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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar a Metodologia Artística de Pesquisa baseada na 
Fotografia, fundamentada nos estudos teóricos de Ricardo Marin Viadel e Joaquín Roldán 
(2012), professores no curso de Belas Artes e Ciências da Educação na Universidade de 
Granada, Espanha. Este enfoque é um entre tantos outros possíveis no universo da 
Pesquisa Educacional Baseada nas Artes, tema de minha pesquisa de doutorado em 
andamento. Este artigo analisa dois trabalhos apresentados na 2ª Conferencia sobre 
Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, realizada em janeiro de 2014, em Granada, 
que utilizam a fotografia como possibilidade de construção de um pensamento visual na 
arte/educação contemporânea e na formação de professores.  
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ABSTRACT 
The objective of this paper is to present the Artistic Research Methodology based on 
Photography, based on the theoretical studies of Ricardo Marin Viadel and Joaquin Roldan 
(2012), teachers in the course of Fine Arts and Education Sciences at the University of 
Granada, Spain. This approach is one of many other in the universe Based in Educational 
Research in Arts, the subject of my doctorate research in progress. This article analyzes two 
papers presented at the 2nd Conference on Arts based Research and Artistic Research, held 
in January 2014 in Granada, using photography as a possibility of building a visual thought in 
contemporary art/education and teacher training. 
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No texto La ‘Investigación Educativa basad en las Artes Visuales’ o 

‘Arteinvestigación Educativa’ (2005), Ricardo Marin Viadel propõe acrescentar a 

dimensão artística aos modelos quantitativos e qualitativos de pesquisa. Para ele, a 

pesquisa em Arte Educação é um território delicado na fronteira entre a pesquisa 

educacional e a pesquisa em artes visuais, que sabidamente estão conectados com 

a pesquisa em outros campos de conhecimento. Desde então, defende que a 

Pesquisa Baseada em Artes não seja considerada uma sub-modalidade dos 

métodos qualitativos. Para o autor, a utilização de métodos quantitativos, qualitativos 

e artísticos numa mesma pesquisa, cada qual com seus propósitos e adequada 

combinação, possibilita uma rica investigação dos problemas específicos do ensino 

e aprendizagem das artes e culturas visuais.  

No livro El arte y el educación de la mente, publicado em 2004, Elliot Eisner, afirmou 

que   

a escolha de uma abordagem para o estudo do mundo não é apenas 

uma escolha do que se pode dizer sobre esse mundo, mas também 

o que se quer e se é capaz de ver. Métodos definem as estruturas 

através das quais nós interpretamos o mundo. (EISNER, 2004, 

p.262. Tradução nossa) 

Assim, ao escolher a fotografia para um estudo do mundo, fazemos coro com Marin 

Viadel e Roldán (2012) que questionam como ver (literalmente) melhor os problemas 
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educacionais, como olhamos (visualmente) esses problemas e como podemos imaginar 

novas soluções educacionais para o pleno desenvolvimento pessoal e social. Para 

esses autores, “uma pesquisa educacional baseada na fotografia é aquela que utiliza 

imagens e os processos fotográficos para indagar sobre os problemas relacionados 

com o ensino e a aprendizagem.” Complementam que metodologicamente, há duas 

estratégias recorrentes entre as pesquisas que utilizam imagens fotográficas: a primeira 

considera a fotografia como mero instrumento documental - onde uma imagem é 

apenas um dado e, a segunda, preconizada por eles, onde a fotografia é um modelo de 

pensamento visual – a imagem visual é uma ideia!   

Deste modo, as imagens fotográficas utilizadas na Pesquisa Educacional Baseada 

nas Artes Visuais descrevem, analisam e interpretam os processos e atividades 

educativas e artísticas; constituem um meio de representação do conhecimento; 

organizam e demonstram ideias, hipóteses e teorias tal qual as outras formas de 

conhecimento além de proporcionar informação estética desses processos, objetos 

ou atividades.  

Cabe destacar que o uso de fotografia nas pesquisas cientificas não surgiu no 

universo artístico, mas, originalmente esteve atrelado às pesquisas baseadas em 

imagens, realizadas no campo da antropologia visual e etnografia visual, desde o 

final do século XIX. Em tais pesquisas a imagem fotográfica aparece quase sempre 

vinculada à linguagem escrita e/ou como exemplo de ideias e descrição visual dos 

fenômenos estudados. Em meados do século XX, as pesquisas cientificas começam 

a valorizar as imagens fotográficas por sua capacidade de desvelar a realidade 

representada e as peculiaridades reveladas por estas imagens, que sem a fotografia 

continuariam ocultas ou seriam mais difíceis de desvendar em outras perspectivas 

de investigação.    

Marin Viadel e Roldán (2012) distinguem dois usos para a fotografia como 

metodologia: o uso extrínseco – que faz o registro documental de objetos e 

situações e seus procedimentos mecânicos de representação, bastante utilizado nas 

pesquisas das ciências naturais e sociais. E o uso intrínseco – defendido pelos 

autores e que constituem o foco da Metodologia Artística de Pesquisa baseada na 
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Fotografia – onde as imagens fotográficas constroem argumentos, apresentam e 

discutem hipóteses e sustentam visualmente o desenvolvimento conceitual de uma 

investigação, formulando perguntas, descrevendo situações, defendendo posições 

éticas. Neste caso, a fotografia é usada para algo que somente ela pode oferecer.  

No livro Metodologias Artísticas de Investigación en educación (2012), Marin Viadel 

e Roldán apresentam a fotografia como instrumento de pesquisa, explorando os 

conceitos de Comentário Visual, Fotoensaio, Fotocolagem, entre outros. Neste caso, 

a credibilidade de uma fotografia não está na representação da realidade que está 

diante da câmera, mas na amplitude e clareza dos conceitos que expressa. Um 

aspecto característico da Metodologia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia é 

a forma como as imagens descrevem, analisam e geram situações que podem ser 

vistas por outros ângulos, propondo novos modelos de visualização da 

complexidade do conjunto da cultura material e/ou de um problema educacional. 

A Pesquisa Educacional baseada em Artes tem sido objeto de estudo em diferentes 

países, interessados nas possíveis interrelações entre pesquisa cientifica e criação 

artística. Assim, pesquisadores da Espanha, Portugal, Canadá, Estados Unidos, 

Brasil, Finlandia, Lituania e Reino Unido, reuniram-se nas Conferencias sobre 

Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, sob o tema Reflexões a partir das 

fronteiras entre arte e pesquisa, promovida pela Universidade de Barcelona (2013); 

Intuições e reflexões críticas sobre questões e metodologias, realizada na 

Universidade de Granada (2014) e Conversações e Abordagens sobre o que é e o 

que não é Pesquisa baseada em Arte e Pesquisa Artística, na Universidade do Porto 

(2015). Minha participação na 2ª e 3ª Conferencias permitiram-me comprovar 

avanços significativos nas pesquisas apresentadas.  

Para este artigo selecionamos dois trabalhos apresentados na 2ª Conferencia sobre 

Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, que utilizaram a Metodologia 

Artística de Pesquisa baseada na Fotografia. São eles: El color del aprendizaje de 

los maestros, de Rafàel Genet e Xabier Molinet; La Observación Participante en La 

Investigación Educativa Basad en las Artes Visuais a partir David Hockney, de 

Guadalupe Pérez Cuesta, ambos produzidos por estudantes de pós graduação na 
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Facultad de Bellas Artes na Universidad de Granada, disponíveis em 

<http://hdl.handle.net/10481/34213> 

Exporemos a seguir, cada pesquisa separadamente, introduzindo as estratégias 

utilizadas e apresentaremos as imagens produzidas ao longo de cada pesquisa.  

Destacamos também o quanto a legenda de cada imagem, intencional e 

cuidadosamente elaborada revelam o rigor acadêmico presente nas citações 

fotográficas, o processo de criação e as estratégias metodológicas escolhidas por 

seus autores. Em tempos de profusão de imagens, as legendas empregadas nessas 

pesquisas ganham destaque e valorizam ainda mais as imagens e a própria 

pesquisa. 

O ensaio visual de Rafàel Genet e Xabier Molinet  

No texto El color del aprendizaje de los maestros, os autores apresentam os 

instrumentos e os resultados de uma pesquisa baseada em arte ressaltando a cor 

como possibilidade de construção de uma metáfora visual sobre a construção da(s) 

identidade(s). Com o intuito de buscar novas interpretações plásticas para um tema 

cultural, utilizam os mesmos instrumentos para investigar, simultaneamente, o 

conceito de identidade dos alunos do curso de Pedagogia da Facultad de Ciencias 

de la Educación de Granada e a identidade do contexto educativo, onde esses 

alunos estão se constituindo como profissionais de ensino. A pesquisa revela duas 

experiências docentes em 2013, nas disciplinas optativas de Didática das Artes 

Visuais e Artes Visuais e Aprendizagem Artísticas, ambas com 65 alunos.  

Genet e Molinet estabelecem uma comparação visual entre um estudo cromático e 

uma classificação estética utilizando dados quantitativos e obras de arte como 

referência para a organização visual desses dados. Para os autores, a cor pode ser 

o elemento que une alunos aos espaços de ensino. 

A cor é uma característica presente e significativa na identidade 

estudantil. O alunado, mediante sua vestimenta e a cor desta, tenta 

encontrar uma definição pessoal sobre sí mesmo. Por outro lado, a 

cor também é um elemento determinante do espaço. Um espaço se 

define, geralmente a partir de seu volume, seus materiais e sua cor. 

A cor do edifício da faculdade é portanto, um elemento significativo 
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deste espaço educativo. (GENET e MOLINET, 2014, p.2. Tradução 

nossa) 

Durante a pesquisa os autores utilizaram a fotografia em duas situações – para um 

resumo cromático: 1. o retrato dos alunos, em plano médio, com fundo branco, 

similar às fotos dos documentos de identidade, em um dia qualquer da rotina 

universitária. Do retrato pixelizado, selecionou-se a cor da roupa, a cor do cabelo e a 

cor da pele; 2. as imagens das cores do prédio da Faculdade de Educação feitas 

pelos estudantes, para seleção da cor do elemento central, da superfície secundaria 

e da cor do fundo.  

Para verificam se a cor é realmente um tema apropriado para investigar a questão 

da identidade e se, as obras de arte podem ser um instrumento de classificação 

adequado para interpretar a realidade, os autores fizeram uso de obras pictóricas de 

diferentes artistas e suas concepções sobre cor, estabelecendo aproximações com a 

pesquisa.  

Os artistas escolhidos foram: 1. Josef Albers: e seu conceito de variação da 

percepção cromática na relação com a superfície que cada cor ocupa, provocou na 

pesquisa uma síntese cromática individual de cada aluno e de cada espaço 

fotografado; 2. Gerhard Richter: a aleatoriedade na ordem e na unicidade formal de 

cada elemento, estabelecem relações entre as particularidades e a identidade 

coletiva. Assim, a pesquisa inseriu uma imagem cromática grupal em que o 

particular conserva seu espaço; 3. Paul Klee: e a combinação de cores, matizes e 

tonalidades que estabelecem diferenças, permitiram aos autores, compreender que 

as relações entre as cores podem ser interpretadas como metáforas de como em um 

grupo de estudantes e em um espaço educativo existem elementos que se 

destacam no conjunto e que definem assim sua identidade. Além disso, as obras de 

Klee destacam os contrastes cromáticos, tal qual a realidade educativa, comentam 

os autores. 

Ao relacionar cor e identidade estudantil e cor e espaço educativo, os autores 

concluem que  
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Estabelecer um discurso visual paralelo, conduzido por passos 

metodológicos, possibilita uma leitura comparativa dos temas 

investigados e evidencia que o método de investigação pode ser 

aplicado para temas de estudo distintos. O processo de investigação  

– tal como ocorre com os processos criativos no mundo artístico – 

podem ser em si mesmos um resultado artístico, e portanto 

geradores de conhecimento através de suas qualidades estéticas. 

(GENET e MOLINET, 2014, p.17. Tradução nossa) 

No texto original, para esta pesquisa foram apresentados 20 ensaios visuais, entre 

fotografias dos estudantes, do espaço educativo e das obras de arte, das quais 

selecionamos 06 ensaios visuais à título de exemplo, que serão apresentados nas 

páginas seguintes, com a legenda original.  

 
Acima: Molinet, X., 2014. Extracción de datos cromáticos a partir de un retrato. Clasificación Visual. 

Abaixo: Genet, R., 2014. Extracción de datos cromáticos a partir de uns fotografía de la facultad.  

Clasificación Visual. 
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Genet, R. y Molinet, X., 2014. Deducción cromática a partir de Albers, 1. Ensayo visual a partir de una 

fotografía de Xabier Molinet (2013), una pixelización de la misma, três colores de la fotografia y una 

cita visual de Josef Albers (“Homenaje al cuadrado’). Página dupla. 

 

 
Genet, R., 2014. Resumen cromático de los espacios educativos. Classificación visual.  
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Genet, R. y Molinet, X. (2014). El color de los estudiantes, 1. Ensayo visual descriptivo del proceso a 

partir de una serie fotográfica de 100 fotografías de Molinet (2013), cuatro composiciones gráficas y 

una cita visual de Klee (1914). Página dupla. 

 

 
Genet, R. y Molinet, X., 2014. El color de la facultad, 1. Ensayo visual descriptivo del proceso a partir 

de una serie fotográfica de 100 fotografías de los estudiantes, cuatro composiciones gráficas y una 

cita visual de Klee, 1923. Página dupla. 

 

A fotocolagem de Guadalupe Pérez Cuesta 

No texto La Observación Participante en La Investigación Educativa Basad en las 

Artes Visuais a partir David Hockney, Guadalupe Pérez Cuesta analisa as 

possibilidades de realizar uma pesquisa participante visual a partir das fotocolagens 

de David Hockney. Ao longo do texto, descreve o período de observação e 

participação, a coleta de dados, a análise e os resultados através de fotocollages 

descritivas e interpretativas do caráter público-profissional, privado-pessoal dos 

docentes universitários.  

Segundo Guadalupe, a escolha da observação participante como instrumento 

metodológico desta investigação está alicerçada na possibilidade de construção de 

vínculos entre o sujeito, o objeto, o contexto e o pesquisador. Essa aproximação 
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permite prestar mais atenção aos sujeitos pesquisados e conhecer melhor suas 

caraterísticas. A autora estabelece analogias entre alguns elementos e 

características da criação artística e da pesquisa participante. Por exemplo, na obra 

de David Hockney, quando o artista retrata fotograficamente durante um 

determinado período, o mesmo sujeito, seja sua mãe ou um amigo e, sempre com 

um ponto de vista particular. Esse agrupamento visual fragmentado revela detalhes 

significativos que somados configuram a cena retratada, a multiplicidade de tempos, 

espaços e perspectivas. 

A obra de Hockney nos faz entender a fotografia e sobretudo o olhar 

fotográfico como uma nova possibilidade de observar, descrever, 

interpretar, contextualizar e destacar objetos, pessoas, atitudes e 

recompor a realidade que podem ser muito uteis em uma observação 

participante. (CUESTA, 2014, p.8. Tradução nossa) 

Tais possibilidades provocam novos questionamentos e permitem visualizar 

aspectos que em outro tipo de estratégia poderiam passar despercebidos. Na 

observação participante visual, as imagens funcionam como principal meio de 

observação, reflexão, exposição de ideias e argumentação sobre as conclusões.   

A autora observou quatro docentes universitários, de forma sistemática e regular 

durante um semestre, elegendo como cenário da observação suas salas de aula, 

tutorias, tours na faculdade (âmbito profissional), a casa, os percursos até a 

faculdade e outras ações cotidianas (âmbito pessoal). Em seu texto Guadalupe 

apresenta os dados obtidos durante a terceira e a quarta sessão realizada com uma 

docente na Tabela Visual, composta por 311 fotografias.  

Nesta pesquisa, durante a observação, as anotações visuais do campo registram 

descrições do contexto, a ação realizada pela docente, os acontecimentos, os 

diferentes participantes, bem como, os comentários da pesquisadora em relação às 

suas sensações, intuições, interpretações, ideias interessantes, conceitos e novas 

perguntas – conforme a legenda apresentada na lateral da Tabela Visual – com a 

separação de cada um dos itens descritivos definidos em diferentes tons de azul.  

Depois da observação, a pesquisadora organizou, selecionou e reelaborou os dados 

obtidos, isto é, as fotografias. Em seguida realizou uma serie de fotocolagens como 
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rascunhos e reflexões para reformular visualmente as ideias e anotações feitas. O 

processo de análise e composição de dados demandou novas fotocolagens, 

rearranjadas ou inéditas, com caráter descritivo ou interpretativo. Tais composições 

possibilitam reflexões sobre o contexto do sujeito pesquisado, ao mesmo tempo, em 

que revelam o olhar do pesquisador. Expõem aspectos significativos do docente, de 

seu alunado, de seu contexto, de suas relações, suas atitudes e sua maneira de 

trabalhar.  

São estas imagens e suas legendas originais que apresentamos a seguir. Em nosso 

entendimento, a Tabela Visual da Tercera sesión com Puri, analizada por colores – 

composta em cinco quadros, deve ser compreendida como fragmentos 

indissociáveis de um pensamento visual, uma mesma informação visual e portanto, 

considerado por nós como uma única imagem.  
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 Pérez, G., 2014. Tercera sesión com Puri, analizada por colores. Tabla visual compuesta por 311 

fotografias. [Nesta e nas duas páginas anteriores] 
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Fotocolagens a partir de David Hockney 

 

Considerações finais 

A Metodologia Artística de Pesquisa baseada na Fotografia estabelece um novo 

paradigma em relação à potencia das imagens fotográficas na pesquisa em 

Educação. O pensamento fotográfico, seja ele organizado em Séries Fotográficas, 

Foto Ensaios, Foto Discursos, Fotocolagens, entre outros, requer uma intenção e um 

plano de trabalho próprio dos processos investigativos e, simultaneamente, coloca o 

pesquisador em estado de invenção atento ao seu próprio processo de criação, a 

multiplicidade de tempos, espaços e perspectivas da Educação. 

A dimensão artística na pesquisa em educação possibilita novas interpretações e 

gera novas perguntas de uma forma visual. Destaco a qualidade estética dos dados 

fotográficos, imprescindíveis para trabalhar artisticamente a descrição e a análise, 

bem como a construção de um modelo de visualização capaz de iluminar as 

situações educacionais sob outro ponto de vista. 

As demonstrações visuais apresentadas neste artigo permitem ampliar a 

compreensão sobre as questões de identidade escolar de alunos e professores. 

Assim, como a discussão sobre essas identidades, tão presentes em nosso 

cotidiano, ganha novos aportes através da cor? Como seria, por exemplo, a imagem 

final das identidades das escolas brasileiras no sudeste, no centro ou no norte do 

país? Quais as repercussões dessa pesquisa no senso de pertencimento dos 
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estudantes e como isso afeta os vínculos entre eles e a escola, o ensino e a 

aprendizagem? Como pensar sobre as ideias de interesse do aluno-pesquisador, se 

pudéssemos acompanhar uma observação visual participante do estágio 

supervisionado na licenciatura? Poderíamos re-ver nossa própria docência a partir 

das anotações fotográficas de uma tabela visual?  

Os dois trabalhos demostram na prática que a fotografia ‘diz mais’ quando utilizada 

poeticamente para ‘dizer’ das coisas da vida, das práticas escolares e das 

metodologias que definem “as estruturas das quais nós interpretamos o mundo” 

como nos lembra Eisner. 

 

 

Referências 
1ª Conferencia sobre Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, Universidade de 
Barcelona, Espanha. 2013. Disponível em <http://hdl.handle.net/2445/45264>. Acesso em 
07/06/2015. 

2ª Conferencia sobre Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, Universidade de 
Granada, Espanha. 2013. Disponível em <http://hdl.handle.net/10481/34213>. Acesso em 
07/06/2015. 

3ª Conferencia sobre Pesquisa Baseada em Arte e Pesquisa Artística, Universidade do 
Porto, Portugal. 2013. Disponível em <http://3c.nea.fba.up.pt>. Acesso em 07/06/2015. 

CUESTA, Guadalupe Peréz. La Observación Participante en La Investigación Educativa 
Basad en las Artes Visuais a partir David Hockney. Granada: 2014. Disponível em: < 

http://hdl.handle.net/10481/34213>. Acesso em: 07/06/2015. 

EISNER, Elliot W.. El arte y la educación de la mente. Barcelona: Paidós, 2004. 

GENET, Rafael. MOLINET, Xabier. l color del aprendizaje de los maestros. Granada: 2014 

disponível em  <http://hdl.handle.net/10481/34213>. Acesso em: 07/06/2015. 

MARIN-VIADEL, Ricardo. La ‘Investigación Educativa basad en las Artes Visuales’ o 
‘Arteinvestigación Educativa’. In: Investigación en Educación Artistica: temas métodos y 
técnicas de indagación, sobre el aprendizaje y la ensenñza de las artes y culturas visuales. 

Granada: Universidad de Granada, 2005.  

MARIN-VIADEL, Ricardo. RÓLDAN, Joaquin. Metodologías Artísticas de Investigación em 
Educación.  Málaga, Espanha: Ediciones Aljibe, 2012.   

MARIN-VIADEL, Ricardo. RÓLDAN, Joaquin. MOLINET, Xabier. Fundamentación, criterios y 
contextos en investigación basada en Artes e Investigación Artística. Granada, Universidad 
de Granada, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10481/34213>. Acesso em: 
07/06/2015. 



 

3449 METODOLOGIA ARTÍSTICA DE PESQUISA BASEADA EM FOTOGRAFIA: 
A POTÊNCIA DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
Olga Maria Botelho Egas / Universidade Federal de Juiz de Fora 
Simpósio 8 – Pesquisa em educação e metodologias artísticas: entre fronteiras, conexões e compartilhamentos  

 

Olga Maria Botelho Egas 

Doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura, UPM, SP. Professora da Faculdade de 
Educação, na Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, atuando nos cursos de Pedagogia 
e Licenciatura em Artes Visuais. Pesquisa Formação de Professores, Mediação Cultural, 
Arte na Pedagogia e a Pesquisa baseada nas Artes.  
 

 


