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Resumo. Esse painel tem como objetivo refletir sobre o paradoxo da pesquisa acadêmica em Artes 
uma vez que não é incomum que a prática investigativa artística não seja reconhecida como forma 
legítima de investigação acadêmica. Em decorrência disso a organização das pesquisas em Artes na 
Universidade tende a adotar modelos hegemônicos de pesquisas acadêmicas nas Humanidades. Faz-
se, portanto, pesquisa sobre Artes e com menos frequência, pesquisa em Artes. Lidando com este 
contexto temos presenciado o surgimento de novas denominações para métodos que seriam, então, 
considerados capazes de abarcar a experiência artística como passível de investigação acadêmica 
realizada por pessoas que são sujeitos das experiências. Como consequência, não é raro surgirem 
denominações que visam aglutinar um conjunto de procedimentos capazes de ordenar novos métodos 
para a pesquisa em Artes. Muitas vezes a criação desses novos métodos é justificada por motivos ou 
políticos, ou econômicos ou acadêmicos, com forte interesse local e regional. A replicação destes 
métodos, criados em condições particulares não é incomum. Seria possível, então, considerar que 
esses novos métodos teriam aplicabilidade universal? Quais epistemologias lhes dão suporte? Esse 
será, provavelmente, o ponto de partida para o debate que propomos realizar neste painel. 
Considerando as nossas experiências e práticas como pessoas pesquisadoras e artistas envolvidas com 
o meio acadêmico nas Artes e em programas de pós-graduação interdisciplinares, nos organizamos 
para debatermos sobre nossas inquietações e as de nossas colegas e alunas artistas pesquisadoras. 
Será que nós não podemos pensar no reconhecimento acadêmico de formas investigativas construídas 
por pessoas artistas pesquisadoras que, sabendo aquilo que pode ser favorecido no ambiente 
acadêmico (e não apenas oferecido pela Academia), tragam as suas propostas para que sejam 
construídos percursos investigativos e métodos singulares para as suas pesquisas interdisciplinares, 
multidisciplinares ou transdisciplinares? Procuramos modos e métodos que operacionalizem a 
pesquisa em Artes, em geral baseando-nos nas formas consagradas no campo das Humanidades, 
amparados por epistemologias próprias de tempos e espaços específicos. No entanto, antes disso, é 
preciso nos darmos conta de que método é, antes de tudo, forma de pensamento. Para isso seria 
fundamental nos indagarmos: como nós, como artistas, pensamos? Como os nossos pensamentos 
sobre as coisas foi construído e se construindo ao longo da nossa biografia? Conhecemos os nossos 
modos de pensar e criar, ou somos impelidas a formular problemas, objetivos e delimitarmos objetos 
e procedimentos antes mesmo de sabermos como pensamos sobre o que vemos, vivemos, criamos e 
lemos? Como pensamos sobre a vida, a nossa arte e sua relação com pesquisa acadêmica, por 
exemplo? Quais métodos de investigação e pesquisa próprios da nossa prática artística podem ser 
métodos para a pesquisa acadêmica. Quais expressões artísticas permitem que joguemos o jogo 
acadêmico atuando na e atuando a pesquisa e estando presente, presentificando a experiência vivida, 
encarnada. Esse é um modo. Como pensamos quando organizamos um texto à frente do computador? 
Esse é o melhor modo de pensarmos sobre o que sentimos ou pressentimos? Ou apenas reproduzimos 
códigos e normas estabelecidas sobre o que devemos fazer? Como pensamos quando nos propomos 
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a rememorarmos processos ou experiências que vivemos? Como nós pensamos? Como dizem para  
pensarmos? Rompemos ou aceitamos? E quando pensamos, observamos e descrevemos um processo 
artístico ou pedagógico que estamos (vi)vendo, como escrevemos? Atuamos na escrita? Permitimos 
erigir uma escrita atuada, performática? Ou atuamos conforme as regras de escrita do tipo: nunca em 
primeira pessoa, sejamos impessoais! Pensando desses modos, o que é possível? Ver? Enxergar? 
Compreender? Analisar? Narrar? Sintetizar? Retomamos aqui a noção de que o verbo, a ação que 
movimenta a investigação vem após a tomada de consciência sobre o modo de pensar. Mas e o 
pensamento? Muitas vezes vem depois da imersão, da vida, da experiência corporificada, vivida ou 
encarnada. Temos consciência plena disso ao realizarmos uma pesquisa acadêmica em Artes? Como 
organizaríamos a pesquisa se aceitássemos tudo isso? Quais seriam as partes do trabalho, dissertação, 
tese ou artigo? Como se relacionariam? Quais seriam os lugares da teoria, dos teóricos e dos outros 
estudos sobre a mesma temática? As pesquisas que traremos para discussão resultaram de um modo 
de pensar artístico – ou seja, artistas que identificaram seus processos pessoais em relação às suas 
artes e que, a partir daí delinearam as suas pesquisas acadêmicas. A construção, as tomadas de 
decisão, a escolha das técnicas envolvidas e os processos próprios de criação artística inspiraram a 
construção da investigação. Nos organizamos para falar, também, considerando como pontos de 
partidas as nossas práticas artístico/investigativas sobre três projetos artístico-acadêmicos: (1) 
(Tra)Vestidas: um estudo feminista sobre o machismo, a violência contra as mulheres, o feminicídio e 
as diversas formas de violência de gênero. Motivadas pelos movimentos Me too/Eu também/ Yo 
también/Moi aussi e por eventos dramáticos relacionados à violências contra as mulheres no nosso 
país, na nossa cidade e na nossa Universidade, nós iniciamos uma investigação artístico-acadêmica. A 
ampliação da obra (TRA)Vestidas foi inevitável e dela resultou outro projeto artístico-acadêmico: “If I 
were me” (2) O texto da Clarice Lispector, “Se eu fosse eu” que encerrava a performance (TRA)vestidas 
incitou muitas mulheres da plateia ao longo das apresentações a se questionarem “quem eu seria, se 
eu fosse eu”. Iniciamos o processo de investigação e criação coletiva de “If I were me”: atrizes, 
dançarinas, compositoras e músicas produziram discursos e criaram performances utilizando os 
depoimentos reais. Nas apresentações que se seguiram, novas inquietações e questionamentos nos 
conduziram a novos processos de investigação, agora em curso. (3) Cânticos dos Imigrantes: uma ópera 
Verbatim aponta para a reflexão sobre os processos de imigração que, em solo brasileiro e no tempo 
presente,  nos deslocam para a busca de similaridades e distinções entre as experiências de imigração 
nos períodos pós-segunda Guerra Mundial, momento que marcou drástica mudança no perfil 
populacional brasileiro. As experiências de imigrações contemporâneas e passadas em forma de 
discurso e interpretadas palavra por palavra por atores e cantores produziram um espetáculo 
operístico-documental. Essas propostas artísticas articularam conhecimento acadêmico e artístico, 
performance de dados, ampliação de processos de reflexão e ação. Arte e Investigação acadêmica 
estiveram rigorosamente amalgamadas. Para além de autores que discutem as pesquisas qualitativas 
mais radicais, críticas e performativas como Norman Denzin, Carlos Rodrigues Brandão, por exemplo, 
nos apoiamos também em artistas pesquisadores da vida social, como Augusto Boal. 

Palavras-Chave: Arte, Investigação baseada nas artes, Pesquisa baseada nas artes, Performance em 
Pesquisa.  

 

Recursos Necessários: quadro, computador, videoprojector e ligação à internet. 
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1- Breve contextualização do tema: 
 
Diversas pessoas artistas-pesquisadoras têm discutido sobre quais caminhos seguir para pesquisar as 
Artes e os fazeres nas Artes dentro da universidade. A inquietação sobre o tema surge, pois não é 
incomum que o fazer artístico seja "cientifizado" para ajustar-se aos clássicos ditames da Academia. 
Nessa lógica a construção artística é, muitas vezes, atada a "camisas de força" epistemológicas. 
Acreditando no método como caminho ou percurso de pensamento e de ação e, entendendo a pessoa 
artista-pesquisadora como figura central na construção da pesquisa/arte, parece-nos importante 
destacar que a pesquisa em Artes é necessariamente uma pesquisa sobre a Arte e, portanto, há 
necessidade de que a Arte estude a si mesma. É nesse âmbito que a pesquisa radicalmente qualitativa 
pode surgir como possibilidade de caminho acadêmico que respeite e valorize as identidades, 
interesses e que prescinde das liberdades criativas para a sua composição. No Ecoar (Grupo de Estudos 
em Corpo e Arte – da Universidade de São Paulo), nos dedicamos ao desenvolvimento de estudos e 
investigações qualitativas e outras que denominamos radicalmente qualitativas no campo das Artes. 
Aqui buscamos descrever o percurso de alguns trabalhos investigativos e performáticos: "(TRA) 
Vestidas", "Se eu fosse eu" e “Cântico dos Imigrantes”, práticas embasadas na ideia de apropriação do 
pensar e fazer artístico como modo de criação de epistemologias, de problematização de conceitos 
teóricos, elucidação de questões de investigação e viabilização de modos apresentação dos 
conhecimentos produzidos na investigação. 

2- Objetivo(s): 
● Fomentar reflexões sobre as possibilidades de se pensar, construir e produzir pesquisa no 

campo das Artes a partir das Artes; 
● Discutir a hegemonia das pesquisas sobre as Artes em detrimento das pesquisas nas Artes; 
● Apresentar pesquisas que se utilizaram de performances de dados, levando o material 

produzido no campo de investigação para a cena artística e da cena para o material 
acadêmico; 

● Possibilitar um diálogo entre pessoas artistas/pesquisadoras que fazem uso de métodos 
cunhados nas Artes como possibilidade de construção da investigação e, principalmente, 
como forma de se pensar o fazer investigativo em Artes. 
 

 
3- Dinâmica/estratégia: 

a. Apresentação (Dinâmica de Grupo) duração: 10 minutos 
 
O painel terá uma Coordenadora de mesa Professora Doutora Marilia Velardi que problematizará as 
falas e destacará os temas geradores para a discussão ao final.  

Visando uma apresentação dialógica, nossa ideia é nos dispormos em círculo, juntamente com as/os 
congressistas presentes.  
As apresentações das pesquisas serão orais, acompanhadas de esquemas criados e  projetados ao 
mesmo tempo em que as/os apresentadores falam. Trechos de vídeos também serão apresentados e 
os materiais escritos - artigos/teses/dissertações - serão disponibilizados para manipulação e 
visualização pelos/as congressistas presentes à apresentação. 
Os pesquisadores e pesquisadoras apresentarão, de forma dialógica, as suas formações e os seus 
modos de pensar e criticar os métodos utilizados para as investigações em Artes. Discutirão, a partir 
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daí, como os seus percursos pessoais e suas breves biografias os/as conduziram à busca/criação de 
formas particulares de pesquisas em Artes. As pessoas presentes assistem a esse diálogo. 

 
b. Exposição Teórica do tema  

 
Marilia Velardi –  Introdução: as pesquisas qualitativas como Espectro. Neste tópico será apresentada 
a ideia de um espectro que possibilita a visualização das pesquisas qualitativas de acordo com as suas 
epistemologias, campos de aplicação e articulação com o os movimentos sociais e artísticos. Essa ideia 
de espectro como possibilidade de entendimento da localização dos tipos de pesquisas qualitativas 
permite encontrar relações entre as pesquisas científicas, acadêmicas, artísticas e dos movimentos 
sociais e culturais e isso nos leva a apontar a influência de pensamentos colonizadores sobre a nossa 
maneira de pensar e produzir pesquisa acadêmica nas Humanidades. Tempo determinado: 15 minutos  
Kátia S. S. dos Anjos – “(Tra) vestidas”: uma investigação baseada nas Artes? – Neste tópico será 
apresentada a estrutura da investigação-performance-investigação, destacando-se os modos de 
produção e coleta dos dados e os processos de estruturação da performance que, na sequência 
permite a criação de novos dados. A participação das pesquisadoras na criação e na apresentação da 
performance também se configura como profícua experiência reflexiva tanto sobre o tema quanto 
sobre o método de pesquisa. Tempo determinado: 10 minutos 
Renata F. Matsuo – “Se eu fosse eu”: a performance como uma forma de investigação? – Neste tópico 
será apresentada a organização coletiva de uma nova performance a partir da anterior. Isso se deu em 
virtude dos novos dados que surgiram e foram coletados, mas também pela apreciação crítica de 
outras pesquisadoras-artistas que decidiram se juntar ao processo. Neste caso os discursos que foram 
coletados pelas pessoas que viveram e assistiram ao TRA-vestidas foram transformados em música 
composta por duas compositoras-pesquisadoras e encenados por 5 performers-pesquisadoras. Tempo 
determinado: 10 minutos 
Paulo Maron e Ms. Wesley Fernandez – “Cântico dos Imigrantes”: uma práxis etnográfica? Neste 
tópico a proposta é apontar como os discursos coletados de imigrantes de diversas regiões do planeta 
que se dirigiram ao Brasil em diferentes períodos e que vivem neste país demonstram a regionalidade 
e a universalidade do fenômeno migratório, tema contundente no tempo presente. A investigação, a 
coleta dos dados, a apresentação em performance do discurso palavra por palavra e a aproximação de 
discursos de pessoas de nacionalidades e tempos distintos organiza uma pesquisa acadêmica que não 
é determinada por categorias definidas a priori como período de imigração, país de origem, etnia, 
gênero, por exemplo. O modo de organização reconhece a expressão afetiva e simbólica que permite 
contrapontos, fissuras e concordâncias entre as diferentes falas. Tempo determinado: 10 minutos.   
Após as explanações, será proposto um diálogo com as pessoas participantes (congressistas), 
trabalhando com os temas geradores e buscando promover uma comunicação dinâmica, focando na 
partilha de experiências e vivências, com duração prevista de 20 minutos. 

 
 

c. Aplicação noutros contextos  
A ideia de que há um espectro que pode nos permitir olhar e entender as distintas formas de 
investigação e pesquisa qualitativa e suas relações com as Sociedades, as Culturas, as Artes e os 
Movimentos Sociais, por exemplo, podem ser um interessante referencial para o ensino de métodos 
qualitativos.  

 
d. Discussão  

Inspiradas nas propostas de Paulo Freire, a nossa ideia é fomentar um diálogo a partir de “temas 
geradores”. A cada fala dos painelistas, a pessoa mediadora extrai temas geradores, a partir da 
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problematização relatada nas experiências narradas. Ao final das falas dos painelistas, será proposto 
o debate/diálogo alicerçado nesses temas geradores.  

 
 

4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos: 

As investigações que serão apresentadas serão, elas mesmas, responsáveis por garantir que as 
reflexões metodológicas sejam exemplificadas. Demonstraremos que a as performances dos dados 
construídos socialmente ensejam a criação de formas artísticas tanto para a sua comunicação quanto 
para a geração de novos dados de pesquisa. Considerando esse esclarecimento e a apresentação dos 
processos que constituíram as investigações e as performances, nós acreditamos que novas propostas 
poderão ser estimuladas junto a artistas-pesquisadores, artistas-docentes, bem como pessoas 
interessadas em comunicar dados qualitativos de pesquisas no campo social. 

 

5- Resultados esperados: 

Esperamos os seguintes resultados com este painel: 
- Promover uma reflexão sobre a utilização das epistemologias artísticas nas pesquisas 

qualitativas. 
- Ampliar o debate crítico sobre a hegemonia de determinados modos de se fazer pesquisa em 

artes. 
- Possibilitar a troca de experiências e vivências entre pessoas artistas e investigadoras.  

 

 

Notas biográficas 

Marilia Velardi. Docente e orientadora na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo e na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Como professora e 
pesquisadora volta as suas atenções para as investigações qualitativas e aquelas que denomina 
radicalmente qualitativas. Interessa-se pelas discussões e estudos sobre epistemologias artísticas e 
latino-americanas como suportes para as pesquisas acadêmicas, especialmente quando os estudos são 
de natureza transdisciplinar. Criou e coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa ECOAR - Estudos em 
Corpo e Arte, que atualmente tem como focos: a construção de conhecimento com artistas sobre a 
Arte; a busca por epistemologias artísticas como suporte para as investigações qualitativas e a criação 
de estruturas de performances dos conhecimentos produzidos nas investigações.  

Kátia S. S. dos Anjos. Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo , mestra em Filosofia (área de Estudos Culturais) e graduação em Educação Física e Saúde pela 
Universidade de São Paulo. Atua principalmente nos seguintes temas: preparação corporal para a 
cena, dança e atividade física, ideal de corpo, corpo cênico, pesquisa qualitativa, pesquisa baseada nas 
artes, gênero e performance, educação e gênero. Pesquisadora do grupo ECOAR (Estudos em corpo e 
arte) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e docente no Centro 
Universitário UniDrummond, SENAC e na pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. 

Renata F. Matsuo. Doutoranda do Programa Mudança Social e Participação Política da Universidade 
de São Paulo. Possui mestrado e bacharelado em Educação Física na Universidade São Judas Tadeu. 



Painéis de Discussão 

 

Atua como pesquisadora no grupo ECOAR – (Estudos em Corpo e Arte) Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo, que tem como focos: a construção de conhecimento com 
artistas sobre a Arte; a busca por epistemologias artísticas como suporte para as investigações 
qualitativas e a criação de estruturas de performances dos conhecimentos produzidos nas 
investigações. Como docente atua na Universidade Paulista e no Centro Universitário Drummond e 
leciona dança no Phalibis Studio. 

Wesley Fernandez. Mestre pelo Programa em Artes Cênicas na área de Teoria e Prática do Teatro na 
Escola de Comunicações e Artes  da Universidade de São Paulo. Bacharel em Educação Física e Saúde 
pela Universidade de São Paulo (Escola de Artes Ciências e Humanidades - EACH). Tem experiência na 
área de Educação Física e Dança, com ênfase na Preparação Corporal do Artista para cena, com 
técnicas de Educação Somática (Feldenkrais, Pilates e outros). Pesquisador do Grupo de Estudo ECOAR 
(Estudos em Corpo e Arte). Atua principalmente nos seguintes temas: pesquisa qualitativa, arts based 
research, movimento expressivo, partitura corporal, dança e teatro. 

Paulo Maron. Maestro, compositor, encenador, cenógrafo e figurinista natural de São Paulo. É doutor 
em Música pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo onde desenvolveu um 
estudo autoetnográfico sobre a encenação e produção de óperas. Mestre em Música pela pelo 
Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, onde desenvolveu estudos sobre as sinfonias 
compostas por Dmitri Shostakovich. Criou e dirigiu orquestras estudantis e dedica-se até hoje à 
formação de novos músicos. É o fundador e diretor artístico do NUO-Ópera Laboratório, com a qual 
investiga novas possibilidades para a dramaturgia, a composição, a encenação e a adaptação em 
ópera. Tem desenvolvido estudos e práticas nos campos do teatro de improviso, teatro de animação, 
teatro documentário, teatro Verbatim e nas técnicas relativas à cenografia, figurino e encenação. 


