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Checklist Projeto de Pesquisa: 

 

Título: A caminhada na natureza e o processo de criação artística 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: 

O projeto de pesquisa - A caminhada na natureza e o processo de criação artística – faz parte do grupo 

de pesquisa articulações poéticas e integra a linha de pesquisa - Processos artísticos contemporâneos-, 

área de concentração Artes Visuais. A proposta do projeto é investigar artistas e seus processos 

artísticos que têm nas caminhadas pela natureza suporte para a criação. Os objetivos específicos são: 

procurar as semelhanças e as diferenças entre os processos artísticos dos alunos de Pós-Graduação que 

acatam a minha proposta, caminhadas na natureza; analisar como reagem artistas que caminham na 

natureza ao se depararem com desapontamentos e/ou falhas em seus processos de criação; investigar 

por que outros artistas atuantes como eu, caminham pela natureza para criar. No processo criativo o 

artista pode se beneficiar do poder que tem sobre as coisas, no entanto, nem sempre é assim. Muitos 

deles, e me incluo nestes, sentem-se motivados pelo jogo das incertezas presentes no poder de 

transformação. Não se satisfazem com certezas. Preferem se motivar com aquilo que pode vir a 

acontecer, com o inesperado, com o acontecimento. A pesquisa centraliza a sua teoria com textos sobre 

o caminhar, a obra de Gabriel Orozco, onde busquei respostas para a pergunta nos relatos e respostas a 

entrevistas com o artista; e, Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível, onde Jacques Derrida, 

filósofo, aborda assuntos pertinentes, visão e cegueira, rastros e experiência entre outros ao meu 

processo de criação. 

Palavras-chave natureza, memória, caminho, acontecimento, experiência 

 

Data de início: março de 2018 

 

Natureza: Pesquisa  

 

Situação: em andamento 

 

Membros do projeto: 

Gustavo Reginato (mestrando), Isadora Santos Stahelin (mestranda) 

Elisa Vieira Queiroz (mestranda) 

Gabriel Augusto de Paula Bonfim (mestrando) 

 

Natureza Financiamento (datas): sem financiamento 


