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RESUMO 
O artigo investiga a Pesquisa de Inclinação Política feita pelo Artista, uma das linhas 
poéticas que foram desenvolvidas pela 32ª Bienal de São Paulo, “Incerteza Viva”. A 
Pesquisa em Arte é uma imagem para a Arte de Agora, sendo desenvolvida em 
universidades ou de forma independente e exibida e discursada em exposições. Artistas 
como Jorge Menna Barreto, Maria Thereza Alves, Ruth Ewan e Hito Steyerl trazem o modo 
de fazer da Pesquisa em Arte para dentro de seus projetos poéticos. Em muitos casos, esse 
modo acontece a partir da instalação, no projeto poético, de um campo de debates políticos 
atuais: questões ecológicas, raciais, de gênero, de imigração, de crítica ao mercado da arte 
etc., mas, sobretudo, acerca dos impasses político-econômicos recentes. 
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ABSTRACT  
This article investigates the Research of Political Inclination made by the Artist, one of the 
poetic lines that was developed by the 32nd Bienal de São Paulo, "Incerteza Viva" 
("Uncertainty Live"). The research in Art is an image for the Art of Now, which can be 
developed in universities or independently, and can be also exhibited and discussed in 
exhibitions. Artists such as Jorge Menna Barreto, Maria Thereza Alves, Ruth Ewan and Hito 
Steyerl bring the way of doing of Art Research into their own poetic projects. In many cases, 
this way is done with the installation of, in the poetic project, a field of current political 
debates: ecological issues, racial, gender, immigration, criticism of the art market etc., but, 
above all, about the recent political-economic impasses. 
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Entendendo a Pesquisa para entender a Arte 
Desde aproximadamente o início dos anos 2000, vem se configurando um novo tipo 

de Pesquisa em Arte1 no Brasil e no mundo, baseada em um novo modo de ver e 

um novo modo de fazer da arte. A Pesquisa em Arte não é, para a Arte de Agora, 

somente uma metodologia. É, antes de tudo, uma imagem que se tem da Pesquisa 

e que é posta para funcionar em um projeto poético ou em um Obra de Arte, com 

objetos, formatos, ferramentas, processos e convívios do pesquisador. A pesquisa 

acontece não só no processo de realização para a obra mas se apresenta como 

imagem na obra que é exibida. Ela aparece como um corpo problemático de 

construção, ao trazer outras questões como discursividade, participação, cocriação, 

esquematicidade narrativa e complexidade. 

Gostaríamos de discorrer neste artigo sobre algumas qualidades e questões da 

Pesquisa em Arte apoiados sobre Obras de Artes e discussões em torno da 32ª 

Bienal de São Paulo. Entre as várias linhas temáticas construídas pelos curadores 

sobre as obras apresentadas, conseguimos perceber linhas que também se 

espalham sobre o campo de relações entre Pesquisa e Arte. 

Com o título “Incerteza Viva”2, a curadoria de Jochen Volz e a cocuradoria de Gabi 

Ngcobo (África do Sul), Júlia Rebouças (Brasil), Lars Bang Larsen (Dinamarca) e 

Sofía Olascoaga (México), a mostra buscou trabalhar a relação política e arte, 

colocando em evidência minorias, marginalizados e micropolíticas3, como reflexo em 

andamento de um alto nível de incertezas e urgências provocados por: 1) aguda 

crise política que culminou em impeachment controverso no Brasil; 2) fortalecimento 

de políticos e reativação de vozes da extrema direita; 3) ofensiva neoliberal vista em 

reformas econômicas de austeridade em vários países; no Brasil de forma muito 

rápida e 4) no limite, pelas questões sobre mudanças climáticas e desastres 

ambientais. 

Muitos artigos foram publicados a respeito dessa bienal por críticos brasileiros como 

Aracy Amaral, Sheila Leirner, Rodrigo Naves, Ferreira Gullar, Paulo Miyada, entre 

outros. Sobre esses artigos, a pesquisadora e professora Paula Braga (2016) 

escreveu “A crítica da crítica”, em que traça um panorama dessa produção. No texto, 

a autora questiona o que deve ser um texto crítico sobre uma grande mostra que 

faça o público interessar-se pela Arte de Agora e mostra como alguns desses 
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críticos acusaram a 32ª Bienal de São Paulo de ser uma edição mais ideológica do 

que artística, por um suposto comprometimento com discursos em detrimento da 

forma, papel que, segundo tais críticos, não caberia bem em uma bienal como 

exposição de alcance popular e grande número de visitantes. Ainda que respeitando 

os trabalhos e as histórias desses críticos, ela fala como foram apressadas as 

análises de alguns autores sobre as obras dessa Bienal política, pois, segundo 

Braga, antes de panfletárias ou ativistas, as obras articulam projetos poéticos que 

pretendem oferecer “novas formas de representação e conhecimento do mundo”. 

Nossa intenção é focar um ponto específico desses olhares sobre a 32ª Bienal de 

São Paulo, que parece ser também o da discussão de uma linha poética presente 

em vários artistas da Arte de Agora, que trabalham de forma metodológica e sígnica 

com algum campo de pesquisa específico. Desse modo, a arte sai da esfera artística 

para relacionar-se, através de outras conversas, com uma pesquisa artística em 

processo, no limite com uma pesquisa teórica ou prática – histórica, sociológica, 

biológica, antropológica, etnográfica etc. – não necessariamente tecnológica4. 

Há a pesquisa artística que todo artista faz para qualquer trabalho de arte e há 

também um outro tipo de pesquisa do artista em que obra e pesquisa são 

indissociáveis, em que a pesquisa se mostra material e visualmente na Obra de 

Arte, sobretudo naqueles casos em que há um decréscimo de artisticidade e um 

privilégio no processo da pesquisa. E podemos dizer que esse tipo de pesquisa 

artística é uma imagem, e é nessa imagem que está nosso interesse de 

investigação.  

Um dos pontos apresentados por Aracy Amaral (2016), em sua crítica sobre a 32ª 

Bienal de São Paulo, é seu cansaço em relação ao fenômeno do arquivo5 na Arte de 

Agora, objeto de muitas bienais e exposições recentes. Ela denomina alguns 

trabalhos dessa edição como inventários, grupo de anotações e objetos de coleção. 

Nesse contexto, cita os trabalhos de Ruth Ewan e Bené Fonteles, devido à  

aparência de expografia de museu de ciências, da terra ou de botânica (no caso de 

Ewan) e de etnografia, no caso de Fonteles. A poética do arquivo está muito próxima 

da poética dos arquivos da pesquisa ou sobre a exibição desse processo. Aracy 

Amaral lê esses trabalhos como “gabinetes com curiosidades dificilmente elevadas 
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ao protagonismo de „obras‟”, como se o artista “não possuindo obras com vigor 

impositivo” apresentassem “anotações diárias de ateliês”. Sem colocar quais tipos 

de obra poderiam dialogar com o presente fortemente, a autora diz que nessa 

Bienal, através da seleção dos artistas, pode-se “perceber a dificuldade de uma 

poética ou do contato com a realidade atual através da arte” (AMARAL, 2016). 

Percebemos que muitos desses arquivos exibem a pesquisa do artista, em trabalhos 

que têm em sua poética um tipo de exibição científica ou a visualidade dos modos 

de fazer da pesquisa muito aparente. O modo não ordenado do artista ‒ diferente do 

cientista que possui um método próprio de interpretação dos arquivos ‒ acaba 

levando a essa confusão entre arquivo e arquivo da pesquisa. Pode-se pensar em 

um desenvolvimento dessas questões próprias da poética de arquivo (documento, 

acervo, museu, biblioteca, álbum, coleção) em direção a uma poética enredada e 

complexa muito próxima da pesquisa científica e acadêmica. 

Toda Obra de Arte deve ser entendida por todos? Para entender determinados 

artistas, deve-se entender a pesquisa que estão fazendo. Às vezes, em uma grande 

mostra, com muitos artistas e obras, é difícil acessar o projeto poético de 

determinados artistas, dada a complexidade e, por vezes, a especificidade de suas 

pesquisas. Ao final da exposição, em dezembro de 2016, Sheila Leirner relatou os 

motivos de sua decepção com a 32ª Bienal de São Paulo, e diz que, mesmo sendo 

uma mostra com tendência antagônica ao mercado de arte, não lhe deveria ser dado 

nenhum mérito por isso, já que se perdeu a oportunidade de fascinar. Segundo 

Leirner, que foi curadora da 18ª Bienal de São Paulo, “O Homem e a Vida”6, as 

obras precisavam de explicação demais, obras que não possuíam relação com a 

leitura feita nos textos explicativos de parede “(...) quando não são ininteligíveis – 

como se constituíssem superegos intimidantes dos artistas (...)” (LEIRNER, 2016). 

Entendemos que a Pesquisa em Arte produz obras em que os discursos e 

o funcionamento de suas partes aparentam complexos demais, ininteligíveis demais 

a uma leitura rápida, ou que necessitam de estudos demorados e mais amplos. Nós, 

por outro lado, pensamos que esse é um dos questionamentos e desafios 

principais da arte hoje, que é estar próxima do público mas ao mesmo tempo 

manter-se praticando exercícios experimentais no limite com a complexidade da 

Ciência, com o ensaio e o tratado científico, com muitas camadas de significados e 

processos.     
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Em outra crítica, também analisada por Paula Braga em sua “crítica da crítica”, o 

curador Paulo Miyada coloca outro ponto importante para a compreensão dessa 

imagem da Pesquisa em Arte que perseguimos, da pesquisa tratada como material 

artístico. Miyada (2016) evidencia algo presente na 32ª Bienal, que foram os 

“saberes que transbordam o campo específico da arte”. Esses saberes são os 

saberes teóricos desenvolvidos em uma pesquisa acadêmica ou feita por 

intelectuais. Mas esses são os saberes que também devem, no campo da arte, 

transbordar do campo dos saberes científicos tradicionais ou logocêntricos, de uma 

pesquisa desenvolvida em uma universidade, para uma abertura a outros saberes: 

os dos povos indígenas, saberes culturais e espirituais, o saber popular, aqueles que 

passam de geração em geração em comunidades específicas, o da hibridização de 

saberes científicos e outros tipos de saber ou, ainda, uma construção do saber que 

vai contra a orientação do ensino e da pesquisa excessivamente ao mercado, à 

instrumentalização e aos pensamentos hierarquizantes: “Em seus momentos de 

singelo encanto, [a 32ª Bienal] apresenta obras que exercitam a convergência de 

saberes ancestrais, mensagens do passado ou indefinições epistemológicas” 

(MIYADA, 2016). Aqui a convergência entre Pesquisa em Arte e Pesquisa Científica 

se dá na relação entre a poesia do saber da arte e a poesia de saberes não 

científicos em relação a uma ciência em estágio poético. Miyada destaca ainda uma 

obra feita especificamente para essa Bienal como uma das mais ambiciosas: 

Ao invés de simplesmente ilustrar ou referendar uma pesquisa, o 
artista mobiliza uma impressionante quantidade de profissionais, 
colaboradores e agentes para oferecer um dos espaços mais 
verdadeiramente convidativos que já encontrei em uma exposição de 
arte, fornecendo alimentos que exercitam soluções específicas e 
desenhadas coletivamente, abrangendo desde o plantio dos 
ingredientes até o sabor dos pratos, passando pelas relações de 
trabalho implicadas. (MIYADA, 2016) 

 
Pesquisar e digerir 
A obra em questão é Restauro, convergência de pesquisa acadêmica e projeto 

poético de Jorge Menna Barreto, que constitui uma apropriação da cozinha e do 

mezanino do prédio de Oscar Niemeyer e a criação de um restaurante – ou uma 

“Escultura Ambiental na forma de um restaurante”, segundo o artista –, que 

funcionou no período da mostra, com cardápio composto de ingredientes 

provenientes de agroflorestas7. 
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Menna Barreto, atualmente professor do Instituto de Artes da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), possui trajetória artística atrelada aos 

questionamentos atuais sobre processos pedagógicos e processos de pesquisa que 

estão no limite com a criação artística e vem criando obras emblemáticas para se 

pensar essas relações nos dias de hoje como Projeto Matéria (2004), Café 

Educativo (2007) e Desleituras (2011)8. A dissertação de mestrado Lugares Moles 

(2008), em torno da ideia de site-specificity9, e a tese de doutorado Exercícios de 

Leitoria, que fala sobre a construção de um projeto poético sob a leitura do projeto 

de outros artistas, foram desenvolvidas pelo artista no Departamento de Poéticas 

Visuais da Escola de Comunicações e Artes/Universidade de São Paulo (ECA/USP). 

São dois textos cruciais da arte brasileira recente. Com importância que vai além da 

leitura e do entendimento de sua trajetória artística, são textos de artista que 

desenvolvem ideias e teorias originais para o debate sobre 1) a Pesquisa em Arte e 

o papel do artista que se relaciona com o meio acadêmico; 2) o Texto do Artista 

considerado Obra de Arte e a criação de metodologias específicas para um texto 

acadêmico; 3) a ampliação do conceito de site-specificity de condição do lugar para 

um lugar discursivo; 4) outros posicionamentos e atuações que aproximam sua arte 

das questões sociais e políticas; 5) obras que têm tempo e espaços dilatados e que 

se conectam entre si e 6) as novas maneiras de a arte situar-se no mundo e com o 

público. 

Restauro é baseada em um processo de pesquisa mais estendido, que tem suas 

origens no período em que Menna Barreto fazia o doutorado, época em que as 

preocupações com alimentação ainda eram percebidas como pessoais e não como 

assunto muito próximo do que o artista já vinha pesquisando:  

(...) Quando caiu a ficha de que o alimento é um dos mediadores 
principais da relação sociedade-ambiente, é que eu me dei conta que 
eu não estava distante de algo que me interessa, que são as 
questões da terra, do território, de ocupação de espaço, de uso dos 
lugares, uso da terra. (BARRETO, 2017) 

Depois do doutorado, defendido em 2012, o artista participou com Café Educativo na 

exposição coletiva Campo Neutral (2013), no Museu da Gravura de Curitiba, com 

curadoria de Felipe Prando e trabalhos e participações de Vitor Cesar, Traplev, 
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Ricardo Basbaum, Graziela Kunsch, entre outros10. Daí o projeto de Jorge Menna 

Barreto começa a assumir uma preocupação agroecológica. Segundo o artista: 

Foi a primeira vez, de maneira um pouco acidental, digamos. O 
museu ficava do lado de uma feirinha orgânica e eu já tinha esse 
interesse. Então, acabou que eu envolvi a feirinha orgânica como 
fornecedora do Café Educativo. Fazia parte também desse projeto 
[Campo Neutral] que eu desse uma oficina. E a oficina tinha o título 
“A relação entre as práticas site-specific e a agroecologia”. Isso foi 
em 2013. E o que acabou acontecendo é que eu dei essa oficina, por 
sugestão do Felipe Prando, que era o curador, em uma agrofloresta 
no norte do Paraná, a Cooperafloresta. Foi o meu primeiro contato 
(…) Daí eu pirei com a ideia sobre o que é uma agrofloresta. Isso 
tudo resultou no pós-doutorado também. Então, tem esse 
antecedente. Não estava superclaro ainda o que era (…) 
(BARRETO, 2017). 

Além da oficina sobre agroecologia, um suco verde foi imaginado e criado, feito de 

frutas e folhas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), uma Obra de 

Arte ou processo artístico que começa a aparecer, a partir daí, em versões de Café 

Educativo. 

Na sequência desses interesses, o artista fez um pós-doutorado sob orientação da 

professora Regina Melim, no Instituto de Artes da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (Udesc), em que pesquisou agroflorestas e agroecologia, o que resultou em 

várias palestras, textos e exposições. Também em várias aparições dos Sucos 

Específicos, seja a partir de plantas selvagens comestíveis específicas da Ilha de 

Anhatomirim, no litoral catarinense, ou encontradas no Parque do Ibirapuera, em 

São Paulo, em uma participação numa obra da dupla de artistas Bik Van der Pol na 

Bienal de São Paulo de 201411. Essa participação se deu com uma reedição do Café 

Educativo, com subtítulo Paladar Cego, e constitui-se de oficinas sobre agroecologia 

e a produção e venda dos Sucos Específicos na lanchonete da Bienal. Portanto, 

Restauro é uma continuação, e até uma conclusão, muito bem engendrada das 

preocupações e pesquisas do artista. 

Pesquisas específicas 
Traços, sugestões, elementos poéticos e materialidades de pesquisas específicas, 

tal como queremos esboçar neste artigo, são também captados pela 32ª edição e 

vistos nos projetos poéticos dos artistas Alicia Barney, com seus tubos de ensaio e 

coletas de materiais; Grada Kilomba que trabalha textos teóricos e palestras-
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performance contra as narrativas dominantes; Henrik Olesen em torno de uma 

reconfiguração da história através de esquematização de arquivos e diagramas do 

pensamento; Iza Tarasewicz com seus sistemas que funcionam entre o orgânico e o 

informacional; os esboços, ensaios pseudocientíficos da biologia e da geometria e 

ilustrações históricas do colombiano José Antonio Suárez Londoño; assim como as 

apropriações poético-intelectuais do poema-processo enciclopédico-cibernético de 

Wlademir Dias-Pino; a pesquisa entre o acadêmico e o popular com sons e história 

de Vivian Caccuri; os experimentos matéricos específicos e pormenorizados, misto 

de ciências da vida, químida e física, de Susan  acobs  o funcionamento e a energia 

em Víctor Grippo; infografia, expografia e esquematicidade fictícia sobre a urgência 

ambiental, de Rikke Luther; o imaginário sistemático de se pensar outras ou novas 

formas de vida é criado por Pierre Huyghe; da mesma forma, a criação de vida é 

tema do Urbonas Studio, da dupla de artistas e professores no Massachusetts 

Institute of Technology (M.I.T.) Nomeda e Gediminas Urbonas, em pesquisas 

artísticas transdisciplinares que pretendem intervir no ambiente social principalmente 

através de interações pedagógicas. 

Ruth Ewan engaja suas obras baseadas em pesquisa de forma social fazendo 

colaborações com ativistas, historiadores, músicos, alunos de ensino fundamental e 

médio. São projetos complexos que lidam principalmente com a história e o modo 

como é interpretada, dos protestos e dos movimentos sociais. Podemos citar como 

exemplo a obra A Jukebox of People Trying to Change the World (2003), um 

ambiente com uma jukebox com um acervo de mais de 2.500 músicas de 

mensagens sobre “mudar o mundo”. No caso de Back to the Fields12, exposta na 

Bienal, há uma pesquisa em torno do Calendário Revolucionário Francês, instituído 

durante a Revolução Francesa, entre 1793 e 1805, em contraposição ao calendário 

antigo, criado pela Igreja. É uma exibição de 360 objetos, cada um referente a um 

dia do ano desse calendário. Há um número com cor para cada objeto, como em 

exibições etnográficas ou de geociências. Há aqui não só pesquisa histórica mas 

também agrícola. Houve uma colaboração com artistas, poetas e horticultores, que 

ajudaram a renomear os dias e as estações, de acordo com a natureza, atribuindo 

nomes de plantas, animais e ferramentas. Foi originalmente produzida para Camden 

Arts Center, em Londres, que abrigou uma série de eventos em torno dessa 

instalação em 2015. 
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Outra artista que conversa pesquisa e política em suas Obras de Arte é a brasileira 

Maria Thereza Alves, que reside em Berlim com o marido, Jimmie Durham, também 

artista e ativista. Ela tem um trabalho pioneiro sobre os índios que fala sobre os 

impactos da colonização na América. Participou da 29ª Bienal de São Paulo, 

exibindo sua pesquisa com um dicionário português-krenak, dialeto indígena quase 

extinto. Na dOCUMENTA(13), de 2012, participou ao lado das brasileiras Renata 

Lucas, Anna Maria Maiolino e Maria Martins, apresentando a obra The Return of a 

Lake13, uma instalação, em formato de exibição de expografia contemporânea de 

museu histórico, utilizando maquetes, fotografias documentais, dioramas, textos e 

vitrines, com uma linguagem que se apropria do lugar de exibição, o Ottoneum, 

Museu de História Natural de Kassel. Nessa instalação-expografia de pesquisa 

complexa, é exibida a história em torno da drenagem do lago Chaco, hoje região 

metropolitana da Cidade do México, empreendida pelo espanhol Iñigo Noriega Laso, 

no final do século XIX. Fala-se sobre a história e os conflitos relacionados à 

exploração dos povos indígenas, mas também sobre as três forças econômicas 

exploratórias que hoje agem na região, empresas de lixo industrial, desenvolvimento 

imobiliário excludente e utilização abusiva dos recursos hídricos do aquífero, o que 

ocasionou um princípio de ressurgimento do lago na região nos últimos anos. Para a 

32ª Bienal, Alves exibiu três cartazes para conferências hipotéticas sobre questões 

indígenas14. Expostos em grandes dimensões no pavilhão, exibiam os títulos das 

conferências (“Sistemas de Saberes Interdisciplinares”, “Descolonizando o Brasil” e 

“Survivência”), que só existiram como cartazes fictícios, além dos nomes dos 

palestrantes e de suas comunicações. Com o título                       de 

oportunidades perdidas, o projeto consistiu tamb m em workshops com estudantes 

universit rios indígenas, para o estudo de obras e textos de outros artistas e teóricos 

indígenas. Também foram feitas dinâmicas com o intuito de que os participantes 

criassem os títulos das comunicações que figuram nos cartazes desses congressos 

criados. Um workshop foi realizado na Universidade Federal do Acre (UFAC), em 

Rio Branco. A estudante Soleane de Souza Brasil Manchineri (etnia Manchineri), por 

exemplo, cujo nome figura em um dos cartazes, criou o título de comunicação 

“Contextualizando narrativas brasileiras eurocêntricas atuais sobre a História 

Indígena no Acre”. Outro workshop ocorreu na cidade de Aquidauana, perto de 

Campo Grande, pois a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) não 
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concordou em “sediar” a hipotética conferência. Desse modo foi criada a fictícia 

“Universidade Federal Kopénoti Tonó'iti Limaum da Reserva do Limão Verde”, em 

uma região que é habitada por povos Terena, Guarani e Guarani Kaiowá. O terceiro 

workshop ocorreu na cidade de Dourados, também no Mato Grosso do Sul, com 

participantes oriundos da reserva Jaguapirú, de etnia Guarani Kaiowá, e então 

estudantes do Centro Universitário da Grande Dourados e da Universidade Federal 

da Grande Dourados (UFGD), também por alguns professores de escolas indígenas. 

A obra alerta para a presença muito tímida da voz indígena na sociedade brasileira, 

nos meios acadêmicos, na cultura e nas artes, se comparados aos pensadores e 

artistas indígenas com fortes presenças no México, Canadá e Estados Unidos. Uma 

perda de trocas para a cultura brasileira porque essas vozes não estão sendo 

ouvidas, não aparentam ser relevantes no cenário cultural, demonstrando, segundo 

a artista, a necessidade, entre as comunidades indígenas, de um debate sobre 

descolonização e de ações que permitam uma consciência da necessidade de um 

desenvolvimento maior de pesquisas críticas sobre o tema, feitas por índios nas 

universidades, para a formação de um pensamento indígena forte no Brasil. 

Por último, gostaríamos de falar dos textos e das obras da artista Hito Steyerl, que 

trabalha entre o ensaio teórico e o filme-ensaio. Professora na Universidade de Artes 

de Berlim, mostrou na 32ª Bienal a instalação com aspecto industrial Hell Yeah We 

Fuck Die, cinco palavras (mais encontradas em títulos de m sicas na língua inglesa 

da d cada) que foram colocadas em letreiros luminosos feitos de concreto e acrílico. 

Além das chapas e estruturas metálicas que estruturavam o ambiente, foram 

exibidos vídeos com testes de robôs-soldados que falham ou são chutados por 

humanos. Aproveitando-se de material extraído da Internet, do tipo found footage, a 

artista geralmente utiliza-se de uma estética pós-Internet15 futurista, mas feita de 

elementos da atualidade, como a pesquisa com robôs, videogame, tecnologia de 

guerra, redes sociais, elementos 3D e música eletrônica com elementos do trap, 

estilo musical oriundo do rap, e discute o panorama geopolítico americano e europeu 

em relação às tecnologias de controle e dominação em face das subjetividades 

imersas nessa situação. O discursivo não está presente só em seus filmes-

ensaios16, mas encontra-se de forma vigorosa em seus inúmeros e importantes 

textos, tais como “In Defense of the Poor Image”17, a respeito da popularização de 

toda a história do cinema e do vídeo que é disponibilizada em baixa resolução e de 
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forma fragmentada, em “reais condições de existência” na Internet, e imagens 

precárias criadas e reprocessadas tendo em vista a distração e a diversão, ambas 

as vertentes importantes para a apropriação feita pelo tipo de filme ou vídeo-ensaio. 

Ou ainda “Too Much World: Is the Internet Dead?”18, que fala das novas formas de 

relação com as imagens ou de seu estatuto numa era de confusão das relações 

humanas no YouTube, Facebook e a vida como publicação e comentário, o mundo 

alterado e complexificado por ferramentas, ou seja, os processos da Internet levados 

para a vida real. Os textos da artista são interpretações de como o capitalismo 

imagético acontece nos dias de hoje, para que todos possamos lutar, encontrando 

modos de resistência a partir de uma sensibilidade criadora. Inúmeros outros textos 

de Steyerl foram publicados pela plataforma de arte e teoria crítica e-flux (criada pelo 

artista Anton Vidokle, importante figura das relações entre educação, pesquisa e 

arte). Um texto especificamente muito importante para o que estamos pensando 

aqui é “Est tica da resistência?  esquisa Artística como disciplina e conflito”, de 

2011, traduzido por Jorge Menna Barreto e, há de se notar, único anexo de sua tese 

de doutorado. 

Imagem da Pesquisa em Arte 
Hito Steyerl (2016), no artigo, diz que há muitos posicionamentos divergentes sobre 

o que é de fato a Pesquisa em Arte19, embora seja tratada nos debates atuais como 

novidade e haja muito deslumbramento sobre o que está se definindo como área.  

A emergência da Pesquisa em Arte no contexto europeu20, mais do que um 

fenômeno de migração de artistas para a academia, relaciona-se com a 

transformação ou incorporação das academias de arte nos sistemas universitários 

de ensino. A expansão da globalização mudou a função da universidade na 

sociedade e isso ocorre de forma mais intensa a partir da metade da década de 

2000, como consequência da proposta de reorganização e padronização do ensino 

superior europeu, de acordo com os princípios contidos na Declaração de Bolonha21. 

Daí que há uma efervescência de debates em torno da pesquisa feita em 

universidade com um caminho para o fazer do artista, em vista dessa transformação 

das Academias de Arte europeias em Faculdades ou Universidades, bem como há 

uma movimentação e um interesse renovados em torno da pesquisa mas também 

da educação (o artista como professor universitário ou palestrante em espaços 
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independentes e exposições) e das teorias de artista (o artista que faz uma pesquisa 

teórica com resultado em teses e dissertações). 

Steyerl diz que, se for olhado pela perspectiva do conflito, ou seja, das lutas sociais, 

poderemos perceber vários momentos em que a pesquisa artística aconteceu, 

dentro ou fora da universidade, paralela ou como suporte a movimentos sociais, 

revolucion rios e de emancipação. Ela cita v rios exemplos, muito al m das pr ticas 

artísticas conceituais, para mostrar como a história das relações entre pesquisa 

artística e política   muito mais ampla, muito próxima de períodos de lutas sociais e 

resistências, a partir de “estrat gias de desobediência epistêmica” (STE E  , 

    )  a escrita de Brecht no exílio  a arte de Varvara Stepanova e Alexander 

Rodchenko; os experimentos cinematográficos de Sergei Tretjakov e Dziga Vertov; o 

filme-ensaio, de Hans Richter; o filme documental de Chris Marker e a pesquisa 

artística sobre a deriva situacionista. A autora fala que a pesquisa artística está 

sempre em “ato de tradução”  entre qualidade, singularidade e conflito artísticos e 

quantificação, especificidade e disciplinamento acadêmico-científicos  “De fato, 

muito da animosidade conservadora em relação   pesquisa artística surge a partir 

de um sentimento de ameaça, por causa da dissolução dessas fronteiras, e   por 

isso que a pesquisa artística   frequentemente destratada na pr tica cotidiana como 

não sendo arte nem pesquisa” (STEYERL, 2017). 

Mais do que uma metodologia ou uma disciplina, a ideia de Pesquisa em Arte vai em 

direção a sistemas e processos, a contextos específicos, a camadas que perpassam 

o que é visto da obra, a narrativas que enredam participação e complexidade, a 

questionamentos críticos, para dar conta de um mundo também complexo e seus 

impasses. Há um número crescente de artistas que, conectados ou não com o 

ambiente acadêmico, trazem a Pesquisa em Arte como elemento constituinte de 

seus projetos poéticos, configurando-se como uma imagem potente para a Arte de 

Agora.  
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  ara os textos do curador e dos cocuradores, ver  FU DA  O BIE A  DE S O PAULO. Incerteza Viva. 
Cat logo da 32ª Bienal de São  aulo. São Paulo, 2016. Disponível em: <https://issuu.com/bienal/docs/32bsp 
-catalogo-web-pt>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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