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RESUMO 
Este artigo convida para uma reflexão sobre as possibilidades do uso da escrita ficcional na 
pesquisa em ensino de artes visuais. Para isso o tema da narrativa ficcional é visto em 
quatro perspectivas: os antecedentes, a conceituação de ficção, as objeções e as 
possibilidades da escrita ficcional na pesquisa. Estas perspectivas são construídas 
recorrendo-se a referências de autores que tratam a respeito do conceito de ficção, da 
prática da escrita nesse gênero e da pesquisa educacional baseada em escrita de ficção. A 
presente abordagem decorre de reflexões sobre os procedimentos metodológicos de um 
projeto de mestrado em desenvolvimento no PPG em Educação em Artes Visuais, IdA-UnB. 
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ABSTRACT 
This article invites to a reflection of possibilities in the use of the fiction writing in visual arts 
education research. Therefore, the fictional narrative theme is seen in four perspectives: the 
antecedents, the conceptualization, the objections and the possibilities of fictional writing in 
research. These perspectives are constructed using references from authors dealing with the 
concept of fiction, the practice of writing in this genre, and educational research based on 
fiction writing. The present approach stems from reflections on methodological procedures in 
a master's project under development in the PPG in Visual Arts Education, IdA-UNB. 
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Era uma vez...  

Desenvolver uma pesquisa tendo como parte fundamental dos procedimentos 

metodológicos a escrita de ficção pode gerar alguns questionamentos. A histórica 

solidificação das reivindicações de objetividade nas pesquisas acadêmicas ainda 

hoje nos permite encontrar desconfianças sobre investigações que fujam das 

exigências tanto de objetividade quanto de um distanciamento da estética (RORTY, 

1988). Neste texto, percorreremos os antecedentes da escrita de ficção, algumas 

discussões sobre o conceito de ficção, as objeções e as possibilidades desse tipo de 

escrita em pesquisas no ensino de arte. 

Antecedentes: ficção, educação, conhecimento   

Refletir, investigar e comunicar por meio de uma escrita que tenha uma preocupação 

estética e/ou que seja de cunho ficcional é uma prática antiga. No século XII 

conhecimentos matemáticos indianos eram escritos em forma de poesia no Vedas e, 

posteriormente, se tornaram célebres os poemas matemáticos que Bhaskara Akaria 

(1114-1185) dedicou à sua filha Lilavati (GLAZ, 2013).  

Inúmeras são as referências à escrita de ficção, como Sêneca e suas cartas a 

Lucílio, em que Lucílio seria um personagem fictício, um pretexto para que Sêneca 

escrevesse suas reflexões endereçadas a alguém, como era comum na época 

(REBELLO, 2008); Além de Platão, Leibniz, Nietzsche, Rousseau e tantos outros 

que escreveram ou comunicaram por meio de diálogos imaginários, parábolas e 

ficções. 

Talvez não seja necessário dizer muito sobre como a educação e a poesia, 

juntamente com as narrativas ficcionais e os mitos, estiveram intimamente 

associados na antiguidade. Em comunidades tradicionais os mitos e as narrativas 

são transmitidos oralmente e formam a biblioteca comum e virtual onde os saberes e 

crenças da comunidade são preservados e ampliados. 

Na Grécia Antiga, onde surgem muitas ideias sobre educação que discutimos até 

hoje, a educação era fundamentalmente influenciada pela poesia e a literatura. Para 

Jaeger (2001) os poetas eram os verdadeiros educadores na Grécia antiga e ―a 
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história da educação grega coincide substancialmente com a da literatura‖ (2002, p. 

19). A literatura, ao mesmo tempo em que transforma, registra a antiga tradição oral 

da poesia. A poesia na Grécia não tinha o sentido moderno, não era expressão 

subjetiva e nem a produção de uma elite intelectual ou erudita, era uma instituição 

que educava a sociedade e era produzida de uma maneira que todos entendiam 

(VERNANT, 2009). Os gregos pensavam sua formação de forma ampla, que 

―contém ao mesmo tempo a configuração artística e plástica, e a imagem, ‗ideia‘, ou 

‗tipo‘ normativo que se descobre na intimidade do artista‖, e a palavra alemã Bildung, 

seria o que mais corresponderia ao sentido grego (JAEGER, 2001, p. 13). 

É esse sentido de formação que vemos - agora na Europa do século XVIII - nos 

romances de formação, os Bildungsroman, que são pensados como uma narrativa 

que aborda o desenvolvimento estético, moral, psicológico e físico de um 

personagem. Tendo sido atribuído à Johann Karl Simon Morgenstern (1770 - 1852) 

no começo do século XIX, esse termo – Bildungsroman – abrange ou está 

relacionado com gêneros similares como o Entwicklungsroman, que é uma história 

do crescimento geral e auto-cultura, o Erziehungsroman, um romance de 

aprendizagem ou pedagógico de "educação" que se concentra na formação e na 

educação formal e o Kunstlerroman, um romance que aborda o desenvolvimento do 

artista (DUNLOP, 1999). É com Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister que a 

tradição do Bildungsroman se estabelece de maneira quase imediata à publicação 

do romance de Goethe, tanto no plano da crítica quanto da assimilação por outros 

autores contemporâneos (MAAS, 2006). A tendência dos Bildungsroman está 

presente no Emilio ou Da Educação de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), além 

de O Caminho de Toda a Carne de Samuel Butler (1835-1902), Retrato do Artista 

Quando Jovem de James Joyce (1882-1941) e David Copperfield de Charles 

Dickens (1812-1870). 

Ficção, Ciência e Pesquisa 

No contexto da pesquisa científica e acadêmica, e agora no século XX, Hans 

Vaihinger em 1911 publicou seu livro A filosofia do como se, que se tornou um best-

seller e o tornou famoso na Alemanha de então, além de repercutir 
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internacionalmente (KRETSCHMER, 2011, p. 20). Vaihinger foi o primeiro a 

sistematizar e classificar tipos de ficção, centrando-se principalmente na utilidade da 

ficção e promovendo uma ―caça ao como se‖, demonstrando seu uso em disciplinas 

como a matemática e a física (KRETSCHMER, 2011).  

A ideia de Vaihinger (2011) é que no trabalho interno da mente as representações 

são uma passagem entre as sensações e estímulos e a finalidade prática, isto é, à 

ação. E essas representações possuem como fundamento as ficções, o como se. 

Desta forma, Vaihinger não vê os mitos como uma etapa prévia ao desenvolvimento 

da ciência, mas entende que o próprio pensamento humano não pode funcionar sem 

o mito, ―a própria ciência depende de mitos e, particularmente, de personificações e 

de um bom número de outras ficções‖ (2011, p. 84).  

Como exemplo de ficção na matemática, Vaihinger lembra o subsumir das linhas 

curvas nas retas, o que oferece a enorme vantagem de podermos calcular com elas. 

E no direito, quando o filho adotivo é considerado filho natural, ―em ambos os 

campos, essa relação, inexequível na realidade, é considerada como se tivesse sido 

realizada‖ mas ―os dois casos são totalmente impossíveis, sendo desmentidos pelos 

fatos‖ (VAIHINGER, 2011, p. 183). Mesmo que ainda acredite numa separação clara 

entre fato e ficção, Vaihinger abriu caminho ao mostrar como até mesmo as ciências 

mais objetivistas não podem abrir mão da ficção e da imaginação. 

E é justamente com a pretensão de utilizar fartamente a ficção e a imaginação que 

nas últimas décadas surgiu um movimento crescente de pesquisadores que utilizam 

o texto literário, as narrativas ficcionais e a poesia não só como objeto a ser 

analisado na pesquisa, mas como forma da própria construção de suas pesquisas 

(LEAVY, 2016; SINNER; LEGGO; IRWIN; GOUZOUASIS; GRAUER, 2013).  

Esse movimento foi possível graças às universidades que passaram a oferecer 

mestrados e doutorados combinando artes e outras disciplinas, dando oportunidade 

para que os artistas utilizem seus fazeres artísticos como pesquisadores. O 

fortalecimento desse movimento pode ser localizado inicialmente já em Rudolf 

Arnheim e Susanne Langer, nas décadas de 1950 e 1960 que, ao validarem os 
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aspectos cognitivos da arte, permitiram um entendimento do fazer artístico como 

investigação séria (MCNIFF, 2008). 

Outra grande guinada para a propagação das pesquisas que possuam a arte como 

base se dá com o aprofundamento da crise do positivismo e do cientificismo, que 

vem desde o século XIX, e permite uma ampliação dos limites da pesquisa científica.  

A imaginação, marginalizada após o Renascimento, e que passou pelos séculos 

XVII, XVIII e XIX sendo vista com desconfiança por parte da ciência desenvolvida 

nesse período, sendo entendida como confusa, origem do medo, do erro e 

apresentando a verdade de modo truncado (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2010; 

SARTRE, 2008) afirma-se com a entrada, no percurso científico, das contestações 

pós-modernas de ideais como infalibilidade, universalidade, homogeneidade e 

certeza. 

Hernández (2013) localiza como marco importante para a ampliação de horizontes 

da pesquisa o movimento de questionamento crítico do cognitivismo, visto em 

pesquisas que propõem um equilíbrio entre a busca da prova lógica e da análise 

racional e entre as necessidades, desejos e experiências humanas – como as 

narrativas biográficas e os relatos de vida. Segundo ele, é a partir dessas ideias que 

surgiram questionamentos diversos a respeito do lugar da experiência, da 

imaginação e do que propriamente seria uma investigação. 

Esses questionamentos sobre o que seria ou como deveria ser uma investigação 

alargaram as possibilidades para a construção da pesquisa. Com o advento da 

pesquisa qualitativa surgiram dentro desta a Pesquisa Baseada em Arte (PBA), a 

Pesquisa Educacional Baseada em Arte (PEBA) e a A/r/tografia. 

Em seu livro, Fiction as research practice, Patricia Leavy (2016) constrói uma 

pequena trajetória da Pesquisa Baseada em Arte. A PBA surge entre as décadas de 

1970 e 1990 e se desenvolve até se constituir, hoje, em um considerável gênero 

metodológico. Esta prática tem sido impulsionada cada vez mais pelos avanços das 

imagens digitais, da internet, photoshop, arquivos de som e diversos outros recursos 

midiáticos e tecnológicos. A PBA se desenvolve em um contexto metodológico 
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transdisciplinar e envolve a travessia das fronteiras disciplinares. As práticas de 

pesquisa artística são possibilidades metodológicas que utilizam os princípios das 

artes e podem ser usadas durante todas as fases da pesquisa social. Os gêneros da 

PBA incluem, entre outras: a poesia, a música, teatro, performances, dança, artes 

visuais, filmes, romances e outros gêneros de ficção. 

A pesquisa educacional baseada em arte (PEBA) surge no esteio da PBA, e é 

possível dizer que uma PBA se torna uma PEBA a partir do momento em que está 

como meio para abordar o currículo educacional e problemas da educação 

(ROLLING, 2010). 

Dentro da PEBA temos ainda a A\r\tografia, que é uma forma de PEBA e que se 

propõe a abranger as práticas do artista (músico, poeta, artista visual, bailarino, etc.) 

do educador (professor/estudante) e do pesquisador (IRWIN, 2013). O diferencial da 

A/r/tografia seria o de acrescentar o trabalho artístico, geralmente pouco valorizado 

no meio acadêmico, e de considerar o trabalho dos artistas em um patamar de 

trabalho idêntico ao dos pesquisadores tradicionais (CHARRÉU, 2013). 

Delineando: Afinal, o que é ficção? 

Depois deste rápido lance de vista na perspectiva dos antecedentes da ficção na 

pesquisa, passemos para os entendimentos sobre o que viria a ser ficção. Segundo 

o Dicionário de Termos Literários de Moisés (2004), ficção vem do latim - fictio, 

fingere - significando modelar, compor, imaginar, inventar e fingir. Popularmente 

fictio é - automaticamente - o contrário de factos, ou seja, ficção é o oposto de fato. 

Mas se resolvermos dar um mergulho, veremos que essas águas são bem mais 

profundas. Por que profundas? Porque não é possível isolar absolutamente fato e 

ficção. Não podemos afirmar que temos acesso direto ao real e, assim sendo, as 

nossas narrativas - e as da ciência, mesmo que a ciência trabalhe com a pretensão 

de objetividade - são mediadas pelos limites dos nossos sentidos e da capacidade 

de nossa compreensão como humanos. Pelo menos desde os gregos convivemos 

com suspeições sobre nossa relação com a realidade que, muitas vezes, atingem 

casos extremos. Um exemplo clássico disso está em George Berkeley (1685-1753) 
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e seu esse est percipi – a suspeita sobre as possibilidades de existência do mundo 

real fora da percepção. Seria a realidade uma ilusão? Uma ficção construída por 

nós? 

Essas questões sobre nosso limite para acessar o mundo factual - o mundo dito real 

- e as discussões sobre até onde descobrimos as leis da natureza e a até que ponto 

nós as inventamos e construímos não são questões puramente caprichosas. Para 

Dillard (2000), em Living by Fiction, no século XX assistimos primeiro Albert Einstein 

(1879-1955), depois Werner Heisenberg (1901-1976) e depois Kurt Gödel (1906-

1978) desfazerem nossas esperanças de que a ciência natural pudesse nos 

conectar com as coisas como elas realmente são. Estas descrenças estão 

representadas em posicionamentos como do físico Heisenberg - ao assumir que 

método e objeto não podem ser separados - ou do astrofísico Arthur Eddington 

(1882-1944) - para quem o mundo físico é abstrato e sem ―realidade‖ fora da ligação 

com a consciência. A autora lembra ainda o físico Sir James Jeans (1877-1946), que 

escreveu que o mundo estaria mais para um grande pensamento do que para uma 

grande máquina. A partir dessas limitações ou complicações Dillard concluirá que  

O mundo poderia ser, então, na expressão de Eddington, ―coisas 
mentais‖. E até mesmo a mente, dizem os antropólogos, não é mais 
aparelho cognitivo do que é um artefato cultural. A mente é em si 
mesma um objeto de arte. É uma tela de Mondrian em cujas grades 
familiares encaixa seus próprios produtos pré-selecionados. Nosso 
conhecimento é contextual e somente contextual. Classificar e 
inventar coincidem: chamamos essa colaboração de ―conhecimento‖. 
A mente é uma guitarra azul na qual improvisamos a música do 
mundo. (DILLARD, 2000, p. 55, tradução nossa). 

 
Essa colaboração entre classificação/descoberta e invenção, acontecimento e 

interpretação, objeto e perspectiva irá borrar a fronteira entre fato e ficção. Não é 

possível separar de modo preciso e cirúrgico o que seria ficção do que seria fato.  

Benjamin (1975), em seu texto intitulado O Narrador: Observações acerca da obra 

de Nicolau Lescov diferencia a narrativa popular desenvolvida durante muito tempo 

nas rodas de conversa dos trabalhadores agrícolas ou urbanos, da informação ou da 

notícia. Para ele, a intenção primeira desse tipo de narrativa não seria transmitir a 
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substância pura do conteúdo como faria a informação, mas estaria impregnada do 

próprio narrador e por isso toda narrativa sempre revela a marca do narrador, ―assim 

como a mão do artista é percebida, por exemplo, na obra de cerâmica‖ (BENJAMIN, 

1975, p. 69).  

Mas, essa tentativa de Benjamin de diferenciar a narrativa - impregnada das 

subjetividades do narrador - da informação ou notícia - que tem a intenção de 

transmitir a substância pura do conteúdo - é um tanto quanto problemática. Hoje 

está claro que mesmo as notícias, mesmo os dados e as informações coletadas por 

um pesquisador, estão repletas das marcas de quem as comunica ou coleta. Vale à 

pena tentar separar narração de informação? Ficção de fatos? 

A resposta assumida aqui é da impossibilidade de estabelecer uma separação 

precisa entre ficção e fato, e por isso Denzin (1997) tem razão ao dizer que não lhe 

interessa reproduzir argumentos que distingam os textos de ficção (literários) dos 

textos não ficcionais (jornalismo e etnografia). Esforços deste tipo inevitavelmente 

terminariam em uma lista de regras e normas para seguir, no uso de categorias 

essencializantes e com um pretenso e duvidoso purismo do que é fato e do que é 

ficção. Ele prefere se posicionar contra todas as categorias hierárquicas e todos os 

que querem diferenciar formas textuais literárias de não literárias ou de ficção e não-

ficção, por entender que essas ideias categorizantes são socialmente e 

politicamente construídas. Hierarquizar e categorizar formas textuais é ir contra a 

ideia de que o discurso público é construído de modo expandido, complexo, um 

lugar onde múltiplas formas narrativas circulam e informam umas às outras. Para 

Denzin (idem) nossos discursos envolvem a presença constante da escrita literária, 

jornalística, imaginária, factual e etnográfica - nenhuma forma é privilegiada em 

detrimento de outra e a verdade é socialmente estabelecida por meio das normas 

que formam e/ou operaram em cada gênero. 

Os gêneros, tanto ficcionais quanto considerados factuais, alimentam-se uns dos 

outros, nutrem-se mutuamente e, com o passar do tempo, torna-se cada vez mais 

difícil separar o que é ficção ou o que é fato. Eles hibridizam-se, tornam-se uma 
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coisa só. A história da arte está recheada de biografias romanceadas dos grandes 

artistas, que contribuem para a formação e ampliação da aura dos gênios e uma 

afirmação de suas existências sobrenaturais ou heroicas. Como diz Günther, a 

respeito da conhecida biografia do artista Joseph Beuys (1921-1986): 

Ora, quem garante que Joseph Beuys realmente foi resgatado por 
tártaros na Criméia e teve a vida devolvida após ser besuntado em 
gordura e coberto por feltro. Pode não ter ocorrido nada. Pode ser 
que esta história exista somente para desviar a atenção do fato do 
artista ter sido piloto da Força Aérea alemã (Luftwaffe) durante a 
Segunda Guerra Mundial. (GÜNTHER, 2013, p. 223). 

O entendimento de que os gêneros se alimentam mutuamente é abordado 

extensamente por Ricoeur (1997) em Tempo e Narrativa, particularmente no 

entrecruzamento da ficção e da narrativa da história. Para Ricoeur, a ficção possui 

efeitos de revelação e transformação da vida e dos costumes, estando entrecruzada 

com a narrativa histórica e, desse intercâmbio íntimo, nasce o tempo humano, isto é, 

o tempo narrado:  

Esses empréstimos consistirão no fato de que a intencionalidade 
histórica só se efetua incorporando à sua intenção os recursos de 
ficcionalização que dependem do imaginário narrativo, ao passo que 
a intencionalidade da narrativa de ficção só produz os seus efeitos 
de detecção e de transformação do agir e do padecer assumindo 
simetricamente os recursos de historicização que lhe oferecem 
tentativas de reconstrução do passado efetivo.  (RICOEUR, 1997, p. 
176-177). 

Em outras palavras, a narrativa histórica - em sua pretensão de reconstituir o 

passado - só se realiza assumindo recursos da ficção associados ao imaginário, 

enquanto que a ficção, para produzir uma verossimilhança capaz de detectar e 

transformar o agir e padecer humanos, necessita assumir recursos historicizantes. 

A verossimilhança e a relação ficção/realidade são pensadas na teoria literária 

desde seu início. Como lembra Yvancos (2010), na Poética já está posta a 

importância de uma distinção que supere a ingênua oposição ficção/realidade e 

falso/verdadeiro, tendo seu autor - Aristóteles - construído o principal dessa teoria 

em torno da categoria do ―verossímil‖. O verossímil na literatura é a proximidade 

com a realidade, o que coloca o leitor dentro da cena.  
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A partir daí é possível pensar, para exemplificar, em algumas produções como os 

filmes documentários, que possuem um caráter de veracidade para seu público. Ana 

Banks conta que seus alunos, durante suas aulas que abordam cinema, perguntam 

sobre a natureza do fato nos filmes documentários: 

No começo eles ficam todos perturbados por um documentário poder 
ter qualquer dispositivo fictício. Os alunos sempre acreditam que o 
documentário deve ser factual e objetivo, sem reencenações, 
reconstruções ou diálogos inventados. Digo-lhes sobre a veridicidade 
e os tipos de verossimilhança, sobre representação e evocação, mas 
por nascimento e cultura eles estão imersos num mundo rigidamente 
dividido em categorias artificiais de fato e ficção, de verdadeiro e 
falso, categorias que ironicamente são para eles factuais e 
verdadeiras. (BANKS; BANKS, 1998, p. 12, tradução nossa). 

O hábito tradicionalmente aceito de separar fato de ficção ou falso ignora que as 

coisas, ou nossa compreensão das mesmas, não correspondem perfeitamente às 

categorias distintivas de fato e ficção. Como argumenta Stephen Banks (BANKS; 

BANKS, 1998), o oposto de fato não seria a ficção - estaria mais para o erro. Assim 

como o oposto da ficção não seria a verdade, mas algo como a objetividade. 

Possíveis objeções 

Posto como as ficções permeiam as narrativas, podemos nos ater às tensões que 

podem ser provocadas pela escrita ficcional, a escrita dita literária, os romances, 

contos ou a poesia na construção de uma pesquisa. Como é entendido a partir do 

século XVIII, o romance denta a subjetividade e uma visão pessoal que contraria a 

escrita e as exigências de objetividade que estão associadas à visão tradicional de 

pesquisa. A escrita literária possui como característica um campo semântico muito 

amplo, com significados abertos de modo excessivo se comparada às tentativas da 

escrita tradicional dita científica, que preza pela objetividade e reclama uma escrita 

que deve ser clara e compreendida por todos e, no melhor dos casos, tão 

compreendida que possa ser replicável ao se seguir todos os passos descritos.  A 

possibilidade de num texto de ficção ―dizer sem provas‖, de especular sem 

referências claras, de dizer e em seguida poder negar fere um dos princípios do 

sujeito moderno que, quer queira, quer não, forma nosso direito e estabelece as 

legitimidades: o de se assumir o que se diz, de ser um sujeito responsável por seus 
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atos, que pode provar o que fala. Essa é uma objeção que pode ser levantada por 

quem exige a escrita tradicional, já que a ficção não fornece garantias de verdades 

visto que, como diz Sir Philip Sidney em sua Defesa da poesia, escrito por volta de 

1583, o poeta nunca mente: 

 

Ele nunca traça círculos em torno de vossa imaginação para vos 
coagir a crer ser verdade o que escreve. Ele não invoca as 
autoridades de outras histórias; ao contrário, já nas primeiras linhas 
pede às doces Musas que lhe inspirem alguma boa invenção; na 
verdade, seu intento não é dizer-vos o que é e o que não é, mas o 
que deveria ou não deveria ser. (SIDNEY, 2002, p. 120). 

 

Outro motivo de possível desconfiança com a escrita ficcional tomada como literária 

ou romance é a possibilidade de uma descrição sem um ―começo, meio e fim‖, tão 

caro à escrita tradicional de pesquisa. Ficções - como o romance moderno - podem 

apresentar narrativas desconexas (Bourdieu, 1996). Ao contrário da narrativa 

tradicional - que percebe e constrói um sentido coerente para a vida narrada –, o 

romance moderno entende a vida como uma sucessão de acasos, acontecimentos 

descontínuos, formada por fragmentos desajustados. Essa forma de construir uma 

narrativa contrasta com a linearidade e objetividade do gênero de escrita da 

pesquisa tradicional. 

 
Outro detalhe sobre objeções é que geralmente as referências a elas ficam apenas 

para o lado das exigências profissionalizantes e das regras tradicionais da escrita da 

pesquisa acadêmica. Diz-se muitas vezes, como Dunlop (1999), que a academia 

tende a ver com desconfiança a escrita dita poética ou literária, ou a acolhem sob o 

nome de experimental. No entanto, o reverso existe.  

 

Se entre os valores cultivados pelo campo da arte e da literatura nos últimos séculos 

estão a criatividade, a aura de produtos superiores, a autenticidade, o novo e, de 

soslaio, a genialidade e toda sua mística, então é compreensível que os integrantes 

do campo artístico tendam a ver com desconfiança produções que cheirem a certa 

utilidade e, muitas vezes, se inclinem a atitudes receosas com os textos e escritas 



 

 
FERREIRA, Emílio C. Era uma vez... A narrativa ficcional na pesquisa em ensino de Artes Visuais, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2803-2818. 

2814 

que possam ser considerados objetivos: seriam não dignos de pertencer ao solo 

sagrado da arte. Nessa linha, muitos podem rejeitar o ―uso instrumental‖ da escrita 

poética numa reflexão ―útil‖ sobre ensino ou prática docente. Por exemplo, ao falar 

do romance, Milan Kundera (1988) se coloca contra ―romances de vulgarização‖, 

que tratam de ―conhecimento não-romanesco na linguagem do romance‖, clamando 

pelo que, em sua visão, deve ser o romance: ―dizer aquilo que apenas o romance 

pode dizer‖ (KUNDERA, 1988, p. 37).  

 

Será produtivo comprar uma briga pela hierarquia de algum gênero de escrita? Ou 

defender purismos e prescrições absolutas de como deve ser tal e tal gênero? A 

proposta aqui é pensar que tais hierarquias entre gêneros são historicamente 

construídas, como entre a escrita poética e a escrita científica tradicional, e que é 

impossível sustentar categorias puristas – como visto acima sobre a dicotomia 

fato/ficção. Assim, as descrições sobre nós mesmos e sobre o que fazemos - que 

encontramos nas ciências -, estão ―em igualdade de condições com as várias 

descrições alternativas oferecidas pelos poetas, novelistas, psicólogos das 

profundezas, escultores, antropólogos e místicos‖ (RORTY, 1988, p. 281), e os 

gêneros, inevitavelmente, se hibridizam e borram suas fronteiras. 

 

Imaginando algumas possibilidades 

Pensando a partir de Leavy (2016), é possível esboçar dois modos característicos 

de ficção na pesquisa, sendo que esses dois modos podem conviver em um único 

trabalho. Em um deles, o pesquisador pode se valer de métodos tradicionais de 

coleta de dados, como entrevistas, pesquisa de campo ou análise de documentos e, 

em seguida, interpretar e representar os dados utilizando estratégias da escrita 

ficcional. Outro modo seria trabalhar com a própria escrita ficcional, que será seu 

modo de investigação e representação. Neste último tipo os dados podem vir da 

própria experiência vivida pelo autor, de suas memórias, ou de uma revisão 

interpretativa da literatura, a partir de onde se desenham ideias e conceitos, sendo o 

pesquisador, geralmente, como diz Leavy (idem), influenciado por uma escola de 
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pensamento ou teorias particulares. Vejamos abaixo algumas pesquisas e como 

seus autores utilizaram a escrita ficcional ou poética. 

 

Dora Longo Bahia (2010) em sua tese de doutorado – Do campo a Cidade - aborda 

as relações dos artistas com o mercado de arte que, segundo a autora, absorve as 

produções artísticas anulando-as, já que ―qualquer ação, situação ou experiência de 

arte ‗marginal‘ é anulada por meio de sua coisificação e mercantilização, ou 

esvaziada por meio de sua espetacularização‖ (BAHIA, 2010, p. 16). Para abordar 

essas questões entre mercado de arte e artistas, a autora cria dois artistas fictícios - 

Marcelo Cidade e Marcelo do Campo - criando suas trajetórias artísticas, biografias 

e obras. Outra pretensão declarada em sua pesquisa é colocar em cena a relação 

entre arte e política, a necessidade do artista - assim como um cientista ou um 

professor – de estar ciente das articulações de suas produções com as instituições: 

o Estado, a mídia ou o poder econômico. 

 

Já Gary William Rasberry (1997) trabalha com um grupo de futuros professores e, a 

partir da prática da escrita dele e dos estudantes, procura interpretar suas 

expectativas e subjetividades em relação à profissão. Para isso, o autor se vale da 

escrita de poesia como local de aproximação com as identidades dos envolvidos, ao 

mesmo tempo em que ele mesmo se coloca em prática como 

pesquisador/professor/poeta. As palavras - escreve ele sobre sua pesquisa - são 

incapazes de revelar a plenitude das nossas experiências e nossas relações com o 

mundo, mas, segundo ele, ―como lugar comum, como forma curricular, a leitura e/ou 

escrita da poesia nos permite começar a teorizar sobre essas relações, sobre 

nossas vidas vividas juntas como professores e aprendizes, pintores e escritores‖ 

(RASBERRY, 1997, p. 51). Possivelmente um grande mérito da escrita de poesia, 

nesse caso, é a possibilidade de tornar prazerosas para os envolvidos as reflexões e 

interpretações que se propuseram. 

 

Por sua vez, Dunlop (1999) escreve um romance - Boundary Bay - para explorar 

áreas de investigação ligadas à educação. Sua pesquisa se situa num campo misto 
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de estudo literário, ensino de literatura, estética e produção artística e, ao mesmo 

tempo, investiga a situação dos professores em contextos escolares e universitários. 

Posicionando sua pesquisa como uma pesquisa educacional baseada em arte – 

escrita de ficção - a autora declara a pretensão de que sua pesquisa abarque as 

questões sociais que afetam a vida intelectual e criativa. Incluindo aí estão os papéis 

da mulher poeta e professora, as estruturas e convenções sociais do casamento e 

as mulheres contemporâneas, os conflitos e paradoxos da maternidade, as questões 

do suicídio adolescente e da homossexualidade, o poder transformador da literatura 

e de formas artísticas de ver o mundo. Para a autora a ficção é uma extensão da 

experiência humana e colocar a novela ou narrativa literária como um modo viável 

de representação para a pesquisa é pensar à luz da percepção de que as ideias 

podem ser abordadas de forma reflexiva através das artes. Para Dunlop, na escrita 

de ficção a linguagem  

se torna uma força transformadora, com o poder de representar vidas 
humanas de maneira que ilumine e aprofunde significados. Nos programas 
de pesquisa, raramente somos chamados a considerar o trabalho de escrita 
que fazemos como um ato de paixão. As formas de escrita da pesquisa que 
foram estabelecidas como paradigmas e padrão no mundo da academia 
são frequentemente privilegiadas sobre formas criativas e formas artísticas 
ou alternativas de escrita. Diferenças claras são frequentemente feitas entre 
o investigador crítico e o escritor criativo e os limites não devem ser 
cruzados.  (DUNLOP, 1999, p. 6, tradução nossa). 

Numa recusa de considerar a escrita criativa como não-crítica, Dunlop (1999) irá 

indicar que toda a escrita é crítica, toda pesquisa exige o mesmo empenho, seleção, 

investigação e rigorosa análise do material que se tem em mãos.  A autora vê a 

busca de distinções hierárquicas entre um tipo de escrita e outra como inútil e, para 

ela, essa busca interessa apenas àqueles que precisam de alguém com quem 

possam polemizar como meio para ganhar poder e visibilidade. 

 

E, por fim, refiro-me a pesquisa de mestrado que desenvolvo atualmente no PPG em 

Educação em Artes Visuais - IdA/UnB. A pesquisa propõe-se como um romance, um 

texto ficcional em que um professor de artes visuais, fictício, desenvolve uma 

dissertação de mestrado sobre arte falsificada. Ao mesmo tempo em que o 

personagem pesquisa e discute com outros personagens sobre arte falsa, reflete 
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sobre questões relativas à sua prática docente: os objetos legítimos do ensino de 

arte e suas narrativas, os dispositivos que hierarquizam, classificam e/ou legitimam 

as práticas culturais, as visualidades e o consumo de produções tidas como arte. 
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