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Checklist Projeto de Pesquisa: 

 

 

Profa. Dra. Maria Raquel da Silva Stolf  
 

Título: 

Processos de escrita / Escuta de processos   [articulações entre voz, palavra e silêncio em 

publicações sonoras]  

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: 

A pesquisa propõe desenvolver publicações sonoras e outros desdobramentos, investigando-se 

processos de escrita e modos de escuta enquanto situações co-implicadas. Busca-se pesquisar 

usos heterogêneos do som, da voz e da palavra em proposições artísticas, bem como, 

ressonâncias, desvios e deslocamentos entre sons, textos e seus contextos de inscrição e 

circulação. Estão sendo investigadas como articulações entre práticas e conceitos de voz, 

palavra e silêncio são catalisadas através de processos de escrita (relato, diário, verbete, lista, 

transcrição, nota-desenho, palavra-partitura, entre outros), apresentados enquanto 

procedimentos em proposições artísticas, passando a constitui-las. Tais proposições envolvem 

relações entre textos e sons, podendo incluir, além de suas constituições enquanto publicações 

sonoras/impressas, a construção de desenhos, fotografias, vídeos/filmes, instalações, ações, 

micro-intervenções e também possíveis desdobramentos no espaço radiofônico. A pesquisa 

propõe também a construção de outras edições da publicação sonora-impressa Anecoica, 

desenvolvida desde 2014 e produzida durante disciplinas por mim ministradas nos cursos de 

graduação e pós-graduação em Artes Visuais do CEART/UDESC, tendo em sua equipe 

graduandos em Artes Visuais, mestrandos e doutorandos do PPGAV/UDESC. Cabe ainda 

ressaltar que um pressuposto metodológico desta pesquisa é que a abordagem metodológica 

pressupõe o cruzamento e interdependência entre a investigação teórica e a prática artística, 

incluindo suas dicções, maquinarias e errâncias, num diálogo contínuo com outros autores. 

 

 

Linha de Pesquisa PPGAV/UDESC: Processos Artísticos Contemporâneos    

Área de Concentração: Artes Visuais 

 

Data de início: 01/03/2015 

 

Natureza: (Pesquisa ou extensão): Pesquisa 

 

Situação: em desenvolvimento (término previsto para 31/12/2021) 

 

Membros do projeto: 

Equipe: Maria Raquel da Silva Stolf – Coordenadora (PPGAV/UDESC) 
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Anna Paula da Silva Stolf - Integrante (UEMG) 

Carolina Ferreira de Sá Moraes - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Daniela Cavalin Avelar - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Debora Maria Santiago - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Djuly Francine Gava de Almeida - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Fabíola Francisca Soares Scaranto - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Franciele Favero - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Julia Ancona do Amaral - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Kamilla Nunes - Integrante (PPGAV/UDESC) 

Manuela Bermond Valls - Integrante (DAV/UDESC - IC)  

Marcia Franco dos Santos Silva - Integrante (PPGAV/UDESC) 

Marcos Roberto Gorgatti - Integrante (PPGAV/UDESC) 

Mariana Berta - Integrante (PPGAV/UDESC)   

Matheus Abel Lima de Bitencourt - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Michal Kirschbaum - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Priscila Costa Oliveira - Integrante (PPGAV/UDESC)  

Rachel Lima e Silva - Integrante (DAV/UDESC - IC)  

Silfarlem Junior de Oliveira - Integrante (PPGAV/UDESC)  

 

Natureza Financiamento (datas): 

Bolsistas de IC (de 1 agosto de 2018 a 31 julho de 2020):  

Manuela Bermond Valls    e Rachel Lima e Silva  

Agências de fomento:   

Bolsas PIBIC/CNPq   - 1 de agosto de 2018 - 31 de julho de 2019 

Bolsas PROBIC/UDESC - 1 de agosto de 2019 - 31 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


