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RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO:
APRIMORANDO A EDUCAÇÃO DOUTORAL ARTÍSTICA EM DANÇA E PERFORMANCE
“A pesquisa artística é uma parte crucial do futuro da academia...
[S]e a universidade vai servir os próximos estágios da sociedade humana, precisamos
continuar a desenvolver práticas robustas e transformadoras ...”
(respondente da pesquisa)
As Recomendações para a Ação centram-se nos requisitos para doutorados
artísticos em dança e performance. Nós nos concentramos particularmente nos
doutorados que situam a prática criativa corporificada como o modo central
de investigação e como parte dos resultados manifestos da pesquisa.
As Recomendações surgem da pesquisa realizada pelo Doutorados Artísticos na
Europa: Projeto Terceiro Ciclo Educacional em Dança e Performance (ADiE, 2016-2019)
(www.artisticdoctorates.com). ADiE é uma parceria entre oito organizações do Reino
Unido, Suécia e Finlândia, financiada pelo Erasmus+. A parceria realizou pesquisas,
reuniu estudos de casos e organizou eventos para que os interessados pudessem
compartilhar, refletir e aprimorar a experiência e o alcance da educação doutoral.
Nossa pesquisa descobriu que os doutorados artísticos em dança e performance oferecem
uma oportunidade genuinamente criativa para fomentar processos investigativos que
destacam conhecimentos corporificados. Buscando investigações híbridas, profundamente
informadas pelo conhecimento de profissionais especialistas, em maneiras que
combinam o fazer criativo com o estar reflexivo, os pesquisadores artísticos muitas vezes
incorporam práticas co-criativas e colaborativas. Desfazendo suposições sobre dança e
performance, os pesquisadores artísticos desenvolvem procedimentos rigorosos, muitas
vezes não-lineares, que abarcam produtivamente momentos de não-saber e aindanão-saber. Esses procedimentos e resultados de pesquisa são compartilhados por meio
de diferentes modalidades, abrangendo práticas de performance, oficinas, artefatos
digitais e materiais, escritos e afins. Essa combinação de fatores pode, potencialmente,
produzir divergências construtivas, relevantes não apenas para o campo da dança e
da performance, mas também para o campo de pesquisa de forma mais ampla.
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Procuramos celebrar e melhorar tais potenciais, oferecendo orientações para informar e fortalecer o
espaço do doutorado artístico. Isto é importante para a nossa pesquisa, que sugere mais demandas a
serem feitas para apoiar os esforços de pesquisa de doutorandos, a fim de desbloquear todos os benefícios
dos resultados de pesquisas artísticas e compartilhar o conhecimento específico gerado por eles.
As recomendações giram em torno de criar ambientes colaborativos de pesquisa, disciplinar treinamentos
específicos e processos de orientação e avaliação, e melhorar o impacto. Ao longo do texto, damos ênfase
especial à relação entre as universidades e o setor cultural, em um esforço para promover a conectividade para os
doutorandos e defender a pesquisa artística de doutorado nos contextos profissionais de dança e performance.
As recomendações são sustentadas por compromissos com um ethos de cuidado e o fomento da pluralidade.
Você pode ter interesse em ler este documento se você é:
• um estudante pensando em iniciar um doutorado
• um orientador ou mentor de doutorados artísticos
• um gestor de programa ou acadêmico envolvido na concepção e realização de doutorados artísticos
• um membro do setor cultural ou parceiro industrial interessado em apoiar,
comissionar ou apresentar pesquisa de doutorado e/ou seus resultados
• um provedor do ensino de doutorado procurando as melhores práticas de manutenção de doutorados artísticos
• um formulador de políticas desenvolvendo esquemas de financiamento, estruturas para
pesquisa, regulamentos ou sistemas de análise para estudos de doutorado
As recomendações podem ser lidas à luz de publicações anteriores que promovem as melhores práticas
na educação doutoral (ver Recomendações de Salzburgo II; Declaração de Características da QAA:
Doutorado; Princípios de Florença)¹. Eles também reconhecem que o ensino de doutorado artístico é
organizado de maneira diferente entre os países e instituições e que os doutorados artísticos foram
estabelecidos há até 30 anos em alguns países, mas estão apenas surgindo em outros².
Uma nota sobre terminologia: neste documento, empregamos o termo pesquisa artística para relacionar
abordagens que são, por exemplo, no Reino Unido, conhecidas como Prática como Pesquisa, pesquisa guiadapela-prática e pesquisa prática. Também escrevemos sobre o doutorado artístico para apontar para os graus de
pesquisa avançada que em diferentes ambientes podem ser referidas como Doutor em Artes ou como Doutor
em Filosofia (PhD). Finalmente, utilizamos os termos doutorando ou artista-pesquisador, alternativamente,
para indicar os profissionais de dança e performance que estão realizando estudos de doutorado.

4

RECOMENDAÇÕES
PARA A AÇÃO
“Hoje, a Pesquisa Artística é o maior
canal para a arte ser atual, radical,
progressista e realmente criativa”
(respondente da pesquisa)
As recomendações se encontram
em quatro domínios-chave:
•

Aperfeiçoar o treinamento
e a educação doutoral

•

Apoiar orientadores e examinadores

•

Aprimorar infraestruturas
e ambientes

•

Aumentar o impacto e
fazer a diferença

5
APERFEIÇOAR O TREINAMENTO E A EDUCAÇÃO DOUTORAL

APERFEIÇOAR O TREINAMENTO
E A EDUCAÇÃO DOUTORAL
“[A pesquisa doutoral artística] é um modo de mergulhar mais fundo que a superfície, e ajuda
a encontrar maneiras de abordar meu trabalho como artista” (respondente da pesquisa)

1.

Assegurar pluralidade e acesso

Promovendo e celebrando formas não normativas de conhecimento, os programas de doutorado
artístico estão bem posicionados para criar comunidades de pesquisa inclusivas e diversificadas.
Observando onde e como os doutorados artísticos são difundidos e comercializados, as
políticas de ingresso e programas de treinamento, é possível promover as potencialidades dos
doutorados artísticos para uma ampla gama de doutorandos e apoiar o desenvolvimento de
práticas de pesquisa inclusivas. Isso, por sua vez, favorecerá o campo da pesquisa artística.

Abordagens plurais e inclusivas para estudos de doutoramento artístico, recrutando doutorandos de
grupos sociais menos representados e incentivando uma ampla gama de interesses de pesquisa.

2.

Incorporar a educação da disciplina específica

Os doutorandos relatam níveis variados de confiança em relação à compreensão e aplicação das
metodologias de pesquisa artística. Além disso, o treinamento que recebem é um tanto inconsistente. Nossa
pesquisa mostra que os doutorandos são melhor apoiados por programas que oferecem conhecimentos
específicos de pesquisa artística, como atualmente se manifesta em dança e performance, dando especial
atenção à epistemologia, às abordagens para o desenvolvimento de metodologias e métodos.

Promover treinos extensos em disciplinas específicas da pesquisa artística e seus
métodos e metodologias como tendência na dança e na performance.
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3.

Promover oportunidades para a habilidade
artística e as práticas corporificadas

5.

Abraçando a Ética e a Segurança

Habilidades baseadas na artesania e em práticas corporificadas são centrais
para a pesquisa artística. Aparentemente, instituições e departamentos
geralmente fornecem pouco para manter ou aprimorar essas práticas
corporificadas que, em alguns casos, darão origem a problemas de práticas
seguras e limitarão possíveis resultados. Embora reconheçamos que tal
treinamento tem implicações em termos de tempo e espaço, a melhor forma
de apoiar o artista-pesquisador especializado pode incluir: o oferecimento
de práticas corporais através de um programa integrado, formação específica
com especialistas na área ou períodos de residência em locais de arte.

Questões éticas ressoam profundamente em práticas de dança e performance,
especificamente envolvendo problemas de integridade corporal e da ética
de participação e colaboração. Engajar-se em tais questões é imperativo no
desenvolvimento eticamente informado do pensamento crítico, de práticas
seguras e de um ethos de cuidado. A pesquisa sugere que doutorandos
frequentemente acham difícil seguir os procedimentos éticos, percebendo
que tais procedimentos não refletem, geralmente, a natureza particular de
seus métodos artísticos. Orientadores e universidades podem aperfeiçoar
protocolos para abranger modos diversos de trabalho e moldar práticas
de pesquisa artística nos contextos da dança e da performance³.

Incorporar oportunidades para manter, desenvolver e
pesquisar criticamente habilidades e práticas corporificadas
de modo a encaminhar práticas seguras e rigorosas.

Fomentar o envolvimento profundo com os protocolos de condução
ética e assegurar que os critérios para a integridade da pesquisa
refletem a prática corporificada e abordagens de pesquisa artística.

4.

6.

Permitir formas múltiplas de resultados doutorais

Práticas de performance e outras modalidades, além das convenções da escrita
acadêmica, são reconhecidas em doutorados artísticos como portadoras
de conhecimento e epistêmicas por natureza. Para apoiar o potencial leque
de resultados de pesquisa, é benéfico oferecer treinamentos em processos
de documentação e formatos multimeios para doutorandos. Além disso,
garantir uma articulação clara do leque de resultados possíveis dentro
das estruturas reguladoras, dos requerimentos de submissão e avaliação,
bem como dos processos de arquivamento, é importante ao estabelecer
e integrar esse modo de pesquisa na universidade, construindo relações
mais fortes para o setor cultural e ampliando o público para pesquisas.

Estruturas reguladoras e de treinamento reconhecem e apoiam um
leque flexível e expandido de formatos performativos e multimeios
na pesquisa doutoral artística e em seus respectivos resultados.

Promover perícia profissional e liderança criativa

O objetivo do doutorado moderno ultrapassa a geração de novos conhecimentos
relacionados a um campo específico, para promover doutores como
líderes estratégicos do futuro, em qualquer que seja o contexto em que
essa liderança possa se manifestar. Formular programas que considerem o
aprimoramento da carreira e de noções de liderança criativa, pode ajudar
doutorandos a perceber seu potencial como transformadores culturais,
abrindo novos caminhos profissionais por meio do emprego criativo de
suas especialidades baseadas em movimento em diversos cenários⁴.

O desenvolvimento da liderança criativa faz parte dos estudos de
doutorado, aprimorando futuras escolhas de carreira e o potencial
dos doutorandos para serem criadores de mudanças culturais.
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APOIAR ORIENTADORES
E EXAMINADORES ⁵
“O orientador deve ter a visão para perceber como essa metodologia única funcionará
e o que é necessário para desenvolver mais” (respondente da pesquisa)

7.

Aprimorar processos de orientação

Nossa pesquisa sugere que a orientação frequentemente acontece de maneiras que podem dificultar
o alcance pleno do potencial da pesquisa em dança e performance. Ao criar condições que situem
a prática artística no coração do processo, orientadores (que em um doutorado artístico podem
ser pesquisadores, artistas-pesquisadores, ou artistas e líderes culturais) podem gerar modos de
troca e feedback em que o inesperado e o inovador podem surgir, em um acolhimento dos saberes
e fazeres da prática artística. Assim, a orientação pode ser utilmente vista como parte da prática
criativa e como uma pedagogia de pesquisa expandida. Isto demanda espaço adequado, tempo
suficiente e compromisso com o planejamento compartilhado entre orientadores e doutorandos.

Possibilitar processos de orientação que sejam genuinamente focados na prática, incorporando
tempo e espaço suficientes para modos criativos de feedback e investigação.

8.

Fomentar equipes de orientação co-relacionais e co-generativas

A associação de equipes de orientação pode se tornar mais flexível, a fim de capacitar
aprendizes ativos que tenham maior mobilidade. Propomos que a orientação efetiva
da pesquisa artística possa ser considerada um esforço coletivo e esteja no seu melhor
quando focada na pessoa como um todo e operando de maneira solidária, co-relacional
e co-generativa, dentro de estruturas institucionais e profissionais transparentes.

Promover equipes e processos de orientação flexíveis, co-relacionais e cogenerativas, como parte de culturas de pesquisa transparentes.
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9.

Assegurar a avaliação de processos multifacetados

Doutorados artísticos são avaliados de acordo com diretrizes, critérios e processos
de uma instituição específica. Estas diretrizes às vezes descrevem o cronograma
exigido, a função e a qualidade do trabalho artístico, da escrita e de outras formas
de resultado na pesquisa doutoral em geral. Outras vezes não descrevem.
Em todo caso, dar atenção ativa à prática denota que regulamentos e sistemas
de avaliação sejam considerados, a fim de refletir plenamente os processos
de pesquisa artística, que frequentemente são multifacetados e processuais
por natureza. Isto pode incluir processos de avaliação longos e iterativos,
incorporando várias coisas, como avaliar e participar de oficinas e aulasdemonstrações, bem como ler escritos experimentais e reflexões teóricas. Considerar
equitativamente a prática dentro do processo de exame assegura avaliações de
qualidade e as contribuições ocorrem em todos os materiais submetidos.

Garantir que os processos de exame atendam à natureza multifacetada e
processual dos doutorados artísticos, de modo que o amplo espectro da
pesquisa artística doutoral possa ser plenamente abordado e examinado.

10. Promover treinamento para orientadores e examinadores
Orientadores e examinadores expressam um sentimento de isolamento. Alguns se sentem
inseguros em suas habilidades de orientar e avaliar e são, muitas vezes, dependentes de
sua experiência individual de apoiar e conduzir pesquisas de doutorado. Nossa pesquisa
mostra que redes de trabalho e treinamentos específicos para orientadores contribuiriam
muito para resolver isso. Tal treinamento poderia tomar a forma de uma qualificação,
de disciplina específica, para orientação, e diretrizes mais claras para examinadores.
Adicionalmente, redes informais ou online de trabalho em que as melhores práticas e
novos modelos, adequados à pesquisa artística, possam ser desenvolvidos de forma útil.

Avançar e promover formação interinstitucional específica e redes
(inter)nacionais para orientadores e examinadores partilharem
recursos e desenvolverem modelos de boas práticas.
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APRIMORAR INFRAESTRUTURAS
E AMBIENTES
“A relação entre setor cultural e setor educacional é vital para ambos” (respondente da pesquisa)

11. Desenvolver apoio financeiro
O financiamento de pesquisas artísticas de doutorado varia grandemente entre países. Entretanto, nossos
achados sugerem que, em geral, há poucos caminhos claros para a ajuda financeira que possa apoiar os
processos necessários e a produção criativa que formam a base do doutorado artístico (incluindo, por exemplo,
o pagamento de performers e custos de produção). Políticas e práticas entre os principais financiadores em
todo o setor cultural e em contextos da educação superior poderiam utilmente permitir níveis apropriados
de recursos e reconhecimento para artistas-pesquisadores. Isto também pode ajudá-los a trabalhar em
contextos acadêmicos e artísticos e a questionar e desenvolver, de modo inteligente, todo o campo – levando
a um maior envolvimento do público e, se conveniente, a caminhos práticos para o mercado das artes.

Reconhecimento e apoio a processos de produção e custos financeiros associados, por parte
de provedores de doutorado e financiadores intersetoriais, para que os resultados da pesquisa
artística de qualidade possam ser plenamente alcançados e o público atingido.

12. Assegurar ambientes e instalações adequadas
Doutorados artísticos recorrem a ambientes e instalações especializadas. Apoiar a pesquisa artística exige o
acesso regular e às vezes prolongado a estúdios de dança, laboratórios de performance, instalações de produção,
equipamento técnico e suporte tecnológico. O desenvolvimento desses recursos também permitirá que o público
participe do compartilhamento e disseminação da pesquisa. Reconhecemos que isso exige gerenciamento do espaço
e do tempo da equipe, e também pode ser apoiado por acordos de colaboração com organizações parceiras.

Acesso a ambientes especializados e instalações proporcionadas pelo
gerenciamento, planejamento e colaboração eficazes.
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13. Melhorar a conectividade e o impacto
através de colaborações intersetores
Nossa pesquisa sugere que doutorandos comumente trabalham na
universidade e em setores culturais, bem como atingem áreas como saúde,
educação e tecnologia. Para apoiar plenamente os doutorandos, relações
institucionais, de departamentos e programas de pós-graduação, podem
ser utilmente construídas com parceiros intersetores. O estabelecimento
de oportunidades significativas, adequadas, coordenadas e direcionadas
para doutorandos artísticos colaborarem com teatros, galerias, museus e
com outros parceiros, poderia promover um desenvolvimento profissional
aprimorado, gerar oportunidades recíprocas e maior impacto para o campo.

Colaborações direcionadas e prolongadas entre educação superior e
setor cultural, bem como com outros parceiros da indústria intersetores,
são desenvolvidas e integradas nos programas de pós-graduação.

14. Envolver-se em redes mais amplas
Há uma rede crescente de foros interdisciplinares internacionais e nacionais
para a pesquisa artística que, embora raramente se concentrem especificamente
na pesquisa artística em dança e performance, oferecem ambientes nos
quais a pesquisa de doutorado pode ser desenvolvida e seus processos e
resultados compartilhados⁶. O engajamento e o aprimoramento dessas redes
(e outras comunidades similares nas áreas de dança e performance) podem
apoiar as necessidades dos doutorandos e podem, em particular, aprimorar
a experiência de pequenos grupos ou doutorandos artísticos isolados.

Permitir que os doutorandos se envolvam com redes
internacionais, nos setores acadêmico e cultural.
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AUMENTAR O IMPACTO
E FAZER A DIFERENÇA
“A relevância especial da pesquisa artística [inclui] as implicações éticas e políticas de sua transformação
radical das suposições epistemológicas e ontológicas da sociedade” (respondente da pesquisa)

15. Gerar fertilização cruzada dentro e além das disciplinas artísticas
A pesquisa artística doutoral tem uma importância particular dentro dos campos acadêmicos e profissionais da dança e da
performance - mudando percepções, promovendo novos insights e investigando práticas nessas áreas. Além desses contextos
mais imediatos, há também o potencial de informar e influenciar uma ampla gama de pesquisadores de outras disciplinas.
Essa influência pode ser vista no uso e aplicação de epistemologias não normativas. O desenvolvimento de treinamentos e
espaços de pesquisa inter e transdisciplinares pode desafiar os métodos convencionais e as formas de pesquisa. Isso pode
aprofundar o entendimento de diferentes abordagens por parte dos doutorandos, enriquecendo o trabalho de pesquisadores
de todos os campos e possibilitando que os insights da pesquisa artística sejam compreendidos mais amplamente.

Ir além dos contextos universitários e artísticos em treinamento de pesquisa, elaboração
de projetos, parcerias e outras atividades, para permitir fertilização cruzada.

16. Alcançar comunidades e participar nas questões do mundo
O valor do doutorado artístico se estende para além dos contextos de arte e pesquisa por meio do complexo conhecimento
transdisciplinar e sintético que ele gera. Através da compreensão profunda e crítica das formas de conhecimento corporal,
os doutorandos em dança e performance tornam pública a inter-relação entre indivíduos, grupos de pessoas, mas também
entre seres humanos e diferentes tipos de materiais, plantas, animais e ambientes. Eles criativamente abordam a questão de
quem somos como seres humanos e oferecem insights sobre possíveis soluções para um relacionamento mais sustentável,
evidenciando uma sociedade mais plural e inclusiva. Assim sendo, o doutorado artístico tem o potencial de mapear e adentrar
territórios desconhecidos, indo além da universidade para conectar, beneficiar e transformar a sociedade mais amplamente.

Os doutorandos são apoiados para implementar com ousadia o seu trabalho em benefício dos outros, percebendo o
potencial dos doutorados artísticos para abordar comunidades, questões transdisciplinares e preocupações sociais.
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RESUMO
Em resumo, para aprimorar a
qualidade da experiência do
doutorando, os resultados de
pesquisa e identificar os caminhos
para repercutir, ADiE recomenda:

e expandido de formatos
performativos e multimeios na
pesquisa doutoral artística e em
seus respectivos resultados.
5.

Aperfeiçoar o treinamento
e a educação doutoral
1.

2.

3.

4.

Abordagens plurais e inclusivas
para estudos de doutoramento
artístico, recrutando
doutorandos de grupos
sociais menos representados e
incentivando uma ampla gama
de interesses de pesquisa.
Promover treinos extensos
em disciplinas específicas da
pesquisa artística e seus métodos
e metodologias como tendência
na dança e na performance.
Incorporar oportunidades para
manter, desenvolver e pesquisar
criticamente habilidades e
práticas corporificadas de
modo a encaminhar práticas
seguras e rigorosas.
Estruturas reguladoras e de
treinamento reconhecem
e apoiam um leque flexível

6.

Fomentar o envolvimento
profundo com os protocolos de
condução ética e assegurar que
os critérios para a integridade
da pesquisa refletem a prática
corporificada e abordagens
de pesquisa artística.
O desenvolvimento da liderança
criativa faz parte dos estudos de
doutorado, aprimorando futuras
escolhas de carreira e o potencial
dos doutorandos para serem
criadores de mudanças culturais.

Apoiar orientadores e
examinadores

9.

Garantir que os processos de
exame atendam à natureza
multifacetada e processual
dos doutorados artísticos, de
modo que o amplo espectro
da pesquisa artística doutoral
possa ser plenamente
abordado e examinado.

10. Avançar e promover
formação interinstitucional
específica e redes (inter)
nacionais para orientadores
e examinadores partilharem
recursos e desenvolverem
modelos de boas práticas.

Aprimorar infraestruturas
e ambientes

7.

Possibilitar processos de
orientação que sejam
genuinamente focados na prática,
incorporando tempo e espaço
suficientes para modos criativos
de feedback e investigação.

11. Reconhecimento e apoio a
processos de produção e custos
financeiros associados por parte
de provedores de doutorado e
financiadores intersetoriais, para
que os resultados da pesquisa
artística de qualidade possam
ser plenamente alcançados
e o público atingido.

8.

Promover equipes e processos
de orientação flexíveis, corelacionais e co-generativas,
como parte de culturas de
pesquisa transparentes.

12. Acesso a ambientes
especializados e instalações
proporcionadas pelo
gerenciamento, planejamento
e colaboração eficazes.

13. Colaborações direcionadas e
prolongadas entre educação
superior e setor cultural, bem
como com outros parceiros
da indústria intersetores, são
desenvolvidas e integradas nos
programas de pós-graduação.
14. Permitir que os doutorandos
se envolvam com redes
internacionais, nos setores
acadêmico e cultural.

Aumentar o impacto e
fazer a diferença
15. Ir além dos contextos
universitários e artísticos em
treinamento de pesquisa,
elaboração de projetos, parcerias
e outras atividades, para
permitir fertilização cruzada.
16. Os doutorandos são apoiados
para implementar com ousadia
o seu trabalho em benefício dos
outros, percebendo o potencial
dos doutorados artísticos
para abordar comunidades,
questões transdisciplinares
e preocupações sociais.
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NOTAS
1.

Salzburg II Recommendations (EUA):
https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20
ii%20recommendations%202010.pdf

4.

https://europeanculturalleadership.org/work-inprogress/rethinking-cultural-leadership/

Characteristics Statement: Doctoral Degree 2015 (QAA):
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/doctoraldegree-characteristics-15.pdf?sfvrsn=50aef981_10

Douglas, A. and Freemantle, C., with Performing Arts Labs, Cultural
Enterprise Office, Scottish Leadership Foundation (2009) ‘The artist as
leader: research report’. Available online from: http://openair.rgu.ac.uk

Florence Principles (ELIA):
https://www.elia-artschools.org/documents/the-florence-principles
>> BACK TO PAGE 3
2.

3.

Ver: www.culturalleadership.org.uk

>> BACK TO PAGE 6

Ver: https://www.artisticdoctorates.com/2017/06/23/
current-issues-and-practices-event-resources/

Para reflexões e orientações futuras sobre
pesquisa e orientação pelo ADiE, ver:
https://www.artisticdoctorates.com/2019/04/01/reconsideringresearch-and-supervision-as-creative-embodied-practice/

>> BACK TO PAGE 3

>> BACK TO PAGE 7

Bolt, B. and Vincs, R. (2015) ‘Straw Godzilla: Engaging the
academy and research ethics in artistic research projects’,
Educational Philosophy and Theory, 47:12, 1304-1318
>> BACK TO PAGE 6

5.

6.

Exemplos de comunidades de pesquisa artística incluem:
Society for Artistic Research: http://www.societyforartisticresearch.org
European Artistic Research Network: http://www.artresearch.eu/
Performance Studies international Artistic Research Working Group:
http://www.psi-web.org/about/working-groups/
IFTR, Performance-as-Research Working Group:
https://www.iftr.org/working-groups/performance-as-research
>> BACK TO PAGE 10
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