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Resumo: Tem como objetivo investigar os arquivos e documentos do processo de criação dos 

principais artistas da arte contemporânea Capixaba, buscando colaborar para a escritura e visibilidade 

da história da arte no Espírito Santo, bem como divulgar esses arquivos para que sejam melhor 

entendidos pelos profissionais da informação. Tem como fundamentação teórica o livro Padrões de 

Intenção, de Michael Baxandall (2006), no qual o autor trabalha as diretrizes e encargos que 

envolveram o projeto em tela; também nessa mediação sociológica - com encargos que impulsionam a 

criação e diretrizes que delimitam o contorno dessa criação e permitem entender a arte como um 

fenômeno em interação com o contexto social e cultural. Apresenta alguns resultados e reflexões da 

pesquisa intitulada Criação e Processo: estudo do processo de criação de artistas plásticos na Região 

Metropolitana de Vitória (ES), com financiamento do CNPq e da FAPES. 

 

Palavras-chave: 1 – Arquivologia – Pesquisa; 2 - Arquivos Pessoais; 3 – Processo de criação; 4 – 

Documentos de processo. 

 

 

Abstract: Aims to investigate the files and documents the process of creating the leading artists of 

contemporary art Capixaba, seeking to collaborate in the writing and visibility of art history in the 

Holy Spirit, and disseminate these files to be better understood by information professionals. Its 

theoretical foundation the book Patterns of Intention by Michael Baxandall (2006), in which the author 

works guidelines and charges involved in the project screen, also in this sociological mediation - with 

charges that drive the creation and guidelines that define the contour allow us to understand that 

creation and art as a phenomenon in interaction with the social and cultural context. Presents some 

results and reflections from a survey entitled Creation and Process: a study of the creative process of 

artists in the Metropolitan Region of Vitória (ES), funded by CNPq and FAPES. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta comunicação apresenta alguns resultados e reflexões de uma pesquisa que 

investiga as artimanhas da mente criadora nas artes visuais brasileiras, em particular, os 

principais artistas da arte contemporânea no Espírito Santo que se encontram articulados com 

as diretrizes da arte contemporânea nacional e internacional. Busca-se, com essa pesquisa, 

colaborar para a escritura e visibilidade da história da arte capixaba, neste caso, por meio da 

investigação dos arquivos e documentos do processo de criação de artistas. Assim, as 

reflexões aqui apresentadas sobre o processo de criação de artistas, seus documentos e 

arquivos, inserem-se dentro de uma pesquisa ampla denominada Criação e Processo: estudo 

do processo de criação de artistas plásticos na Região Metropolitana de Vitória (ES), com 

financiamento do CNPq e da FAPES. 

Os documentos do processo de criação encontram-se dentro da classificação de 

arquivos pessoais, e também podem ser chamados de arquivos privados, “os constituídos por 

documentos produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física (cidadão, profissional, membro 

de uma família ou elemento integrante de uma sociedade),” ou seja, “preservados para além 

da vida dessa mesma pessoa, constituem seu testemunho, como um conjunto orgânico, 

podendo então ser abertos à pesquisa pública.” (BELLOTTO, 2004, p. 265 – 266). 

Os arquivos e documentos de criação são fontes para a crítica e a história da arte, 

assim como o são os arquivos da literatura para a filologia e crítica literária, ou ainda das 

ciências em geral para a história das ciências (SANTOS, 2005). Segundo este autor, seguindo 

interesses da cultura da contemporaneidade, a procura das fontes documentais  

 

[...] por historiadores da ciência só obteve sucesso, em grande parte, pela 

convergência de sua agenda de pesquisas com iniciativas de valorização dos acervos 

documentais produzidos por instituições e pessoas com trajetórias expressivas no 

campo da ciência. [...] Na década de 1980 iniciativas inseridas em um movimento 

mais amplo de resgate da memória e da conscientização da sociedade sobre a 

importância  dos arquivos tomaram vulto no Brasil e em outros países. (SANTOS, 

2005, p. 19) 

 

Os arquivos se beneficiaram dessa “febre” de memória, ganhando cada vez mais 

abrigo institucional, formando centros de documentação e outras entidades similares. De fato, 

essa preocupação generalizada com os arquivos acelerou os estudos do processo de criação na 
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literatura no Brasil, abrindo campo para outras artes, entre elas as visuais, objeto deste 

trabalho. 

Assim, o estudo da arte contemporânea a partir dos documentos e arquivos dos artistas 

coloca-se em sintonia com investigações em diferentes campos do saber, cujos olhares 

começaram, desde a década de 1980, a focar não somente o objeto concluído; buscava-se 

também o seu processo de fabricação, de elaboração. Passaram a ser investigadas as nuances 

da criação da obra, buscando revelar novas perspectivas dos fenômenos sensíveis a partir de 

um compartilhamento com a mente do artista no momento da criação, cujas marcas 

memoriais encontram-se grafadas nesses arquivos e documentos, muitas vezes condenados ao 

esquecimento com a finalização da obra.  

São incontáveis aqueles produtores que originam essa “profusão de documentos” e 

anotações apontadas por Bellotto (2004). Estudar esses arquivos é uma contribuição tanto 

para a crítica e história da arte, quanto para a teoria da arte e, mesmo, para a sociologia da 

ciência. Para a teoria, crítica e história da arte, ele abre caminho para um mapeamento e 

contato com as decisões e incertezas do artista no seu processo de aproximação do objeto 

expressivo desejado, revela a obra a partir de seus procedimentos, diretrizes e encargos que 

envolveram o projeto em tela; também nessa mediação sociológica - com encargos que 

impulsionam a criação e diretrizes que, segundo Baxandall (2006), delimita o contorno dessa 

criação - começam a se estabelecer as contribuições para o entendimento da arte como um 

fenômeno em interação com o contexto social e cultural. Assim, para a sociologia da arte e da 

ciência, esse estudo dos procedimentos de elaboração e criação de uma obra, ou de um 

conjunto delas, revela as interações com o outro socialmente instituído, com a sociedade em si 

e com a cultura, antes mesmo dessa interação se manifestar como obra ou na obra. 

Apesar da relevância dos estudos do processo para a arte e para a ciência, não há, 

entretanto, uma política documental (mesmo nos estudos arquivísticos) que trate esses 

documentos e arquivos para além de uma visão memorialística e historiográfica, ou de uma 

relação voyeuriste de acesso à intimidade do artista. Aliás, de acordo com Lopez (2003, p. 

70), “os arquivos pessoais, por suas características informacionais, testam os limites dos 

princípios teóricos da arquivologia”, porém, “ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, os 

reforçam, como única salvaguarda para que tais conjuntos não percam a unicidade e coesão 

arquivísticas que os caracterizam.” Há, ainda que equivocada, outra tendência no trato desses 

documentos e arquivos, comum em projetos curatoriais: atribuir-lhes o status de obra – o que 
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é feito por meio de estratégias de emolduração desses documentos, as quais os isolam de seu 

contexto e lhes colocam o atributo de obra-prima (vários estudos de Rodin são hoje exibidos 

como masterpieces do artista que, apesar de sua genialidade, nunca lhes atribui outro valor 

que não o de estudo). Mas, como olhá-los de modo investigativo? 

Quando se é posto frente a frente com o conjunto de registros residuais do processo de 

criação de artistas - os documentos e arquivos desse processo - está-se diante de um 

emaranhado de fragmentos, muitas vezes desordenados cronológica, espacial e mesmo 

formalmente. Essa tessitura de signos que se apresenta contém desenhos, escritos, colagens, 

rasuras, layers e outros arquivos digitais, pedaços de objetos, maquetes e toda sorte de 

artefatos pertencentes aos mais diferentes sistemas semióticos que se colocam agrupados ou 

avulsos. A percepção da ordem desses documentos parece-nos, muitas vezes, ser mais 

complexa que a dos documentos literários, pois não se tem a sequência de um texto verbal em 

construção, a qual se evidencia em partes de um modo aparentemente mais hierárquico. Ou 

seja, a própria construção do texto verbal exige uma maior conexão entre as anotações. Nos 

documentos das artes visuais, muitas vezes algumas imagens e/ou anotações são totalmente 

desconectadas de uma lógica linear ou temporal, embora estejam numa mesma página, ou em 

uma sequência de páginas formalmente delimitadas e ordenadas. De modo geral, não há uma 

organização aparente; se há, pode-se considerá-la caótica, ou pelo menos em alguma ordem 

que transcende a hierarquia seqüencial das páginas dessas anotações organizada pelo artista, e 

nas quais diferentes sistemas semióticos, como desenhos, escritos, fragmentos de revistas ou 

jornais, se colocam como um universo em desalinho, um aparente caos. Esses documentos 

revelam partes e passos do artista em direção à obra, mas não a são obras – como alguns até 

lhe atribuem o valor de. 

Mas, se não são obras, o que são então esses documentos e arquivos do processo de 

criação nas artes visuais? Como conseguir um tratamento investigativo de arquivos pessoais 

de artistas? Como articular o apoio de outras ciências para uma possível compreensão e 

verificação de relações entre esses arquivos e a gênese da obra? Como se estruturam esses 

documentos no estudo da arte contemporânea? Estas são algumas perguntas que a pesquisa 

que originou este artigo se põe. Esta comunicação não irá responder a todas elas, mas 

apresentará algumas reflexões que permitirão entender um pouco mais das relações entre obra 

e processo estudados por meio de documentos e arquivos pessoais da criação de artistas 

plásticos contemporâneos.  
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2 OS DOCUMENTOS DO PROCESSO: PARA ALÉM DA CURIOSIDADE, UMA 

EXTENSÃO DA MENTE CRIADORA 

 

De acordo com Bellotto,  

O arquivo pessoal, como fonte de pesquisa apresenta variantes que convém 

explicitar. Ele pode ser usado como documentação básica, como documentação 

alternativa, como documentação subsidiária ou como documentação paralela. O 

mesmo conjunto documental serve de uma forma ou de outra em relação à pesquisa 

proposta. Isso depende do tema, das hipóteses levantadas, da perspectiva da 

abordagem do próprio fio condutor que o documento evidencia ao historiador e não 

o contrário. (BELLOTTO, 2004, p. 268)  

 

Mas o que são documentos e arquivos do processo de criação nas artes visuais? 

Entendidos como fenômenos da memória da obra, são registros materiais do gesto criador, 

marcas de uma gênese. São evidências da temporalidade agostiniana e não-linear da mente 

criadora em ação.  

Muitas vezes, acabada a obra, esses registros são colocados à margem, raramente 

resgatados em um novo percurso gerativo. Entretanto, o interesse pelo estudo dos mecanismos 

e da estrutura do gesto criador devolveu a essas marcas o frescor que lhes é inerente. Dessa 

forma, o pesquisador coloca esses arquivos novamente em ação, os acompanha de modo 

crítico-interpretativo, buscando nexo; olha-os no seu conjunto, na sua possibilidade interativa, 

procura compreendê-los e às suas funções no processo de criação. Enfim, coloca-os no 

caminho para desvelar suas funções e seu movimento para além do arquivamento, afastando-

os do obscuro manto do esquecimento. Nessa busca, os documentos do processo - que 

cumprem um papel fundamental para o artista no seu processo em busca da obra - permitem 

ao crítico genético, um cientista dos arquivos de artistas, o trabalho investigativo, crítico e 

interpretativo, evidenciando a dinâmica do gesto criador. 

Uma primeira reflexão investigativa nos leva a pensar esses documentos como uma 

extensão da capacidade da memória humana de armazenar memórias e transformá-las em 

lembranças. Parece que podemos pensar que esses arquivos são auxiliares, ou ainda 

imprescindíveis para a mente criadora desempenhar plenamente sua capacidade de efetivar 

uma idéia como obra. 
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Independente de sua classificação, os documentos do processo são auxiliares da mente 

criadora, funcionando como uma espécie de prolongamento, uma extensão não-natural da 

memória do artista: 

[...] extensão: instrumentos, mesmo que rudimentares, de origem orgânica ou não, e 

substituíveis à medida que se extinguem ou que outros mais eficientes sejam 

desenvolvidos. Ou seja, algo que, estando para além do corpo físico do artista, possa 

ser produzido permitindo prever e antecipar ocorrências e, desse modo, garantir 

certo grau de previsibilidade e de alterabilidade no objeto, ou na ação resultante do 

uso desses instrumentos. Essas extensões tornam o corpo mais eficiente, permitindo 

a observação e a (re) contextualização do observado tanto espacial, quanto 

temporalmente, garantindo certa antecipação, ou uma idéia prévia da existência 

espaço-temporal do fenômeno em construção (no caso das artes visuais, a obra 

apresentada ao público). Diferentemente dos órgãos biológicos, os documentos do 

processo como extensões podem ser adequadas e substituídas em função do seu 

aprimoramento e da sua eficiência na execução da tarefa (CIRILLO, 2004, p.67).  

 

Nessas extensões, cadernos de artista, sketch books ou documentos avulsos da mente, 

evidenciam-se esquemas mentais expressos em desenhos e códigos portadores de alto grau de 

subjetividade, porém, a percepção da interação e da flexibilização dos sistemas semióticos 

presentes nessas páginas, permitirá o acesso a alguns aspectos fundantes do pensamento 

criador em ato. Somos conduzidos assim para uma segunda questão: Como conseguir um 

tratamento investigativo de arquivos pessoais de artistas? 

Ora, configurados como uma extensão da mente criadora, os documentos do processo 

exigem do pesquisador, do teórico, do crítico ou do historiador da arte, estar atento à 

singularidade e à generalidade neles contida. A busca desse investigador está na compreensão 

da ordem constitutiva, ou mesmo na percepção de que esses documentos são uma 

possibilidade e a obra, deles decorrente, é uma escolha entre outras possíveis. A obra 

apresentada é uma versão dentro de um sem-fim de probabilidades. É o que Hay (2007) 

definiu como possível tolerável: obra apresentada é o resultado de um conjunto de escolhas de 

um conjunto de arquivos, porém os mesmos arquivos em outros conjuntos de escolhas 

poderiam originar obras consideravelmente diferentes. 

Essa potencialidade interpretativa ilimitada é uma das maiores dificuldades para se 

desvelar os procedimentos da mente criadora. É fato que ao cientista do processo só estão 

acessíveis fragmentos do movimento criador (grafados nos documentos do processo) que 

cruzam e formam um único objeto: a obra. Essa incompletude dos documentos nos remete a 

Pierce e sua reflexão sobre a representação, sobre o signo, tão evidente nas anotações dos 

artistas “[...] aquilo que está representado no signo não corresponde ao todo do objeto, mas 
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apenas a uma parte ou aspecto dele. O signo é sempre incompleto em relação ao objeto” 

(SANTAELLA, 2000, p.45). É nesse campo movediço da incompletude do signo que se 

localiza a tarefa investigativa sobre o processo de criação, para tentar compreender melhor, ou 

ampliar a compreensão da gênese da obra, assim como da própria obra. Isto faz do critico 

genético um arqueólogo da criação (CIRILLO e GRANDO 2009); e como tal, desvendando a 

geografia desses documentos e buscando revelar e compreender as micro-relações que vão se 

estruturando ao longo da genealogia da obra de arte, em direção ao artista e seu saber-fazer. 

Para tal, parte-se da estruturação de um banco de imagens e dados: documentos e arquivos 

pessoais e institucionais; fontes documentais sobre o processo de criação nas artes visuais, 

que desde 2007 estão sob a tutela do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Arte (LEENA-

UFES), que é um “lugar de custódia” e está fomentando as atividades e os agentes da análise 

documental de arquivos do processo de criação nas artes visuais no Espírito Santo. 

Esse estudo arqueológico e genealógico em andamento, não tem como meta principal 

o estudo dos casos particulares – embora já tenhamos alguns em fase de análise -, mas centra-

se no aspecto geral de cada arquivo, naquilo que é compartilhado culturalmente, naquilo que 

os faz pertencerem às categorias dos vestígios da ação criadora. Centra-se na busca de uma 

Teoria Geral do Processo de Criação. Ou seja, naquilo que permite sua classificação e 

organização para evidenciar recorrências e afinidades. Por meio dessa classificação e 

organização, tem-se buscado dar visibilidade às funções e atividades comuns nos diferentes 

processos investigados. Ainda para Santos: 

 

Podemos entender que a classificação é antes de tudo lógica: a partir da análise do 

produtor (organismo ou pessoa) de documentos de arquivo, são criadas categorias, 

classes genéricas, que dizem respeito às funções/ atividades detectadas. A 

classificação é geralmente traduzida em esquema no qual a hierarquia entre as 

classes e subclasses ou grupos e subgrupos aparece representada espacialmente. Este 

é o Plano de Classificação (SANTOS, 2005, p. 38). 

 

 Esta investigação caminha em direção à uma primeira articulação desse Plano de 

Classificação: a compreensão e demarcação dos tipos e funções dos documentos e arquivos 

investigados. Essa organização criou classificações ainda genéricas, baseadas em critérios 

tipológicos - que agrupa documentos por espécie/tipo -; e funcionais - que agrupa documentos 

que dizem respeito às funções e/ou atividades específica desenvolvidas pelo titular do 

arquivo. Porém, como salienta Lopez (2003), ao organizar-se um arquivo, independentemente 

de seu acervo, deve-se pensar não apenas na classificação, mas também e conjuntamente na 
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sua descrição, pois é a descrição arquivística que permitirá compreender o conteúdo desse 

acervo, bem como a localização da documentação que o compõe: 

 

[...] podemos afirmar que as atividades de classificação só conseguem ter seus 

objetivos plenamente atingidos mediante a descrição documental. Sem a descrição o 

pesquisador/consulente cai em uma situação análoga à do analfabeto diante de um 

livro, que ele pode pegar e folhear, mas ao qual não pode ter acesso completo por 

não possuir meios que lhe permitiriam compreender a informação. A classificação 

arquivística, desprovida das atividades de descrição, somente é inteligível para as 

pessoas que organizaram o acervo. (LOPEZ, 2003, p. 76). 

 

É nesse contexto que a crítica genética deve empreender seus esforços, assim com 

também deve o arquivista, ficar atento ao fato de que se torna cada vez mais necessário 

conhecer as especificidades desses arquivos o contexto de produção desses documentos. Vale 

reforçar o que Santos diz acerca dos arquivos de cientistas: 

 

Em linhas gerais, as classificações estabelecidas nos serviços de arquivos e centros 

de documentação buscam demarcar fronteira entre fundos institucionais e fundos 

pessoais. Para Welfelé (1999, p. 109), no entanto, existe um “elo perdido” da 

corrente que opera uma integração entre as esferas institucional e pessoal: o 

laboratório. De acordo com a autora, é nos arquivos de laboratório que encontramos 

os materiais documentais da ciência; é o local onde ela se elabora e se transforma.  

(SANTOS, 2005, p 27). 

 

A afirmação acima também pode ser aplicada aos arquivos de artista, e trazem uma 

questão levantada por Ana Maria Camargo, também citada por Santos (p. 36): ao se pensar os 

arquivos pessoais o arquivista encontra dificuldade de aplicar os princípios fundamentais da 

arquivística, pois ao passar da teoria à prática depara-se com uma característica desses 

arquivos, “o inusitado”, e que nesses arquivos aparecem materiais diversos que devem “ser 

considerados numa nova abordagem.” Para essa autora (1988, 1998, apud SANTOS, 2005, p. 

36), os arquivos pessoais trazem uma “variedade e peculiaridade” que levam os arquivistas a 

rever o que aprenderam, a olhar com outros olhos os princípios arquivísticos e os conceitos 

até então apresentados. Ela lista três aspectos que considera como mais controvertidos: 

primeiro, o fato do titular do arquivo e/ou seus sucessores recontextualizarem os documentos; 

segundo, todos os fatores que vão além da constituição do “universo coberto pelo arquivo,” 

tais como “relações de amizade e amor, opções intelectuais, obsessões e tantas outras;  e por 

último, a falta de “parâmetros normativos” que faz com que as atividades de classificação e 

descrição tornem-se um “esforço em que o levantamento de áreas de ação, funções e 



 

9 

 

atividades como categorias classificatórias dos documentos é, simultaneamente, a construção 

de uma biografia”.   

 

3  TIPOLOGIA DOS DOCUMENTOS E ARQUIVOS  

 

Conforme Lopez (2003, p. 70), “tradicionalmente o documento é definido como uma 

informação associada a um suporte material”, e “pode englobar até mesmo os objetos banais 

presentes no dia-a-dia.” Ainda conforme esse autor (p. 73), “o documento de arquivo deve ser 

considerado dentro de seu contexto de produção – enquanto resultado de uma ação 

administrativa – marcado por esta atividade e preservado como prova desta” e o contexto de 

sua produção está diretamente relacionado com as “condições  institucionais sob os quais o 

documento foi produzido” tornando-se necessário “ [...]  indicar: quem o criou, onde e quando 

isso se deu por que foi produzido (em resposta a quais demandas) e, por fim, como ocorreu 

esse processo (quais foram as etapas e trâmites necessários)”.  

Lopez enfatiza a importância de conhecer-se o contexto da produção documental 

como necessária a compreensão da informação que esse documento traz, 

 

evidentemente, o documento interessa por seu conteúdo, pelas informações que 

transmite. Todavia, as notícias que ali são representadas ou descritas requerem, de 

quem as adéqua às capacidades técnicas, que sejam traduzidas em cânones de 

representação, os quais, por sua vez, podem constituir objeto de análise, sendo esses 

testemunhos diretos da atividade de documentar. (CARUCCI, 1987, p. 14, apud 

LOPEZ, 2003, 74). 

 

Esse mesmo autor (2003, p. 80) também chama a atenção para o fato de que o 

documento de arquivo “além de ser definido através de seu contexto de produção” precisa 

apresentar a informação em co-relação com os outros documentos que também foram 

produzidos no exercício dessa mesma função. 

A importância de se atentar para esses fatos independe da tipologia documental. Os 

documentos resultantes do processo de criação podem apresentar-se nas mais variadas formas, 

inclusive as descritos por Bellotto,  

 

[...] pode-se definir arquivo pessoal como o conjunto de papéis e material 

audiovisual ou iconográfico resultante da vida e da obra/atividade de estadistas, 

políticos, administradores, líderes de categorias, profissionais, cientistas, escritores, 

artistas etc. Enfim, pessoas cuja maneira de pensar, agir, atuar e viver possa ter 
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algum interesse para as pesquisas nas respectivas áreas onde desenvolveram suas 

atividades; ou ainda, pessoas detentoras de informações inéditas em seus 

documentos que, se divulgadas na comunidade científica e na sociedade civil, trarão 

fatos novos para a as ciências, a arte e a sociedade. (BELLOTTO, 2004, p. 266) 

 

Com o uso e difusão da tecnologia, podem também ser digitalizados ou nascer digitais. 

A análise da complexidade dos documentos do processo evidencia como o artista armazena e 

experimenta diferentes níveis ou categorias da constituição do objeto estético. Essa 

diversidade de informações, presente nos registros, anexa-se à própria diversidade dos 

suportes que as contém – o que irá definir que tipo de documento se está analisando. Segundo 

Louis Hay (2002, p. 43), o que dá contornos à nomenclatura dos documentos, ou do seu 

conjunto, são a articulação dos objetos e suas funções.  

Assim, a sistematização e análise dos dados levantados, após uma primeira etapa de 

identificação, permitiram a observação de algumas características primordiais quanto à 

tipologia dos documentos das artes visuais, levando a uma taxonomia dos documentos do 

processo (CIRILLO 2004). Os tipos mais comuns de documentos do processo são os cadernos 

de artista, as agendas e folhas avulsas, que se presta a estudos predominantemente 

bidimensionais. Também podem ser encontrados arquivos digitais, bem como estudos 

tridimensionais, ou ainda maquetes da obra e/ou modelos para fundição em outros materiais. 

Esses diferentes suportes trazem consigo a interação de vários sistemas semióticos, dentre os 

quais estão textos verbais, visuais e alfa-numéricos, com predominância dos textos visuais. 

Tipologicamente, com base nos estudos de Louis Hay para os arquivos de escritores, 

de Salles (1998), assim como na observação e análise daqueles próprios das artes visuais, eles 

(os documentos) podem ser classificados em suportes fixos e suportes móveis. 

a) Os suportes fixos são aqueles cujas páginas são “solidariamente” fixas (costura, 

brochura, grampo, cola etc.). Podem ser também como na literatura, cadernetas, cadernos e 

diários – sendo as cadernetas  um pequeno caderno que pode acompanhar o corpo do artista 

nos mais distintos lugares e presta-se mais comumente a anotações rápidas, breves registros 

que evitam a fuga. Hay (1999) ainda as divide em dois tipos: cadernetas de esboço: anotações 

rápidas o suficiente para que não escapem à memória; e as cadernetas de pesquisa, destinadas 

às notações de uma obra em andamento. Ainda para Hay, os diários marcam o tempo do 

calendário, organizados pela ordem das páginas e das anotações - são o lugar do tempo, 

constituem-se pela malha da escrita no tempo (HAY, 1999, p. 7). Nessa função articulada 

com o tempo e a dimensão da anotação, reside a distinção entre diários e as cadernetas. Os 
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cadernos se diferenciam por uma questão simples: seu tamanho físico – daí origina-se 

diferenças conceituais que se revelam por serem documentos com maior organização e 

elaboração das idéias nele trabalhadas, vide os famosos cadernos de artista que são o fetiche 

dos últimos anos nas artes visuais e nas curadorias de exposições.  

Uma subcategoria nova de documentos pode ser incorporada nessa categoria de 

suportes fixos: os documentos ou arquivos digitais, pois se buscando o conceito de Hay que 

os considera fixos por serem “solidariamente unidos”, pode-se afirmar que a mídia digital 

(Cd, DVD, pendrive, site ou mesmo a CPU) funciona como um procedimento solidariamente 

“agrupado” daquele conjunto de documentos. 

b) Os suportes móveis compreendem fichas, folhas avulsas, páginas arrancadas, 

conjuntos que garantem a disponibilidade de todos os seus elementos permitindo sua 

visualização simultânea. Vale a pena salientar aqui que as maquetes e estudos tridimensionais 

podem ser vistos em analogia aos suportes avulsos apontados por Hay, e funcionam como 

documentos móveis, posta a sua mobilidade e seu uso como suportes para anotações de idéias, 

acertos e projetos. Em ambos os casos, grafados em suportes fixos ou móveis esses 

documentos e arquivos do processo funcionam como uma extensão da mente, como uma 

ampliação artificial da memória. 

Quanto à sua materialidade, os arquivos os arquivos de artista podem se colocar 

indicialmente nos mais distintos materiais – desde folhas soltas em qualquer tipo de papel, à 

elaborados arquivos digitais. Podemos afirmar que essa é uma escolha pessoal: que  material 

dará existência material às suas reflexões mentais, tornando-se  arquivos de procedimentos - 

uma escolha determinada a partir das tecnologias que estão disponíveis (e dominadas pelo 

artista)  e a fisicalidade da notação pretendida.  

Assim, cadernos, cadernetas e folhas avulsas são geralmente em papel branco, do tipo 

AP e de gramatura variando entre 75g e 90g.  Alguns artistas utilizam, em determinados 

momentos, folhas de papel manteiga ou ainda de convocações de reuniões ou mesmo papéis 

de propaganda. Também são verificados estudos em folhas de papel tipo pardo (tipo Kraft ou 

cenário). Maquetes são de papelão, argila – em natura ou pintados - e também se apresentam 

em mídias digitais. Há ainda modelos em pequena escala e desenho sobre fotografia, ou com 

recorte de revistas, que aparecem em menor quantidade, mas evidencia a potencialidade desse 

material. As mídias contemporâneas ligadas à estética da virtualidade estão desenvolvendo e 



 

12 

 

aprimorado os suportes digitais, que carecem de estudos específicos posteriores que 

ultrapassam os limites deste estudo.  

 

4 FUNÇÃO DOS DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE ARTISTAS 

 

Entendido que esses arquivos de artistas são extensões da mente criadora e que 

funcionam como marcas indiciais do processo de criação, partimos para a compreensão de 

quais são suas funções no ato criativo. De modo geral, a partir da análise dos diferentes tipos 

de arquivos de artistas plásticos contemporâneos do Espírito Santo, reunidos em pesquisas 

desde 2007, e buscando recorrências em estudos de documentos de outros artistas brasileiros e 

internacionais (CIRILLO 2004; SALLES, 1998), pode-se dizer que são funções dos 

documentos do processo: armazenamento e experimentação.  

O armazenamento é uma função claramente verificada nos diferentes tipos de suportes 

(digital, cadernos, cadernetas, maquetes, etc.), assim como os diversos tipos de anotações e 

registros (grafismos variados, textos verbais que permitem o desenvolvimento da idéia, 

colagens, arquivamentos digitais, e toda a sorte de meios que irão variar de um artista para 

outro); tem como objetivo registrar a idéia no seu frescor e trabalhá-las no sentido de se 

aproximar da obra a ser apresentada futuramente. Verifica-se que esses arquivos são 

reservatórios da mente criadora, são experiências sensíveis do sujeito criador registradas, 

podendo, ou não, ser [re]operadas em obras. Desse modo, os cadernos de artista, como lócus 

de armazenamento de idéias geradoras, são testemunhos da singularidade do sujeito criador e 

dos esquemas mentais que envolvem o seu processo de criação.  

A análise dos documentos e arquivos dos artistas capixabas permite a verificação e 

classificação destes a partir de diferentes tipos de experimentação presentes nesses arquivos. 

A análise desses diferentes documentos permitiu uma primeira classificação e descrição geral 

de possíveis experimentações presentes nesses arquivos, e passíveis de uma taxonomia 

específica elaborada por Cirillo (2004). Dialogamos aqui novamente com Santos (2005, p. 

44), no que se refere a compreender que esse instrumento metodológico não deva “perder de 

vista as mudanças processadas”, sendo o “mais amplo possível, flexível, capaz de cobrir todo 

o ciclo da atividade e garantir o tratamento adequado dos arquivos”. É importante salientar 

que alguns arquivos desses artistas têm maior predominância de um ou de outro tipo de 

experimentação – a separação aqui é resultante de uma possibilidade de classificação dessas 
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predominâncias para fins de uma categorização dos tipos nos documentos, tentando garantir, 

ou melhor, permitir uma leitura crítica desses arquivos a partir de uma combinação de 

critérios temáticos na definição das séries taxonômicas. O estudo crítico-reflexivo dos 

documentos e arquivos de artistas capixabas permite falar de cinco tipos de experimentação, 

que podem ser utilizados para uma análise dos dados sobre o processo de criação e sobre a 

história da arte no Espírito Santo. São essas as categorias: 1) eidético ou formal; 2) 

cromático; 3) matérico; 4) topológico ou espacial; e 5) conceitual. Vale salientar que, 

dependendo da particularidade do projeto poético, algumas dessas experimentações podem 

não aparecer, ou estarem menos evidentes. Pretende-se aqui apresentá-las como categorias em 

formação que, como representação que se faz de um determinado fenômeno, compartilham do 

falibilismo e da incompletude característica dos signos (CIRILLO, 2004, p. 73). 

 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS DOS ARQUIVOS DE 

ARTISTAS E SEU PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

Ao longo dos últimos seis anos, estes estudos sobre os documentos do processo de 

criação estão revelando a particularidade e especificidade dos documentos pessoais como 

fonte de pesquisa para a história e teoria da arte. Foram pesquisados até o momento 40 artistas 

de diferentes linguagens plásticas; totalizam 21.000 (vinte e um mil) documentos, que estão 

disponíveis na base de dados da pesquisa de forma digital. Como esta primeira fase da 

pesquisa era de levantamento do material disponível, poucos são os documentos que já 

iniciamos a investigação de características específicas de cada processo criador, bem como 

daquelas mais gerais à um grupo de artistas.  

De modo geral, as reflexões aqui apresentadas referem-se à características mais 

generalizantes, do campo da aparência dos documentos, com pouco aprofundamento no 

campo do conteúdo desses. Porém, essas considerações sobre as marcas memoriais do 

processo de criação, a partir do estudo de artistas capixabas, não objetivam encerrar o assunto, 

mas sim, pôr em debate algumas especificidades dos estudos documentais e da leitura crítica 

desses documentos e arquivos da criação e de sua contribuição para as pesquisas em crítica e 

história da arte. E, principalmente, colocar luz sobre o fato de que os estudos documentais da 

arte passam necessariamente pela compreensão de aspectos estudados pela arquivologia – a 
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qual deve ser parceira incondicional para a seriedade dos estudos desses arquivos enquanto 

fonte documental de informação sobre o processo de criação. 

Os documentos do processo trazem em si evidências da interação da mente criadora, 

revelando os diálogos possíveis dela consigo mesma, com a matéria de sua construção e com 

o ambiente e o público que a envolvem, o que revela mais uma vez sua interação com a 

sociologia e antropologia, complementares aos estudos históricos e das ciências. Entretanto, 

pouco se têm tratado os mesmos como documentos pessoais de grande impacto na memória e 

na constituição da cultura material da sociedade capixaba.  

Aqui, propõe-se a aglutinação dos estudos do processo de criação à pesquisa 

documental, de modo a contribuir para a compreensão e para a integridade dos conjuntos de 

documentos e arquivos. Esse estudo pretende também servir para auxiliar o conhecimento da 

natureza e significado dos documentos e de seu contexto nas artes; assim como, contribuir 

para a construção de um critério mais universal para a análise e armazenamento desse acervo 

que revela a memória da criação de uma obra, ou de um conjunto delas. Buscamos, ainda, o 

estabelecimento de princípios para garantir que esses arquivos pessoais sejam investigados 

segundo uma metodologia própria para os documentos de artistas a partir de um método 

investigativo, pautado na interação de metodologias de investigação da história da arte com os 

procedimentos de outras ciências, resultando em um procedimento investigativo crítico e 

flexível o suficiente para que os aspectos da diversidade de cada artista, de cada processo, 

sejam respeitados. Para tal, lançamos um primeiro nível de classificação e interação desses 

documentos com os estudos e procedimentos investigativos da pesquisa em história da arte. 

Esperamos que as reflexões aqui iniciadas instiguem não só alguns poucos 

pesquisadores mas também e principalmente os arquivistas,  para que estes busquem conhecer 

e estabelecer critérios para o tratamento dessa produção documental. Ficam as questões: será 

possível ao arquivista organizar arquivos de artistas sem conhecê-los, sem saber com foram 

produzidos?  

Deixamos também para teóricos da arte: historiadores, críticos, etc. a seguinte 

pergunta: é possível estudar arte sem conhecer o processo de criação dos artistas, seus 

documentos e seus arquivos? Podem os arquivos e documentos do processo de criação nas 

artes serem tratados apenas com o olhar fixo numa expectativa norteada pelo fetichismo de 

quem detem-se em um objeto tocado pelas mãos de um mestre nas artes? Qual o papel desses 

documentos como história, como documentos? Qual sua relação com a memória e o 
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patrimônio cultural e artístico da humanidade? Fica ainda uma questão aos próprios artistas: 

seriam suas obras aparentemente finalizadas, de fato o único possível objeto resultante 

daquele emaranhado de possibilidades expressas nos documentos de processo? Ou carregam 

esses arquivos embriões de outros objetos que de fato podem perpetuar a ação de artista para 

além de sua própria existência material? Esses são desafios que somente o estudo 

sistematizado dos documentos de artista poderá vir a colocar alguma luz sobre a angústia da 

dúvida, principalmente para aqueles que se dizem historiadores da arte e que ignoram o papel 

documental desses arquivos pessoais. 
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