respeito de 

metodologias de pesquisa baseadas em arte (HERNÁNDEZ, 2013; VIADEL, 2005, 

2011; ROLDÁN, VIADEL, 2012; DIAS e IRWIN, 2013). As novidades nos seduzem, 

ainda mais quando convergem com nossas crenças e interesses. A ideia de 

pesquisar com arte na área da educação é atraente, sem dúvida. No entanto, é 

preciso certo cuidado para não aderirmos a correntes de pensamento ou a um modo 

de fazer pesquisa, sem um estudo e aprofundamento junto a um olhar crítico. Nessa 

direção, este artigo surge da necessidade em tratar do tema das investigações 

baseadas em arte, a partir da aproximação que as pesquisas de um grupo de 

mestrandos e doutorandos em educação realizam com docência e arte, em especial, 

com a arte contemporânea1. Vemos a arte aqui como “plataforma para pensar”, 

utilizando uma frase de Canclini (2012) escrita para obras do artista Orozco. Desse 

modo, temos a intenção de colaborar com as discussões recentes no Brasil em torno 

dos modos de fazer pesquisa em Educação que se baseiam na Arte a partir das 

aproximações que temos feito sobre a temática. 

Percebemos que, por vários caminhos e formas, um “algo” da arte se torna elemento 

que acompanha e impulsiona cada investigador do grupo, professores (da educação 

básica e ensino superior) e artistas com formação em Licenciatura em Artes Visuais, 

Bacharelado em Artes Visuais, Pedagogia e Licenciatura em Filosofia, ajudando a 

estabelecer procedimentos metodológicos para a realização de suas pesquisas, 

evidenciando as discussões mais recentes. Algumas questões se abrem para este 

grupo, quais sejam: como a arte se manifesta em cada projeto de pesquisa? Como 

cada projeto “aproveita” a arte, ou se deixa contaminar, inventando um método ou 

uma metodologia para sua investigação? Estas são contribuições relevantes para se 

pensar em pesquisa em educação? Por quê?  

Dando prosseguimento a possíveis respostas a estas indagações, o presente artigo 

se propõe a dois objetivos: apresentar em linhas gerais as pesquisas que compõem 

o grupo, quanto aos seus temas e problemas de investigação, e destacar as 
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especificidades do campo da arte que compõe estas pesquisas e que, por sua 

relevância, podem ser compartilhadas e integradas a uma metodologia de pesquisa 

em educação. Além de situar estas pesquisas no campo emergente da pesquisa em 

educação baseada em arte e nos principais autores e investigadores cuja produção 

tem chegado ao Brasil, temos a intenção de agregar outras perspectivas teóricas a 

esta discussão, marcadamente a partir de autores como Friedrich Nietzsche (1987, 

2001, 2003) e Gilles Deleuze (1993, 2002), abordagens que seguem uma linha de 

pensamento que amplia as relações mais comuns que estabelecemos com a arte.  

Aproximações entre arte e pesquisa 

Considerando que a arte “serve” a terapia (musicoterapia, arte terapia), ao deleite 

(objetos decorativos), a filosofia (estética), a inclusão social (projetos em periferias e 

comunidades carentes), a religião (imagem de santos, músicas, encenações da 

bíblia), ao entretenimento (festas em escolas, datas comemorativas, asilo de 

idosos), e a tantas outras áreas, vamos neste artigo considerar que ela também 

“serve” como modo de pesquisar cientificamente, pensando de modo ampliado o 

que significa fazer ciência.  Mas como? De que forma a arte pode se tornar um 

elemento que acompanha e impulsiona uma investigação, ajudando a estabelecer 

pressupostos para a realização de uma pesquisa, independente da área de 

conhecimento em questão?  

Cabe lembrar que aqui vamos nos deter especialmente na pesquisa em Educação e 

nas Artes Visuais, com abertura suficiente para compor de várias maneiras uma 

relação entre o campo das artes e a educação.  

No Brasil, a discussão a respeito das pesquisas baseadas em arte, chamadas de 

PEBA, PBA ou ainda IBA (Investigação baseada em artes) tem chegado 

recentemente em forma de artigos (TELLES, 2002; VIADEL, 2011), em trabalhos 

apresentados em eventos2, em alguns livros (DIAS, IRWIN, 2013; MARTINS, 

TOURINHO, 2013) e, ainda, em teses e dissertações (principalmente desenvolvidos 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 

Maria - UFSM, no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade de 

Brasília - UNB e no Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da 
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Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo). O acesso virtual 

as discussões realizadas em eventos como o de Barcelona e Granada, na Espanha, 

e em Porto, em Portugal3, entre outros, tem ampliado sobremaneira as 

possibilidades de interlocução com o debate em torno da temática. Vasconcellos 

(2015) faz um amplo levantamento sobre as discussões a respeito das metodologias 

de pesquisa baseadas em arte em países como os Estados Unidos e Espanha, além 

da análise das marcas iniciais dessa abordagem metodológica no Brasil. Além de 

escrutinar as discussões que tem sido realizadas a respeito, seu levantamento traz 

também uma perspectiva crítica ao desenvolvimento desta abordagem, 

principalmente a partir do debate realizado nos Estados Unidos a partir de autores 

como Jagodzinski, Wallin (2013) e Siegesmund (2014). O caminho ainda é 

relativamente curto, mas bastante promissor em termos de possibilidades mais 

abertas e arejadas sobre a relação entre arte e pesquisa, em especial, no campo da 

educação.   

Hernandez (2013, p. 42) se refere ao caminho assinalado por Elliot Eisner quando 

nos anos 70 e 80 propôs um modelo de avaliação baseada na crítica de arte, 

inaugurando a relação das artes visuais com a educação escolar. 

A hegemonia da racionalidade alcança outras áreas do conhecimento no começo do 

século XX, surgindo as designações Ciências da Educação, Ciências Humanas, 

Ciências Sociais “tratando de estabelecer um processo de legitimação mediante a 

incorporação da noção de Ciência – e daquilo que se considerava seu método de 

investigação – a qualquer outro campo disciplinar” (HERNÁNDEZ, 2013, p. 41). A 

legitimação de um campo de conhecimento se vinculava ao substantivo “ciência”. 

Por metodologia pode-se entender um conjunto de procedimentos eleitos por um 

investigador, para alcançar objetivos que seguiram dos problemas que o fizeram 

indagar, perguntar, saber. Muitos destes procedimentos metodológicos estão 

sistematizados em várias publicações categorizadas nas estantes como 

“metodologias de pesquisa”. Para muitos pesquisadores, isso causa certo conforto, 

pois leva a crer que o acesso a estas informações facilita a continuidade do seu 

projeto, sem a preocupação com os “modos de fazer”. Realmente isso é fato, há 
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muitos métodos de pesquisa já sistematizados, há métodos classificados, 

nomeados, hierarquizados, um cardápio que nos dá a certeza de quando estamos 

fazendo investigação cientifica, e quando não estamos. 

Ocorre que esta certeza passou a ser questionada, o que colocou em crise o 

positivismo e o cientificismo, perturbando a ciência moderna e seus métodos 

próprios de abordagem investigativa, cujo início se deu a partir do século XVI, com 

Galileu Galilei e René Descartes, pais da racionalidade matemática e do rigor 

metodológico. 

A investigação cientifica marcou sua história pela dualidade, como a distinção e 

separação entre sujeito e objeto. Rompendo com as dicotomias, as metodologias de 

pesquisa que se baseiam em arte propõem que existem outros modos de conhecer 

que, juntamente com os modos considerados estritamente “científicos” podem 

contribuir para pensar a respeito de problemas humanos e sociais, e inclusive, os 

problemas educativos.4 Como aponta Viadel (2012), a ideia chave das Metodologias 

Artísticas de Pesquisa é simples: “aproveitar as artes para fazer investigação”: 

Por que usar as artes para fazer pesquisa é uma arriscada e 
chamativa novidade? Porque a criação artística e a pesquisa 
científica são campos de conhecimento que são muito especializados 
e historicamente foram rotundamente diferenciados. A formação de 
seus respectivos profissionais, a dinâmica de trabalho das equipes 
científicas e dos grupos artísticos, o funcionamento das instituições 
científicas e das artísticas, os foros de encontros profissionais, sejam 
congressos, concursos, eventos ou bienais, e os critérios, normas e 
regras para avaliar os resultados obtidos, são completamente 
distintos para as artes e para as ciências. De forma talvez demasiado 
taxativa, habitualmente se diferencia entre a objetividade, exatidão e 
rigor da ciência, e a liberdade e subjetividade das artes. Por isso, 
quando unimos os termos ‘arte’ e ‘pesquisa’ parece que estamos 
forçando o sentido estrito das palavras (tradução nossa). (ROLDÁN, 
VIADEL, 2012, p. 25-26) 

Contaminados com essas e outras indagações de cunho mais filosófico, é que 

temos tramado nossas pesquisas com arte, tanto como objeto de nossas 

preocupações com educação (formação docente, modos de avaliar, mediação, 

práticas escolares e pedagógicas e outros temas), quanto como modo de olhar e 

pensar ou como “plataforma” da qual partem nossas inquietações. 
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Arte e pesquisa em educação 

Ao encaminharmos uma investigação em educação, que desenha seu campo 

problemático conectado especialmente às artes visuais, um universo inteiro de 

possibilidades e sensibilidades encontra-se aberto. Localizamo-nos dentro de uma 

névoa de imagens virtuais (ALIEZ, 1996, p. 49) que nos pedem atualizações. No 

desejo de deixar intervir as forças que por aí circulam, enredados com obras, 

artistas, conceitos, procedimentos, linguagens, sensações, no ímpeto de buscar o 

que nos interessa, o que combina ou se compõe melhor com as questões que nos 

colocam junto ao mundo investigado, estabelecemos demarcações. Neste momento, 

uma possível metodologia artística de investigação passa a se mostrar, sem que 

ainda tenhamos domínio e clareza sobre ela. Nesta hora percebemos que trazer o 

“como” pesquisar junto ao que se está pesquisando é fundamental para atendermos 

a necessidade em abordar a arte como um modo de ser de nossa investigação, 

principalmente quanto a um modo criador. Assim, para se ouvir uma nova música há 

que se inventar novas liras, “encontrar uma forma de expressão que não se restrinja 

a figurar e representar” (MARTON, 2010, p. 127), fazer pesquisa sem invenção, nos 

parece enfadonho e sem sentido.  

A fim de precisar o quê da névoa de virtualidades da arte na pesquisa em educação 

interessa atualizar, partimos das propostas de alguns alunos de mestrado e 

doutorado em educação, problematizando as considerações acerca dos 

componentes artísticos articulados em cada uma delas, atentos em observar como a 

arte estabelece um modo sensível de investigar.  

Em linhas gerais, os interesses das investigações do grupo transitam pelos temas da 

formação docente, do ensino de arte, suas práticas pedagógicas e avaliações, da 

experiência estética e dos modos de pensar o cotidiano escolar. Estes são os 

assuntos onde cada investigador constrói suas bases, sempre em sintonia com os 

interesses da professora coordenadora do grupo que orienta cada pesquisa5.    

Estão em jogo temas tais como: a formação inicial de professores de arte em um 

curso de licenciatura e a relação com “discursos formadores” que envolvem noções 

de artista, professor e professor-artista; a busca por uma “formação docente artista” 
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nos encontros entre escola, docência e arte contemporânea; artistas, trabalhos e/ou 

projetos de arte que questionam as verdades já estabelecidas sobre escola e 

educação; modos de ser professor que se potencializam na fronteira entre o 

planejamento do processo ensino-aprendizagem e a dramatização cênica/ práticas 

teatrais; o potencial da arte para a criação de alternativas de formação docente na 

educação profissional; mediação para a arte contemporânea no âmbito da Bienal do 

Mercosul; arte contemporânea como deflagradora para pensar e discutir a avaliação 

em arte através de outras formas6. 

Quanto aos aspectos da arte que se destacam na busca por construir um corpus 

teórico que específica a arte (Artes Visuais e também Teatro), e que podem compor 

possíveis procedimentos metodológicos, salientamos, fundamentados em Nietzsche 

e Deleuze, a intensidade e a potência da arte, elementos de uma filosofia continental 

que favorecem uma metodologia de investigação para as pesquisas do grupo.  

O que devemos aprender com os artistas, nos pergunta Nietzsche, no aforismo 299, 

da Gaia Ciência: “nós [...] queremos ser os poetas-autores de nossas vidas, 

principiando pelas coisas mínimas e cotidianas” (NIETZSCHE, 2001, p. 202 – § 299). 

É a arte propulsora da existência, aquela que nos faz não morrer sob a vontade 

desenfreada de verdade do homem moderno. Estabelecendo uma relação estreita 

entre arte e vida em toda a sua obra, Nietzsche é um crítico feroz da linguagem que 

pretende conservar verdades, produzir conceitos, esquecendo do caráter arbitrário e 

metafórico de toda relação entre as palavras e as coisas.  

Esquecemos milenarmente do nosso impulso inventivo, da nossa capacidade de 

metaforizar o mundo, e é na arte que podemos encontrar território para abrigar 

nossa vontade de criação: 

Esse impulso à formação de metáforas, esse impulso fundamental do 
homem, que não se pode deixar de levar em conta nem por um 
instante, porque com isso o homem mesmo não seria levado em 
conta, quando se constrói para ele, a partir de suas criaturas 
liquefeitas, os conceitos, um novo mundo regular e rígido como uma 
praça forte, nem por isso, na verdade, ele é subjugado e mal é 
refreado. Ele procura um novo território para sua atuação e um outro 
leito de rio, e o encontra no mito e, em geral, na arte. (NIETZSCHE, 

1987, §2, p. 36) 
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Ao esquecermos da nossa necessidade estética de relação com o mundo, para 

acreditarmos nas verdades eternas e imutáveis que aprendemos a chamar de 

“conhecimento”, também esquecemos de nós mesmos como “sujeitos da criação 

artística” (MOSÉ, 2005, p. 83). A tarefa de crítica da vontade conservadora da 

linguagem é tomada por Nietzsche em seus próprios textos - aforismos, poemas, 

palavras ressignificadas - lançando mão de vários recursos para atrair seus leitores, 

provocá-los, instigá-los, fazê-los levantar de suas confortáveis cadeiras. Além da 

contundente crítica, “mais do que um pensador que se debate nas redes da 

linguagem, Nietzsche é o filósofo que a faz voltar-se contra si mesma – para criar 

uma nova linguagem. Como Freud, ele está em busca de palavras para o seu 

próprio indizível” (MARTON, 2010, p.142). 

Quais as palavras e imagens para o indizível de nossas pesquisas em educação? 

Que novas formas, que “novas liras” teremos que inventar para tratar das questões 

que nos inquietam e que não cabem na linguagem pretensamente “verdadeira” e 

“científica”? 

Deleuze e Guattari aproximam-se desta discussão nos fazendo pensar na arte como 

um bloco de sensações, 

 [...] isto é, um composto de perceptos e afectos [...], estes, são seres que 

valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do 
homem, podemos dizer, porque o homem, tal como é fixado na pedra, sobre 
a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio um composto de perceptos e de 
afectos. (DELEUZE, GUATTARI, 1993, p. 213) 

Como entidades que desafiam a efemeridade da vida, perceptos e afectos são 

produzidos durante os encontros, tanto do artista com o meio, empenhado em 

produzir suas obras, como do espectador, que se envolve com o composto. Na 

experiência com obras de arte os perceptos se desprendem das percepções, se 

tornando independentes daqueles que os experimentaram; ocorre o mesmo com os 

afectos, pois também deixaram de ser sentimentos ou afecções, pois transbordaram 

a força de quem se viu atravessados por eles.   

Assim, a sensação remete um corpo a outro estado, o de puro afecto e percepto, 

tais conceitos definem a arte como um campo intensivo que ganha sua autonomia, 
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cuja existência se fixa quando produz sensações, é a arte nos fazendo lembrar de 

nosso “impulso inventivo”.  

Cada projeto problematizado neste artigo trabalha a arte distante de sua condição 

de objeto de investigação, buscando constitui-la enquanto elemento que compõe o 

campo problemático onde ele nasce. Assim, quando o desenvolvimento do projeto 

vai ganhando e assumindo intensidade e força, pode-se afirmar que é a arte como 

sensação se fazendo “procedimento metodológico” de pesquisa. O pesquisador em 

relação a sua produção de dados constitui-se um corpo que, em estado de afecção, 

mistura-se à realidade pesquisada, que se faz campo intensivo, como um território 

que abriga toda vontade de criação. 

Para Gilles Deleuze obras de arte produzem sensações no encontro com o corpo, 

que é produtor de afectos (affectus), os quais são os efeitos das (affectios) afecções 

(DELEUZE, 2002, p. 56), princípios fundados em Espinosa. Por corpo afectado 

entende-se aquele corpo cujo estado está modificado pelas experiências com os 

afectos. Conceito de Espinosa expresso na obra “Ética”, onde ele desenvolve sua 

teoria sobre a afetividade humana, por afeto entende-se as afecções do corpo, pelas 

quais a potência de agir desse mesmo corpo é aumentada ou diminuída, favorecida 

ou entrevada (SPINOZA, 2007, p. 124). Arte e sensação estão implicadas com a 

potência dos corpos. 

A pesquisa em educação baseada na arte enquanto sensação tem neste conceito 

uma condição que favorece o investigador, uma vez que este se sente envolvido 

com seu campo problemático na forma intensiva, nos fazendo lembrar da 

capacidade que temos de metaforizar o mundo. 

Metodologias em movimento: algumas considerações finais  

De que forma as artes afetam nossos modos de pesquisar em educação? Quando a 

arte se torna um modo de olhar e pensar sobre nossas pesquisas em educação? 

A arte (no seu sentido mais expandido) adentra em nossas pesquisas tanto 

relacionadas às nossas principais preocupações em educação, quanto como uma 

postura metodológica, quanto um lugar do qual partimos para pensar. 
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Precisamos de metodologias para afinar nossos caminhos de investigação, para 

continuarmos sendo rigorosos, para nos aproximarmos com mais intensidade das 

problematizações relativas a educação que, de alguma maneira, nos inquietam. No 

entanto, não queremos metodologias que nos imponham rótulos, carimbos, 

protocolos previamente estabelecidos, independentemente do campo e contexto de 

pesquisa ao qual nos debruçamos. Como Meyer e Paraíso (2012), queremos 

continuar em movimento: 

Afastamos-nos daquilo que é rígido, das essências, das convicções, dos 
universais, da tarefa de prescrever e de todos os conceitos e pensamentos 
que não nos ajudam a construir imagens de pensamentos potentes para 
interrogar e descrever-analisar nosso objeto. Aproximamo-nos daqueles 
pensamentos que nos movem, colocam em xeque nossas verdades e nos 
auxiliam a encontrar caminhos para responder nossas interrogações. 
Movimentamo-nos para impedir a ‘paralisia’ das informações que produzimos 
e que precisamos descrever-analisar. Movimentamo-nos, em síntese, para 
multiplicar sentidos, formas, lutas. (MEYER, PARAÍSO, 2012, p. 1617) 

Metodologias de pesquisa baseadas em arte nos seduzem por convergir com 

inquietações que nos são tão caras, e estamos atentos a toda a discussão que 

emerge a partir delas. Com nossas pesquisas, não queremos descobrir e nem 

afirmar “verdades”, mas interrogar as verdades com as quais lidamos, compreender 

de algum modo as verdades que contaminam os objetos que pretendemos analisar 

e descrever, quais sejam: escolas, práticas pedagógicas, modos de atuar na 

docência. Que as artes, como intensidade, potência, metáfora e sensação 

continuem a nos impulsionar. 

 

 

                                                             
Notas  

1 Trata-se de pós-graduandos da área temática Arte e Docência, coordenada pela professora Luciana Gruppelli 

Loponte, vinculada a linha de pesquisa Ética, alteridade, linguagem e educação, no Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da UFRGS. 

2
 Tais como as reuniões da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), em 

especial o GT 24 -Educação e Arte, ANPAP (Associação Nacional de Artes Plásticas) e os CONFAEBs 
(Congresso da Federação de Arte -Educação do Brasil). 

3
 Conferências Internacionais de Pesquisa Baseada em Arte, realizadas respectivamente em 2013 (Universidade 

de Barcelona, Espanha), 2014 (Universidade de Granada, Espanha) e 2015 (Universidade do Porto, Portugal). 

4
 “Existem múltiplas maneiras de conhecer o mundo: artistas, escritores e bailarinos, assim como científico, tem 

coisas importantes que dizer acerca do mundo” (EISNER, 1998, p.22). 
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5
 Atualmente, todos os orientandos se vinculam a pesquisa “Docência como campo expandido: arte 

contemporânea e formação estética”, que teve início em 2013, com previsão de encerramento em 2016, com 
financiamento do Edital Universal do CNPQ, com coordenação da professora Luciana Gruppelli Loponte. 

6
 As temáticas citadas fazem parte de pesquisas concluídas ou em andamento de Carmen Lúcia Capra, Débora 

Vier Fischer (2014), Karine Storck (2014), Fabiano Hanauer Abegg (2013), Carla Giane Fonseca do Amaral 
(2014), Ethiene Decker (2014) e Vanessa Priscila da Costa (2014). 
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