
 RECONHECIMENTO DA INSERÇÃO DA PRÁTICA ARTÍSTICA NO CAMPO ACADÊMICO E 
ESTABELECIMENTO DE MÉTODOS DE QUESTIONAMENTOS A PARTIR DA OBSERVAÇÃO 

A pesquisa neste projeto de Iniciação Científica deu continuidade ao 
processo de estudo em Artes Visuais iniciado pela a_matilha, e com 
isso tentou formular a proposição de um possível modelo metodológico 
para a pesquisa em arte, levantando questões de importante relevância 
ao estudo em Artes Visuais, sem com isso negar o caráter sensível e 
intuitivo inerente ao processo. 
Estabelecemos assim, um enquadramento para a prática de arte como 
investigação transformativa. Passamos a examinar os fundamentos 
cognitivos da prática artística partindo do pressuposto de que a prática 
das artes é uma forma de conhecimento cujos processos cognitivos estão 
distribuídos entre diferentes meios, linguagens e contextos. Finalmente 
reconhecemos que os ateliês, estúdios e outros lugares usados para a 
prática artística são, teoricamente, lugares extremamente robustos em 
termos metodológicos para a pesquisa. O artista torna-se 
simultaneamente pesquisador e pesquisa. O fazer artístico é o início de 
qualquer pesquisa sobre arte. 

1. Proposição de modelos metodológicos para a pesquisa em arte
2. Apresentar as práticas em produção artística como investigação e 
como um campo criativo e crítico para outras áreas de investigação. 
Fornecer também estratégias para o planejamento de projetos de 
pesquisa. 
3. Argumentar como as pesquisas teórica e prática precisam se expandir 
a fim de cooptar novas ideias, informações, formas comunicativas e 
definir disciplinas complementares. 
4. Destacar a importância da pesquisa em arte na busca do 
conhecimento, estabelecendo diferenças entre os níveis de 
conhecimento (do senso comum ao universo específico). 
5. Focar em estudos e pesquisas a partir do material artístico produzido 
pelo grupo de estudo somado a pesquisas de campo.  
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Introdução

Torna-se então permitido imaginar um processo artístico que seria dirigido para o 
sensível e não somente para o conceito. Enquanto um pesquisador em ciências 
deve distanciar-se em relação a seu objeto de estudo, enquanto visa introduzir uma 
distância crítica, o pesquisador em artes plásticas, ao contrário, nele penetra com 
temeridade. 
É importante destacar a ideia de que uma tese em Artes Visuais, requerendo uma 
postura diferenciada por parte do pesquisador, nunca é concebida de maneira 
rígida, fechada e sistemática. Trata-se de um modelo que continua aberto, 
reinventado e readaptado a cada linha de pesquisa proposta. 
A criação artística é então marcada por sua dinamicidade, relação consequente do 
contato com o ambiente que se caracteriza, promovendo flexibilidade, mobilidade 
e plasticidade. 

Objetivos

Metodologia

Resultados

Conclusão
Neste projeto de Iniciação Científica visamos estabelecer estratégias 
para planejar e conceituar projetos de pesquisa em arte. O desafio era 
determinar linhas gerais que sejam suficientemente eficazes e que 
resistam à armadilha de “prescrever métodos”. 
Para tal, estabelecemos inicialmente os dois tipos principais de 
investigação, ambos acompanhados de discussões com o grupo de 
pesquisa:
 
1. A pesquisa teórica: investigação e reflexão sobre uma manifestação 
artística. 
2. A pesquisa em criação artística: investigação e reflexão simultâneas 
à produção: processo e obra. 

Observamos que para o artista a obra produzida é encarada como processo de 
formação e de formação de significado. A arte passa a ser nitidamente um campo 
fecundo para a pesquisa e investigação.
A realização da pesquisa coloca o artista como um produtor de objetos com 
valores artísticos, mas pressupõe que ao produzi-los, esses objetos estejam 
oriundos a um questionamento, delimitando um ponto de vista particular. Toda 
obra contém em si mesma a sua dimensão teórica, que constitui na colocação em 
cena de ideias, seja sob a forma plástico-visual, seja sob a forma de conceitos.
Ao partirmos do pressuposto de que a arte é não-rígida e não-metódica, 
assumiremos o fato de que todo discurso será parcial e que nenhum conterá a 
"verdade" da obra, mas que todos poderão contribuir para seu entendimento. Mais 
que uma busca da "verdade", a pesquisa em arte buscará o rigor de análise que lhe 
permita qualificar-se como pesquisa, aliando-lhe, à sensibilidade do olhar, a 
profundidade da formação teórica. Uma  pesquisa em Artes Visuais visa à 
articulação de questionamentos, não a elaboração de respostas.   

Figura 1. Cartaz da exposição 465, realizada pelo grupo a_matilha. 
Figura 2. Foto do ateliê coletivo experimental organizado pelo grupo 
a_matilha.
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