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Resumo 
 

O presente artigo pretende discutir a construção de um projeto de pesquisa em Cultura 
Visual, que investigará a criação de intervenções artísticas no espaço urbano enquanto 
potência pedagógica, tanto de quem produz, quanto de quem participa enquanto público. 
Para isso, um coletivo de estudantes de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal 
de Goiás – Regional Goiás produzirá ações poéticas urbanas na cidade de Goiás/GO, 
que levarão em questão o contexto físico e simbólico da cidade. As definições do projeto 
de pesquisa partiram da elaboração de perguntas para a delimitação da problemática do 
mesmo, levando em conta metodologias de análise qualitativa, a/r/tografia, produção e 
análise de cadernos de campo. 
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Abstract 

This article intends to discuss the construction of a Visual Culture research project, which 
will investigate the creation of artistic interventions in the urban space as a pedagogical 
power, both of who produces as those who participates as a public. For this, a collective 
of Architecture and Urbanism students from Federal University of Goiás - Regional Goiás 
will produce urban poetic actions in Goiás City/GO, which will take into account the 
physical and symbolic context of the city. The research project definitions began with the 
elaboration of questions for the  delimitation of it’s problematic, considering methodologies 
of qualitative analysis, a/r/tography and field notebooks production and analysis. 
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Introdução. 

 

O projeto de pesquisa “Cidade e dramaturgia visual: processos e práticas 

artísticas e pedagógicas no espaço urbano” pretende investigar práticas nas artes 

que discutam as conexões entre espaço urbano e dramaturgia visual através de 

ações abertas ao público produzidas por um coletivo. Assim, também se busca 

investigar de que forma o público apreende, lê e transforma a cidade a partir de 

experimentações artísticas, bem como analisar os processos de aprendizagem 

tanto de quem cria as ações, quanto de quem que participa dessas experiências, 

levando em conta a inter-relação entre visualidades, arquitetura e urbanismo. 

As propostas artísticas que serão o objeto de estudo dessa pesquisa serão 

criações realizadas por um coletivo composto por discentes de arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal Goiás – Regional Goiás, evidenciando as 

potencialidades dessas ações nas discussões acerca de corpo e cidade em 

Goiás/GO, a serem realizadas no segundo semestre de 2019.  

Ao trabalhar com um coletivo de estudantes durante a pesquisa, busca-se o 

desenvolvimento de uma consciência crítica a respeito da cidade e seu 

funcionamento dentro da universidade, sem a explicitação de um processo 

pedagógico formal.  

 

Perguntar para desenhar.  

 

No início de uma pesquisa, defrontamos com os desejos e as viabilidades da 

realização da mesma. Desenhar o projeto de pesquisa e entender os rumos 

metodológicos a serem tomados é primordial para que possamos organizar os 

caminhos a serem percorridos, visto que o ponto de chegada é desconhecido (se 

já sabemos onde chegar, não há motivos para pesquisar). Não podemos perder 

de vista que mesmo uma pesquisa em cultura visual, em que a subjetividade e a 

poética das experiências recheiam o itinerário dos pesquisadores, a efetuação da 

investigação é condição para a produção de conhecimento. 



 

 

Construir um projeto de pesquisa é uma tarefa difícil porque sempre há algum 

grau de casualidade. Se levarmos em conta que o processo de criação artística 

em um coletivo é uma das estratégias metodológicas para essa pesquisa, lidar 

com a acaso e entender o seu lugar na investigação é fundamental para a 

organização de planejamento capaz de contar com o imprevisto e nele poder 

trabalhar com soluções que não modifiquem o projeto como um todo. 

Assim, ao propor estudar e realizar ações artísticas no espaço urbano e suas 

reverberações no universo de pesquisa dos Estudos de Educação em Cultura 

Visual, entendendo-o “como um campo emergente de pesquisa transdisciplinar e 

transmetodológico, que estuda a construção social da experiência visual” (DIAS, 

2008, p. 38), bem como campo que interfere nas práticas pedagógicas e no 

ensino-aprendizagem, vêm à tona algumas questões que essa pesquisa se 

propõe a responder em tais campos de conhecimento.  

Nesse percurso de construir um projeto de pesquisa de doutorado, que pretende 

promover um diálogo entre artistas, obra, cidade e público, analisar e realizar as 

ações artísticas no espaço urbano como uma forma de “compreender o papel 

social da imagem na vida da cultura” (MARTINS, 2008, p. 30), chegar a uma 

questão que sintetize os desejos da investigação parece tarefa que não daria 

conta de sua complexidade. Todavia, o desejo inserido em uma única questão é 

fundamental para guiar e operacionalizar todas as outras perguntas propostas no 

projeto “Cidade e dramaturgia visual: processos e práticas artísticas e 

pedagógicas no espaço urbano”.   

Dessa forma, chega-se à questão que guiará essa pesquisa: como se dão a ver 

os efeitos de sentido produzidos pelos corpos (que leem, apreendem e 

transformam) em experiências artísticas e educacionais na cidade? 

Essa pergunta leva em conta que, ao propor ações poéticas urbanas em um 

coletivo de artistas, colocam-se em discussão as relações entre corpo e cidade, 

investigando instrumentos para novas perspectivas de convivência no espaço 

urbano, interpretando e experienciando o lugar poeticamente. A elaboração do 

entendimento da cidade enquanto espaço conflituoso e de vivência, em que o 

acontecimento artístico explicita esses conflitos e fomenta micro-resistências, 

perturbando a imagem tranquilizadora do espaço urbano, potencializa as 



 

 

intervenções como prática crítica e educacional. Sobre essas experiências que 

discutem arte e cidade, Fontes (2013), ao citar Claudia Büttner, afirma que: 

[...] a arte pode exercer importante papel no cotidiano. Segundo 
ela, para assumir uma função pública, a arte deve ter como 
princípio básico e indispensável criar obras artísticas “com e para” 
um determinado lugar, abusando do confronto com o contexto e 
descobrindo, destacando e valorizando temas e lugares. Para 
produzir o seu efeito especial, ademais, a intervenção deve ter uma 
existência passageira e buscar a inclusão dos espectadores ou 
habitantes (FONTES, 2013, p. 36). 

Dessa forma, tendo como centro da pesquisa a arte pública experenciada na 

cidade, a pergunta principal que o projeto de pesquisa nos faz, reverbera em 

outras indagações que direcionarão os percursos conceituais, produzindo as 

demandas, organizando as etapas de construção, em que o processo de criação 

artística é um dos caminhos metodológicos.   

Pensando nisso, chega-se à indagação de como o espaço urbano serve enquanto 

dramaturgia visual nos processos de criação artística? Ao propor interversões 

artísticas na cidade, é preciso entendê-la enquanto espaço de vivência, dissente e 

conflituoso, fazendo com que a arte explicite esses conflitos e fomente micro-

resistências, perturbando a imagem tranquilizadora do espaço urbano como:  

[...] forma e realidade nada tem de harmonioso. Ele também reúne 
os conflitos. Sem excluir os de classes. Mais que isso, ele só pode 
ser concebido como oposição à segregação que tenta acabar com 
os conflitos separando os elementos no terreno [...] O urbano se 
apresenta, ao contrário, como lugar dos enfrentamentos e 
confrontações, unidade das contradições (LEFEBVRE, 2004, p. 
160). 

Se essa pesquisa tem como propósito ações pedagógicas, e entendendo que 

“proposições e experimentações no campo da arte são ferramentas para o 

entendimento, a interpretação e a educação artística” (SANTOS; SIQUEIRA, 

2015, p. 110), como a produção artística no espaço urbano auxilia nos processos 

educacionais?  

Essa questão abrange a ideia de abandonar a educação entendida apenas como 

uma mercadoria cultural e um modelo de produção neoliberal e redefinir esses 

conceitos, considerando a arte como um acontecimento (ação participativa), um 

ato transformador fundado em se fazer como um desejo produtivo, em uma 

construção permanente da memória. Assim, a experiência entra na pesquisa 



 

 

enquanto articulador pedagógico. De acordo com John Dewey (2010), a 

experiência é fundamental para a produção de conhecimento, sendo um elo entre 

teoria e prática nos processos educacionais. 

Se a pesquisa tem como foco as relações no espaço urbano, como o contexto do 

espaço urbano de Goiás/GO interfere na produção e na recepção de atividades 

artísticas na referida localidade? Sabendo que as práticas artísticas dessa 

pesquisa ocorrerão na cidade de Goiás, e que o tensionamento do capital que se 

torna imagem urbana de marketing de uma cidade com o título da UNESCO de 

Patrimônio Histórico da Humanidade, os conceitos de site-specific e site-oriented 

serão importantes para conferir às criações uma reflexão do lugar onde elas serão 

realizadas. Aprofundar teoricamente esses dois conceitos, buscando exemplos 

em intervenções urbanas contemporâneas que os refletem, será importante para 

perceber de que forma promover ações na cidade pode de fato produzir 

desdobramentos sobre o habitar da cidade, além de identificar como o espaço 

interfere no corpo, tendo em mente que “ele age sobre nós e pode dominar o 

nosso espírito; uma grande parte do prazer que recebemos da arquitetura – 

prazer que parece não podermos perceber ou que não nos damos ao trabalho de 

notar – surge, na realidade, do espaço” (SCOTT apud ZEVI, 2009, p. 186). 

A articulação entre o corpo e a cidade enquanto prática cotidiana, estética ou 

artística é condicionante para experiências sociais, culturais, econômicas e 

políticas, reforçando as qualidades sensoriais e corporais do ambiente. Por isso, 

como propiciar experiências poéticas na cidade que permitam novas leituras no 

espaço urbano? Ao confrontar o público e a cena no espaço urbano, permite-se 

promover novas reflexões e discussões acerca do mesmo, buscando um registro 

das práticas no universo das artes enquanto propulsor de leituras e experiências.  

Fundada em 1729, a cidade de Goiás mantém grande parte do seu traçado 

original conservado e sua arquitetura barroca preservada, tornando-se uma 

localidade onde a proteção da memória e da tradição é marcante, tendo que 

reinventar-se constantemente no diálogo entre o antigo e o novo. Como tencionar 

o imaginário construído na cidade através de práticas de construção da memória 

em experiências artísticas e educacionais? As ações buscarão então trabalhar a 

construção da memória na perspectiva de Michael Pollak (1989, p. 9), que a 



 

 

entende como uma “operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 

do passado que se quer salvaguardar”. 

Finalmente, ao adentrar na pesquisa como integrante de um coletivo, como se 

envolver em uma prática colaborativa enquanto pesquisador e participante em 

processos artísticos e pedagógicos? Dessa maneira, minha participação no 

coletivo deverá partir do reconhecimento enquanto sujeito em um grupo, a serviço 

da prática do mesmo, em uma investigação documental (por meio de vídeos, 

fotografias, projetos, práticas, entrevistas) e interpretativa, e na pesquisa-ação, 

defendida por Michel Thiollent (2000) como uma pesquisa social concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação coletiva (no caso artística), na 

qual pesquisador e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo.  

 

O trabalho coletivo na criação e pesquisa em educação em cultura visual.  

 

Ao eleger o processo de criação como uma das estratégias metodológicas da 

pesquisa, foi criado um coletivo de estudantes do curso de arquitetura e 

urbanismo da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás, que começou a 

reunir-se em outubro de 2018 com o intuito de realizar ações poéticas urbanas na 

cidade de Goiás.  

O trabalho a ser realizado com o coletivo acompanhará as seguintes diretrizes: 

fundamentação teórica, estudos de casos de artistas que utilizam a cidade como 

dramaturgia visual em suas realizações e desenvolvimento de práticas em diálogo 

com o espaço urbano.  

A fundamentação teórica se ancora no entrelaçamento das áreas de Arquitetura e 

Urbanismo, Artes da Cena e os Estudos de Educação em Cultura Visual, com o 

intuito de constituir um referencial teórico transdisciplinar consistente que permita 

analisar a produção artística de determinados grupos, auxiliar o processo de 

criação de intervenções urbanas e dimensionar as análises e as criações para 

outros universos.  



 

 

Dentre os assuntos abordados nessa pesquisa, buscar-se-á maior 

aprofundamento nas articulações entre dramaturgia visual, artes da cena, 

cidades, educação e produção artística. A partir das perguntas que direcionam a 

pesquisa, chegou-se nos conceitos que guiarão esses estudos, sendo eles: 

modos de produção artística (CESAR, 2014), corpo [(MERLEAU-PONTY, 2011), 

(FOUCAULT, 2013)], direito à cidade (LEVEBVRE, 2006), experiência (BONDÍA, 

2002), mediação (RANCIÈRE, 2005), dramaturgia visual (LEHMANN, 2007) e 

memória (POLLAK, 1989). 

Serão realizados estudos de caso, em que se pretende investigar 

documentalmente, teoricamente e criticamente obras e procedimentos de 

trabalhos de grupos que fazem criações na contemporaneidade e suas 

reverberações, como as intervenções urbanas produzidas pelos coletivos 

Thislandyourland, Basurama, Opavivará e Bijari.  

A partir desses estudos, pretende-se investigar os processos de aprendizado em 

grupo ao realizar ações poéticas urbanas, considerando, então, o contexto da 

cidade de Goiás, também pensando na importância do espaço para a mesma, 

tencionando a cidade apresentada pelo marketing como lugar de ordem e 

tranquilidade, desprovido de conflitos. Assim, buscará ser presença poética, 

experimentando a cidade que se tornou um evento em exposição, que se exibe 

enquanto espetáculo e que existe como se separada de si (CESAR, 2014). 

 

Metodologias para uma pesquisa artística-urbana-pedagógica.  

 

Com o intuito de aproximar o fazer artístico do fazer acadêmico, essa pesquisa 

terá caráter qualitativo, não pretendendo analisar dados estatísticos, mas buscar 

entender de que forma são construídos os processos artísticos, além das suas 

reverberações no coletivo e como o público os apreende, percorrendo as trilhas 

da concepção, produção, apresentação e mediação. A participação efetiva dentro 

do coletivo de criação se pautará “pela interpretação dos significados da 

investigação, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender 



 

 

a natureza de um projeto artístico de resultado humano” (GONÇALVES, 2001, p. 

68). 

A utilização da pesquisa qualitativa em investigações artísticas e educacionais 

“reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado a estes serem abordados por aqueles de forma neutra” (BODGAN; BIKLEN, 

1994, p. 51). Estando em grupo, buscar-se-á usar da análise qualitativa, 

observando tudo, 

[...] o que é ou não dito: os gestos, o olhar, o balanço, o meneio do 
corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala ou deixe de falar, 
porque tudo pode estar imbuído de sentido e expressar mais do 
que a própria fala, pois a comunicação humana é feita de sutilezas, 
não de grosserias. Por isso, é impossível reduzir o entrevistado a 
objeto (DEMO, 2012, p. 33). 

Sendo artista, educador e pesquisador, utilizarei a a/r/tografia como uma das 

metodologias empregadas, tendo como princípio fundir o saber, o fazer e o 

realizar, buscando o diálogo, a mediação e a conversação, em um processo em 

que o objetivo não é encontrar o sentido, mas construí-lo, fazendo da 

interpretação construtiva um evento criativo. Ao enfatizar a criação e produção da 

cultura visual, esse método rompe, complica, problematiza e incomoda as 

metodologias hegemônicas, privilegiando tanto o texto (escrito) quanto a imagem 

(visual) em encontros híbridos, refletindo, explorando e valorizando o sujeito 

(DIAS, 2014). 

A utilização de diários pelos participantes do coletivo permitirá que esses 

cadernos sejam dispositivos para reflexão sobre os processos vivenciados em 

grupo durante a criação artística, fazendo deles mobilizadores de análise das 

práticas realizadas no coletivo. Nessa pesquisa, em que os caminhos percorridos 

para a construção de práticas artísticas são tão importantes quando o resultado 

final, visto que estão impregnados de aprendizagem, trocas e subjetividades, os 

cadernos serão fundamentais para a compreensão dos caminhos percorridos e as 

escolhas feitas durante a concepção dos trabalhos.  

Escrever um diário é construir narrativas sobre determinados acontecimentos. 

Partindo do pressuposto que serão produzidos diários pelos integrantes do 

coletivo em estudo, e que cada um deles estará impregnado com as 

subjetividades e individualidades que os caracterizam, tais registros permitirão 



 

 

buscar respostas de como os processos de criação reverberaram em cada 

participante, possibilitando analisar, interpretar e comparar os resultados.  

Cada caderno será composto por narrativas próprias, nas quais cada 

autor/personagem buscará, dentro do seu campo de interesse nessa pesquisa, 

organizar os seus pensamentos, fazer suas reflexões e, de forma extremamente 

livre (podendo contar com textos, colagens, desenhos, mapas etc.), exercitar o 

registro enquanto alimentador do processo de criação.  

Macedo (2010) diz que os diários de campo possuem caráter intimista, permitindo 

conhecer a subjetividade com que trabalham os sujeitos da pesquisa.  

Além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o 
pesquisador, o gênero diário é, em geral, utilizado como forma de 
conhecer o vivido dos atores pesquisados, quando a problemática 
da pesquisa aponta para a apreensão dos significados que os 
atores sociais dão à situação vivida. O diário é um dispositivo na 
investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista (MACEDO, 2010, 
p. 134) 

Não existirão regras para fazer os registros individuais, constituindo um 

disparador de desejos que acolhe essa forma sensível no primeiro suporte 

disponível para sensações que carregam ideias ou formas em estado germinal. 

Esses documentos agem como ““reservas poéticas” que podem oferecer a 

possibilidade de resgate desses efeitos” (SALLES, 2009, p. 62). Os diários são 

discursos que possibilitam: 

[...] a emergência de uma teoria dos dados empíricos e colocar de 
lado pré-julgamentos, pré-compreensões, conhecimentos 
anteriores, o pesquisador mantém um diário de campo, reúne notas 
de ateliê relativas às condições de elaboração de seu trabalho, aos 
métodos de criação, aos elementos técnicos, mas também notas 
relativas ao domínio afetivo, sem prestar tanta atenção às formas 
de discurso admitidas na universidade (COGUIEC, 2016, p. 31).  

Considerar no diário de campo todos os aspectos subjetivos presentes nesse 

material não é buscar uma verdade, mas entender os caminhos percorridos, 

analisando os conflitos e as decisões, assim como a ideia de que os desejos de 

cada pessoa do coletivo podem influenciar no resultado final. Também é entender 

o diário enquanto registro do percurso de uma criação em que se precisa propor, 

ceder, entender, dialogar, sem que seja necessariamente uma ordem de ganhar 

ou perder, mas construir juntos, deixando claro em que condições o processo de 

criação e aprendizado foi elaborado.  



 

 

A criação de narrativas de cada participante do coletivo em seus diários coloca 

em questão dois conceitos fundamentais para a construção dessa pesquisa: a 

memória e a experiência.  

Ao produzir diários, os participantes fazem um registro do que Dewey chama de 

experiências singulares, que é “quando o material vivenciado faz o percurso até 

sua consumação. Então, só então, ela é integrada e demarcada no fluxo geral da 

experiência proveniente de outras experiências” (DEWEY, 2010, p. 109). 

Nesse sentido, é na experiência que “descobrimos uma combinação do biológico 

e do cultural, do coletivo e do individual, do consciente e do inconsciente, do 

analítico e do emocional, do mental e do físico” (PALLASMAA, 2013. p. 486). 

Pretende-se olhar para a obra a partir de sua construção, que passa por 

transformações progressivas, para que esses conceitos possam abrir caminhos e 

fundamentar uma metodologia de pesquisa que pretende analisar processos 

práticos de criação: “Trata-se, portanto, de uma perspectiva que vê a criação 

como um percurso direcionado por um projeto, inserido na continuidade do 

processo. É a tensão entre projeto e processo, deixando aparente o ato criador 

como um projeto em processo” (SALLES, 2009, p. 66).  

 

Considerações finais.  

 

Ao propor relações entre arte, cidade e corpos, busca-se ampliar a possibilidade 

de experiências poéticas, propiciando, assim, diversas leituras urbanas, 

explicitando a dissidência do espaço público na contemporaneidade e facilitando 

os processos de aprendizagem em arte.  

A articulação entre o corpo e cidade enquanto prática cotidiana, estética e 

artística é condicionante para experiências sociais, culturais, econômicas e 

políticas, reforçando as qualidades sensoriais e corporais do ambiente. Ações 

poéticas e urbanas buscam uma estreita relação horizontal entre academia, 

comunidade e artistas, evidenciando a potência da abertura que as áreas de 

arquitetura e urbanismo, arte contemporânea e cultura visual reservam às 



 

 

interações entre os saberes e percepções do ato criador, compartilhando o 

universo criativo e ampliando os potenciais imaginativos. 

Dessa maneira, essa pesquisa buscará promover reflexões sobre o uso das 

cidades, enquanto um ato estético para o entendimento do espaço público e 

organização coletiva. 
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