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Resumo 

  

Este artigo trata de alguns aspectos do percurso da pesquisa “Tramas 

comunicacionais e processos de criação: por uma gramática do livro de artista”, com 

o objetivo de discutir a abordagem do objeto por meio dos discursos de quem o cria 

e do seu movimento construtivo, em uma perspectiva relacional da Crítica de 

Processo, que não segmenta obra e processo. Será apresentada a metodologia 

utilizada na pesquisa, que lidou com o universo criativo de livros de artista.  
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Abstract 
This paper aims with some aspects of the research "Communication weaves 

and creative processes: a grammar of artist’s book”, approaching the object through 

the artist’s speeches and the constructive movement, in a relational perspective of 

Process Critique, which does not separate work from process. It will show the 

methodology used in the research, which dealt with the creative universe of artist’s 

books. 
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Essa discussão tem como um de seus pontos de partida as estratégias 

metodológicas utilizadas na dissertação de mestrado “Tramas comunicacionais e 

processos de criação: por uma gramática do livro de artista” (apresentada na PUC-

SP, em 2009, sob a orientação de Cecilia Almeida Salles), que atualmente se 

desdobra em uma pesquisa acerca do modus operandi do crítico de processo.  

Livros de artistas parecem não demonstrar uma organicidade comum. Tais 

obras se estendem por inúmeros materiais, técnicas, temas, artistas, movimentos, 

procedimentos, suportes, referências, tendências, linguagens, percepções, 

conteúdos. São “infixáveis”. Múltiplas personalidades, fluídas, circulando por entre 

                                                           
1 PUC – SP 
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suas próprias brechas. São incontáveis as propostas e as formas de expressão de 

livros de artista.  
São livres objetos, esses livros. Não se prendem a padrões de forma ou 
funcionalidade. São obras raras, muitas vezes únicas [...]. Eles insistem na 
contramão, atrapalhando o trânsito de veículos produzidos em massa. 
Distantes, portanto do conceito de simulacros da obra de arte formulado por 
Walter Benjamin. Não são meros livros de leitura, esses livros. São, antes, 
objetos de percepção. Instigantes, autônomos, essas obras de arte mantêm 
intacta sua aura e elegem o livro o objeto de contemplação (DOCTORS, 
1994, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

Livros de artistas estão praticamente ancorados em abismos conceituais. Há 

confusões e incertezas teóricas e críticas cercando tais manifestações artísticas e 

um reduzido número de textos propondo soluções para impasses, que envolvem 

desde definições categóricas à escolha pela melhor nomenclatura. 

Em meio a definições pouco esclarecedoras e bastante limitadoras, foi 

escolhida uma abordagem do objeto por meio dos discursos de quem o cria, do seu 

movimento construtivo e de uma investigação dos índices do processo de criação, 

numa perspectiva relacional da Crítica de Processo, com a qual foi possível 

“estabelecer sentidos de orientação para abordar processos muito diversos” (Daniel 

Senise, 2006, quarta capa), particulares e únicos, focados no olhar do criador; e ao 

mesmo tempo, construir bases de tendências e generalizações dos processos. Ou 

seja, a aproximação às obras se deu por meio de sua própria construção, de algo 

que lhe constitui e lhe é inseparável.  

Como propõe Salles (2006), as obras foram encaradas como parte do seus 

processos de criação e ambos são indissociáveis. Também se adotou nesta 

pesquisa uma visão processual e não-linear, na qual, a perspectiva temporal é dada 

Livro de areia, Marilá Dardot, 1999.  

 

 

Migração, Fabio Morais, 2006. 
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pela inserção dos procedimentos de cada artista na história e na cultura, sem 

apontar origem e fim destes percursos criadores. 

Diante de um propósito de elaborar um breve panorama da produção 

contemporânea de livros de artista no Brasil, optou-se pela diversidade de obras e 

também de artistas, mesmo enfrentando uma dificuldade de seleção numérica2

Desta maneira, pretendia-se negar completamente a ideia de que a criação é 

um ato revelador. A criação é um movimento com signos prévios, desdobramentos 

incessantes e com possibilidades de “criação de hipóteses explicativas” 

(SANTAELLA, 2004, p. 103) e de gerar associações lógicas entre cognições 

anteriores e outras adquiridas através da percepção. Os artistas foram investigados 

como seres inseridos no tempo e no espaço, onde se dão seus processos criativos, 

suas ações, visões e confrontos e onde suas autorias se constituem, sendo sempre 

produtos que também estabelecem trocas com o mundo.  

. 

Assim, a pesquisa seguiu propondo acessar percursos de criação de livros de 

artista, as tessituras e as relações entre os componentes criativos, as possíveis 

referências artísticas, conexões com a cultura, temas, formatos, linguagens, 

discursos promovedores e/ou precedentes do livro de artista e as formas de 

aproximação conceitual com a “categoria” livro de artista. 

Revendo a trajetória de realização dessa pesquisa é possível observar que, 

em sua maioria, os artistas estudados não apresentavam documentos de processo, 

como anotações, manuscritos, nem mesmo croquis ou rascunhos. O acesso ao 

percurso de criação dos artistas se tornou um dos grandes desafios da pesquisa. 

Afinal, como estudar os processos de criação de vários artistas sem acesso aos 

seus documentos de processo? 

Com base na Crítica de Processo, de Cecília Almeida Salles, a urgência da 

pesquisa residia exatamente em um entendimento dos componentes e da tessitura 

da rede de criação de cada artista. Este entendimento foi viabilizado pela reativação 

da rede, por meio de depoimentos dos próprios artistas, que remontaram uma 

memória de seus percursos artísticos individuais durante “entrevistas-conversas”, 

que tinham sempre um caráter propositivo. Assim, aos poucos, a entrevista tornou-

                                                           
2 Durante a pesquisa foram entrevistados os seguintes artistas: Amelia Toledo, Sandra Cinto, 
Graziela Kunsch, Laerte Ramos, Vitor Cesar, Ana Miguel, Edith Derdyk, Elida Tessler, Frantz, Dora 
Longo Bahia, Javier Peñafiel, Mario Ramiro, Fabio Morais, Marilá Dardot, Lucia Mindlin, Odires 
Mlászho, Kátia Fiera, Rosângela Rennó e Vera Chaves Barcelos. 
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se uma estratégia metodológica essencial associada a uma empreitada teórica na 

qual se evita 
 
[...] pressupostos e hábitos, que outras posturas, preocupadas com os 
objetos estáticos, adotam. Nada é, mas está sendo. [...] Para que isso 
aconteça, devemos nos apropriar de um olhar interpretativo relacional, que 
seja capaz de superar nossas tendências para a segmentação de análises 
e que se habilite a estabelecer nexos e nomeá-los. As descrições de 
segmentos isolados devem, assim, abrir espaço para interpretações das 
relações que os conectam (SALLES, 2006, p. 36-37). 

 

Os contatos com todos os artistas começaram sempre com uma breve 

apresentação sobre a abordagem da pesquisa e o objeto em questão. Durante as 

conversas, alguns temas eram sugeridos para que fossem relatadas suas 

experiências e, em determinados momentos, redirecionamentos de assuntos e de 

abordagens foram propostos.  

As entrevistas não seguiram perguntas prévias e “fechadas”, mas a partir de 

proposições de temas a serem discutidos, com o intuito de deixar o entrevistado o 

mais livre possível para “revelar” dados inusitados, sem imposições. Além disso, 

havia um conhecimento sobre a obra do artista a ser entrevistado para que a 

entrevista funcionasse como detonadora de questões relativas ao percurso, que só 

o artista poderia narrar, e também como um dispositivo acionado pelo crítico 

(entrevistador), capaz de traçar relações entre as obras, processos, linguagens e 

tempos de criação. 

Os artistas pesquisados abriram atenciosamente seus ateliês, falaram de 

suas trajetórias e comentaram o processo de criação de suas obras, ressaltando os 

processos de busca, as tendências, suas intenções, os tons dos projetos, as 

referências, as desistências, as recuperações de procedimentos, os testes e 

experiências com métodos e técnicas, as apropriações, as restrições evocadas, os 

tempos de criação, as expansões associativas, as dúvidas geradoras, as 

experimentações perceptivas impulsionadoras, erros e acasos, recursos para 

avaliação e escolha da matéria-prima.  

A prática comunicacional da entrevista viabilizou reflexões próprias de cada 

projeto e a compreensão de relações internas das linguagens do processo criativo 

de livros de artista, promovendo a reativação da rede de criação, o que garantia um 

acesso, via artista, à tessitura de seu percurso de criação.  
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É importante ressaltar que todas as entrevistas foram realizadas nos ateliês, 

estúdios e locais de trabalho dos artistas, onde havia um ambiente propício para se 

recorrer às dinâmicas de criação, a trabalhos já realizados e, em alguns poucos 

momentos, aos documentos de processo, que constavam em arquivos de vídeo ou 

de softwares de diagramação. Os artistas comentaram e traziam à tona questões 

relacionadas ao processo presentes em documentos e nas próprias obras, que 

guardam materialidades processuais. 

A entrevista tornou-se a fonte primária e mais importante acerca dos artistas 

pesquisados3

Foi possível reativar a rede de criação das obras, observar as tendências 

criativas e referências, além de identificar singularidades em cada projeto e em cada 

artista, dados que viriam posteriormente configurar campos de procedimentos para 

criação de livros de artista.  

. O conteúdo das entrevistas foi transformado primeiramente em 

dossiês de criação, ou seja, em uma organização de informações sobre obras, 

trajetória artística, entre outras questões, que se tornaram base para a elaboração 

de textos críticos com viés processual. Tais textos mesclam o percurso criativo do 

artista, a trama comunicacional, que conecta todas as suas obras, e as leituras de 

processo sobre a construção de livros de artista.  

Não foi estabelecida uma definição rígida e fixa de livro de artista, mas sim, 

tentou-se assinalar relações sobre instantes singulares de criação, conceitos de 

livros de artista provenientes dos discursos dos próprios artistas sobre seus 

procedimentos, posições poéticas e suas mutações que orbitam no espaço de 

criação do livro de artista.  

Os relatos dos artistas, suas elaborações sobre as intenções de obras e suas 

reflexões inseridas em contextos sócio-culturais e artísticos deram origem a textos 

críticos, que possibilitaram a construção de campos artísticos de ação, que incluem 

procedimentos, recursos, transformações de matérias-primas, técnicas, 

associações, tramas de pensamentos, referências.  

A organização destes campos expressivos de construção e criação parte de 

observações de dinâmicas pessoais, particulares e quase íntimas, que ecoam entre 

artistas e entre obras de diferentes maneiras, modulando campos mais gerais, a 
                                                           
3 Foram feitos dois acordos com os artistas entrevistados: o conteúdo em áudio gravado durante as 
entrevistas não seria disponibilizado publicamente e os textos produzidos só seriam apresentados na 
dissertação mediante a autorização e/ou correção dos mesmos. 
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partir de interseções, combinações, referências, tendências artísticas e acasos. “A 

originalidade da construção encontra-se na unicidade da transformação: as 

combinações são singulares” (SALLES, 1998, p. 88), assim como são singulares as 

formas como os procedimentos dos artistas se dão e as “inserções” destes 

procedimentos nos “campos” aqui propostos.  

Todos estes “campos de procedimentos” estão inter-relacionados e foram 

categorizados para efeito metodológico, pois agem ou são utilizados pelos artistas, 

de forma complexa e interligada. Não há ancoragens permanentes, os artistas 

operam transfigurando os campos e flutuando entre eles e os mesclando. É 

importante salientar que os procedimentos que orientam a formatação dos campos 

são encarados conceitualmente como componentes da rede de criação e inseridos 

fortemente na tradição e tendências artísticas e no contexto social.  

A categorização de “campos de procedimentos” foi elaborada a partir da 

observação de recorrências e associações nos textos críticos, abrangendo, 

interligando e inter-relacionando os suportes utilizados pelos artistas, a troca de 

idéias com outros artistas (e outras pessoas), a relação do artista com o tempo, o 

espaço e a cultura, suas memórias, sua percepção de mundo, os materiais 

selecionados, as abordagens de temas, suas fontes de pesquisa do artista, as 

formas de apropriação e transformação da matéria-prima, as formas como a 

plasticidade foi perseguida (recompensa material), enfim, elementos que envolvem 

o percurso de construção do projeto poético do livro de artista.  

A construção de campos de procedimento possibilitam um transbordamento 

de fronteiras entre os procedimentos visualizados, transposições de referências 

artísticas entre os campos de procedimentos e resignificações dos procedimentos, 

para compor relações na rede de criação do livro de artista. Pois é a rede e os seus 

nós interativos, além de suas posições cambiantes, que permitem a formação de um 

sistema aberto e complexo, com relações ativas, sem reduzir a multiplicidade do 

fenômeno artístico em questão. Desta maneira, pretendia-se colocar o foco da 

ampliação destes campos de procedimento na ação dos artistas. 

Vale dizer que nos textos críticos elaborados sobre cada artista foram 

apresentados recortes das conversas, a partir de uma edição com o propósito de 

montar um conteúdo sobre os procedimentos de cada artista, que englobasse 

também percepções de relações entre os livros de artista e o restante de sua 

produção e que permitisse o entendimento do universo singular das operações 
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artísticas. Trechos das conversas são retomados em forma de citação para ilustrar 

com fidelidade os pensamentos do artista e inseridos nesses “textos-relatos”, 

entendidos já como elaborações acerca dos procedimentos e da rede de criação 

dos artistas. 

Tentando dar conta da complexidade dos processos de criação dos artistas 

verbalmente, teve-se sempre em mente que a linguagem escrita deixaria escapar 

muitas outras particularidades das obras. Assim, buscou-se estabelecer uma 

“narrativa-interpretativa” e, logicamente, uma mediação, sobre os processos, sobre 

os índices de criação, sobre o instrumental dos artistas, suas falas e “teorizações”, 

sobre os seus processos e obras, suas vivências, referências, espaço de criação, 

registros etc. 

Os textos produzidos sobre os artistas buscam o entendimento do que é 

específico nos procedimentos de cada artista e também como essas especificidades 

e singularidades de processo de criação se articulam gerando conceitos e critérios 

de autoria do livro de artista.  

Além disso, ao considerar o dito pelo artista entrevistado como uma versão 

do seu percurso de criação, afasta-se da idéia de uma coleta de uma verdade 

absoluta, priorizando uma prática discursiva sobre o movimento e as 

transformações do processo, fazendo com que a entrevista seja o lugar no qual se 

constroem possíveis versões de realidade e vínculos comunicativos entre 

crítico/entrevistado/objeto/processo. Essas conversas, diálogos e trocas 

materializam e reinventam recursos para reflexão sobre criação e inventividade. 

Essas pontuações sobre as potencialidades da entrevista trazem à tona seu 

componente temporal, que permite um acesso à memória do processo de criação. 

Pode-se supor que a entrevista funciona como recurso de acompanhamento teórico-

crítico de percursos criativos, já que o crítico de processo pode formatar um arquivo 

de depoimentos, no qual se pode observar mudanças e transformações no processo 

de criação ao longo do tempo. São formas de registros que proporcionam uma 

contemplação do provisório, dinâmico e transitório de um processo de criação. 

Acredita-se que uma investigação mais atenta acerca das estratégias do 

crítico de processo, que utiliza a entrevista, o diálogo, o depoimento, a fala ou 

escrita do artista, pode representar uma espécie de ampliação dos documentos de 

processo, utilizados na Crítica de processo, como já propôs Cecília Salles (2008), 

em relação aos extras de DVDs.  
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Ao que parece, um primeiro passo foi dado. Foi possível observar que muitos 

aspectos dos processos de criação de livros de artista, incluindo as tendências ou 

intenções, os tons dos projetos, as referências, as desistências, as recuperações de 

procedimentos, os testes e experiências com métodos e técnicas, as apropriações, 

as restrições evocadas, os tempos de criação, as expansões associativas, as 

dúvidas geradoras, as experimentações perceptivas impulsionadoras, erros e 

acasos, recursos para avaliação e escolha da matéria-prima, as teorias e reflexões 

próprias de cada projeto captados em primeira pessoa nas entrevistas e 

reorganizados em textos críticos serviram para compreender as relações internas 

das linguagens do processo criativo de livros de artista e como uma base comum 

para se estudar livros de artista. 

Nesta pesquisa, a entrevista atuou como mecanismo articulador para 

reativação da rede de criação dos artistas pesquisados; para organização de um 

dossiê, dando conta das multiplicidades de recursos utilizados; e para produção de 

um texto crítico capaz de explicitar, comunicar e mediar a complexidade do percurso 

de criação de tais projetos, entendendo o artista como uma figura central no 

processo de leitura de seu próprio trabalho. 

Assim, entende-se o artista como produtor de conhecimento sobre seu 

processo de criação e propõe-se a inserção da fala ou depoimento do artista como 

protagonista na narrativa essencial para esmiuçar e remontar os percursos de 

construção, descobrir caminhos e aspectos de uma determinada identidade 

artística, revelar, desmistificar e dessacralizar a obra de arte e sua experiência de 

criação. E a fala do artista, acionada pelo crítico de processo por meio de 

proposições relacionais, como a entrevista, pode se comportar como um meio de 

acesso a conteúdos, tendências, princípios direcionadores e noções organizadoras 

do percurso criativo, representando uma ampliação dos documentos de processo. 
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