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“If we had waited for philosophers to agree upon a solid ontological and epis-

temological basis for artistic research, we might not, even now, have begun.”

  Annette Arlander, Artistic Research in a Nordic Context

“Por muy elaborada y pertinente que sea uma idea, teoria o técnica de in-

vestigación, dejarán indemne a la pintura mientras no aparezca um cuadro. 

Lo que rige en arte, son las obras de arte. El método iconológico no es una 

aportación a la pintura sino a la disciplina de la historia del arte. Para desa-

rollar la pintura no hay más remedio que pintar buenos cuadros. Este es el 

objetivo fundamental de las tesis prácticas.”

Ricardo Marín Viadel, “El espácio de la ‘Iena’: qué es 

la investigación em arte y cúal es su función entre las 

investigaciones de bellas artes?”, in La investigación en bellas 

artes. Tres aproximaciones a um debate

Quando entrevi as potencialidades da investigação artística 
produzida em ambiente universitário, encontrava-me envolvi-
do em diversos projectos artísticos e investigativos em articu-
lação com um colega da FBAUL, Fernando Rosa Dias, e ainda 

com um docente e artista plástico da Faculdade de Belas Artes de Granada, 
Juan Carlos Guadix. Algumas destas linhas de trabalho consistiram na realiza-
ção de workshops sobre Gravura não tóxica naquela cidade espanhola, debates 
alargados sobre o conceito de reprodutibilidade, conferências sobre a imagem 
digital e o próprio estatuto ontológico da imagem. Sobre estes temas edita-
ram-se diversas obras com o enquadramento inicial do CIEBA, centro de in-
vestigação da FBAUL, mas também com a parceria crescente de centros de in-
vestigação em diversas cidades espanholas e francesas. Do Juan Carlos Guadix 
(com quem continuo a desenvolver actividade artística e investigativa), recebi 
o desafio inicial no café A Brasileira, ao Chiado: “José, vamos a editar un libro 
sobre investigación en arte?” Este lance baseava-se, por um lado, no facto de 
já termos passado pela experiência feliz de coordenar livros em conjunto, um 
deles, em 2008, Ensayos sobre la reprodutibilidad. Por outro lado, aquele desafio 
relacionava-se com o facto de em Espanha se ter começado a tratar o tema 
da Investigação em arte há bastante tempo (desde os anos 80), existindo uma 
publicação pioneira neste âmbito, de 1998, La investigación en bellas artes. Tres 
aproximaciones a um debate (coordenada por Ricardo Viadel; Juan de Peredo, 
José Tolosa Marín), obra que Juan Carlos partilhou de imediato comigo e da 
qual extraí uma das frases em epígrafe, relacionada com o “IENA”, uma linha 
de investigação que Ricardo Marín Viadel caracteriza desta forma: “La ‘IenA’ 
significa Investigación EN Arte. Es um campo del conocimiento que en lugar 
investigar sobre el arte, lo hace desde el interior del mismo, desde la propria 
creación artística, com la propria creación artística y, principalmente para la 
creación artística.”1 Do Fernando Rosa Dias contei com a vontade de alguém 
que pretendia discutir a fundo a investigação em artes, alguém com quem du-
rante anos desenvolvi a cumplicidade de muita coisa projectada em conjunto 
como exposições, livros, conferências, viagens, mas também tertúlias e, como 
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1  Ricardo Viadel, “El espacio de la ‘IENA’: Qué es la investigación en arte y cúal es su función 

entre las investigaciones de bellas artes?, in La investigación en bellas artes. Tres aproximaciones 

a um debate, José Tolosa Marín, Juan de Peredo, Ricardo Viadel, (coords.), s.l., Grupo Editorial 

Universitário, 1998, p.88.

não podia deixar de ser, querelas, confrontos artísticos e estéticos que esti-
veram na base de outra publicação que coordenámos em 2011: Revisitação da 
querela modernidade / pós-modernidade. 
 Desta forma, como julgo ter ficado claro nesta breve narrativa, em 
2009 reuniam-se algumas das condições indispensáveis ao acolhimento de 
projectos de investigação artística no seio da FBAUL, tendo surgido uma linha 
de trabalho inteiramente dedicada ao tema, embora no início ainda se encon-
trasse muito imbricada na investigação em artes, necessitando, portanto, de 
uma densificação adequada. Assim, com esta inserção, ano após ano, invaria-
velmente com publicação de ensaios de especialistas de muitos centros de 
investigação, europeus e de outros pontos do globo, mantive esta linha de 
investigação no CIEBA até ao dia — que já se adivinhava devido a algumas 
resistências internas à manutenção do projecto — em que não se registaram 
condições para poder prosseguir com o mesmo na nossa instituição, algo 
que ocorre em 2014. Sem deixar o tempo escoar em vão, a partir da vasta 
rede de ligações à esfera da investigação artística que tinha cultivado, logrei 
manter a realização anual de publicações e conferências internacionais sobre 
o tema aqui visado. A participação de ensaístas internacionais multiplicou-se, 
as perspectivas sobre a investigação artística diversificaram-se mais do que 
era expectável, tendo, seis anos depois, após verificação de novas condições 
institucionais para o acolhimento do projecto, voltado a inseri-lo na FBAUL, 
agora sob a forma de revista de investigação artística — RIACT — com duas 
edições anuais.
 Regressando ao período entre 2006 e 2009, é evidente que as duas 
tarefas — investigação em artes e investigação artística — já se realizavam há 
bastante tempo nesta instituição. Também é incontestável que no nosso meio 
académico já se vinha a projectar muito trabalho com estas novas orientações 
metodológicas. Para ser rigoroso, já existiam vários programas de investigação 
artística e de investigação em artes tais como mestrados em diversas áreas 
artísticas, em Lisboa como no Porto. Paralelamente, em 2009, realizava-se 
um 1º Congresso Internacional – Investigação em arte, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, coordenado por Clara Meneres e Hugo Ferrão, evento no qual 
fui convidado a participar, desempenhando o papel de “apresentador” dos 
conferencistas. Ora, o que pretendo dizer é complementar ao trabalho rea-
lizado por artistas, docentes e investigadores em arte da FBAUL. A meu ver, 
faltava uma densificação relativamente às afinidades e diferenças que separam 
as tipologias que muito sinteticamente indico na página seguinte. Faltava uma 
interpelação mais livre (depurada do “verniz” de alguns compromissos institu-
cionais) e mais contundente sobre o lugar das novas práticas investigativas no 
seio da investigação em geral, assim como uma preparação mais consistente 
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de artistas e investigadores em arte para um embate académico nunca antes 
verificado. Faltava mais assimilação das perspectivas existentes sobre a inves-
tigação em artes à escala global, assim como um debate com especialistas em 
investigação artística, campo sobre o qual existem tantas orientações, publi-
cações e posições publicamente assumidas. Se formos verdadeiros, existiam e 
ainda subsistem muitas camadas de equívocos sobre as reais potencialidades 
da investigação que se produz na esfera da arte, assistindo-se, mais vezes do 
que é desejável, à substituição continuada dos especialistas acima evocados 
por filósofos, estetas e historiadores de todas as proveniências. A meu ver, 
são todos necessários, porém não podem substituir o “conhecimento dos 
artistas” (exactamente aquilo que procurava Elkins no livro “What do artists 
know?), não podem substituir o seu grau de imersão na obra, que é exten-
são sua, nem ensombrar as noções que de lá extraem, e até os silêncios em 
que por vezes queiram quedar-se. Numa palavra, falando de forma um tanto 
transgressiva, para fazer jus ao título deste livro, os saberes extra-artísticos, 
quando se trata de investigação artística, não podem conduzir os artistas para 
a condição de “segundos violinos” na sua própria casa, isto é, no interior do 
processo criativo por eles incarnado.
 Refira-se mais um ponto sensível. No que concerne às posições de 
diversos artistas e docentes do ensino artístico superior, por vezes, verifica-se 
alguma inclinação para tornar a criação artística similar e intersubstituível re-
lativamente à investigação artística. Por outro lado, regista-se amiudadas vezes, 
sobretudo naqueles que não “habitam” os espaços da investigação artística, 
uma aceitação pouco pacífica do alargamento da noção de investigação, pelo 
menos, como esta aparece defendida em Shared ‘Dublin’ descriptors for Short 
Cycle, First Cycle, Second Cycle and Third Cycle Awards, de 2004: “The word 
‘research’ is used to cover a wide variety of activities, with the context often 
related to a field of study; the term is used here to represent a careful study 
or investigation based on a systematic understanding and critical awareness of 
knowledge. The word is used in an inclusive way to accommodate the range 
of activities that support original and innovative work in the whole range of 
academic, professional and technological fields, including the humanities, and 
traditional, performing, and other creative arts. It is not used in any limited or 
restricted sense, or relating solely to a traditional ‘scientific method’.”
 Para um melhor entendimento da minha perspectiva relativamente às 
diferenças que separam investigação sobre artes, investigação através das artes, 
investigação em artes, investigação artística, e criação artística, posição esta que 
deriva de uma demorada concatenação das teses de múltiplos autores, entre 
os quais refiro alguns que integram a Comissão Científica da RIACT (Danny 
Butt, Michael Schwab, Henk Slager, António Quadros Ferreira, Henk Borgdor-
ff, Annette Arlander, Michel Guérin, Alys Longley, Robin Nelson, Juan Carlos 
Guadix, entre outros), vejamos o seguinte.  Quando alguém se propõe realizar 
uma investigação sobre arte, não é expectável que seja o próprio a produzir 
a mesma, tratando-a como um objecto de estudo exterior ao seu corpus 
científico, sem reivindicar para si conhecimento profundo nem experiên-
cia intrínseca áquilo que toma como matéria investigável. Irá circunscrever 
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este objecto artístico à maneira de um “ornitólogo”, para recuperar a célebre 
metáfora de Barnett Newman (“Aesthetics is to artists what ornithology is to 
birds”). Sendo especialista em “pássaros” não será ele a nidificar, nao será ele 
a voar, não será ele que cantará (embora se deva ter presente que, na prática, 
várias das tipologias de investigação aqui abordadas possam surgir entrelaça-
das, dificultando a separação das suas características). Mas de tudo aquilo ele 
poderá falar, com todos estes fenómenos estabelecerá mediações com outras 
espécies, outros cantos, outras nidificações, outras paisagens. 
 Agora, outra situação. Quando um investigador se propõe fazer inves-
tigação através da arte, pode igualmente realizar muita coisa, mas inclui a re-
alização artística nessa metodologia (simples ou compósita) instrumentalizan-
do-a um pouco (pois não é investigação artística pura) para obter resultados 
que oscilarão entre um horizonte artístico e outro que o não é. Por exemplo, 
a Arte Terapia, a Arte com objectivos de reinserção social, a Arte para desco-
berta de situações disruptivas em determinadas ciências (económicas, médicas, 
naturais, outras). 
 E quando se propõe realizar investigação em arte? O que temos? Em 
princípio far-se-á experimentação e indagação por dentro dessa mesma ex-
pressão artística, habitando-a por inteiro, inalando-a e funcionando de modo 
plenamente incorporado nas situações artísticas provocadas. Sucede que nem 
sempre assim é, seja devido a restrições académicas das instituições nas quais 
se submetem os projectos de investigação, ou devido a determinadas tradições 
académicas, científicas e artísticas, ou ainda, devido às opções do proponente. 
Logo, a investigação em arte pode assumir muitas formas, sendo que, no limite, 
também pode ser a própria investigação artística. Mas, a meu ver, justamente 
por poder ser tanta coisa, por se tratar de um chapéu académico de amplitude 
inusitada, acaba por retirar respiração e especificidade à investigação artística. 
Na minha perspectiva, este é o motivo pelo qual vários autores falam gene-
ricamente em investigação em artes, gerando dentro deste território vários 
sub-campos, um dos quais caracterizado de radical, de pouco praticável, a ne-
cessitar de um longo debate institucional. Por exemplo, penso ser esta a razão 
pela qual James Elkins em Artists with PhD’s se expressa assim: “ [...] it is deeply 
problematic, if not aggressively obscurantist, to claim that a work of visual art 
should be understood as research and as producing new knowledge while at 
the same time insisting that the research and knowledge inhere in the paint, clay, 
or pixels of the art itself and not in language.”2 Como se pode verificar, a per-
plexidade gerada pela possibilidade da investigação artística gera habilidosas 
ironias e densas suspeitas que efectivamente exigirão muito tempo (décadas) 
para deslocarem o grau de perturbação para outra zona da esfera da investi-
gação como um todo. Ainda do mesmo autor (que tive o prazer de convidar 
a participar com a reedição de um texto na edição de 2015, Investigação em 
Artes. A Oscilação do Métodos, a seguinte afirmação sobre o que o que “sabem” 
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os artistas: “Wellcome, everyone, to the axis of evil. For most of the art world, 
the PhD in art practice is irremediably compromised, if not actively evil. It may 
be worth bearing in mind as we go through that the PhD is a tiny minority in-
terest, and when it comes up in conferences it is often greeted with choruses 
of boos.”3

 Ou ainda, mas neste caso com a atenuante de ter sido afirmado 
quase vinte anos antes daquilo que acabou de ser citado: “The thorny one 
is Research for art and design, research with a small ‘r’ in the dictionary 
— what Picasso considered was the gathering of reference materials rath-
er than research proper. Research where the end product is an artefact 
— where the thinking is, so to speak, embodied in the artefact, where the 
goal is not primarily communicable knowledge in the sense of verbal com-
munication, but in the sense of visual or iconic or imagistic communica-
tion.”4 Sobre estas três afirmações relativas à possibilidade da produção 
artística poder ser a própria investigação em ambiente académico, apresen-
to a minha posição no ensaio também aqui publicado Obras que “falam” por 
si mesmas. A investigação artística e a “vergonha da palavra”.   
 O conjunto de textos que venho partilhar convosco espelham algu-
mas das preocupações investigativas que me orientaram durante os últimos 
treze anos, e podem ser apresentados da seguinte forma. Os textos 1 e 2 
nunca foram publicados. Os restantes, ou seja, os textos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 foram 
publicados em diversas obras colectivas sobre investigação em artes, umas 
coordenadas por mim, outras que co-coordenei com especialistas portugue-
ses, espanhóis, franceses, e neozelandeses. Nos textos escritos entre 2010 e 
2013, verifica-se uma forte imbricação entre investigação em artes, investiga-
ção sobre arte, e investigação artística, para posteriormente, sobretudo após 
2015, ter enveredado por uma abordagem da investigação em artes profunda-
mente baseada na prática artística. Também integra alguns textos que culmi-
naram na RIACT, em 2020, linha editorial que defende abertamente diversas 
possibilidades de investigação artística, incluindo a hipótese radical de não ser 
necessário elaborar um aparato categorial que justifique — argumentativa-
mente — o caminho percorrido pelo artista-investigador, desde que o pro-
jecto artístico seja detentor de um elevado poder de emanação, capaz de o 
legitimar perante um Júri (criteriosamente escolhido) como criação artística 
e como investigação artística, instalando publicamente e com total competên-
cia os processos artísticos experimentados paralelamente à criação artística 
proposta. 
 Sendo assim, para terminar, reúno aqui um conjunto diversificado de 
textos, os quais, uma vez comparados no tempo, podem deixar transparecer 
algumas incoerências metodológicas, algo que é, supostamente natural. Seja 
porque toda a exposição pública de ideias e imagens é uma “pretensão criti-
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cável à validade” (Habermas), seja porque o nosso espírito não voga sem es-
tar embebido no quotidiano artístico, logo, transforma-se mediante querelas 
académicas, aproximação de posições, “contra-golpes” e até pausas de média 
ou longa duração.




