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RESUMO 
 
Estas considerações propõem alguns passos iniciais para a avaliação crítica da presença do 
livro de artista na vida universitária, sugerindo a coleta de informações históricas, intelecti-
vas, estéticas e metodológicas de instituições acadêmicas que tenham relações programáti-
cas de ensino e pesquisa com essas manifestações, com vistas a uma maior disponibiliza-
ção de conhecimento e de referências documentais à comunidade docente e discente supe-
rior. 
 
Palavras-chave: livro de artista, livro-objeto, livro-obra, arte e mídia, arte contemporânea. 
 
 
ABSTRACT 
 
These considerations propose some initial steps for the critical assessment of the presence 
of the artist's book on university life, suggesting the gathering of historical, intellective, aes-
thetic and methodological information of academic institutions that have programmatic rela-
tions of teaching and research with these demonstrations, aiming at greater availability of 
knowledge and documentary references to teaching and learning community. 
 
Keywords: artist’s book, book-object, bookwork, art and media, contemporary art. 

 
 
 
 

As considerações a seguir surgiram da elaboração de um projeto até o momen-

to desenvolvido apenas circunstancialmente. A busca da sua maturidade não será 

difícil, graças ao ótimo grau de intelectualização no seu campo (que é intrincado à 

história e à teoria da arte) e ao reconhecimento das carências e inexatidões (a ne-

cessidade de superar o empirismo anterior à profissionalização da pesquisa). Acredi-

tamos que as dimensões históricas e artísticas da presença do livro de artista na 

arte contemporânea e suas relações crescentes com os sistemas de ensino superior 

não são plenamente conhecidas. E cremos também que o acesso metodologica-

mente constituído a esse conhecimento acrescentaria um maior fortalecimento dos 

instrumentos para o ensino de conceitos e procedimentos artísticos na universidade. 

Aqui, a base para a definição geral do que seja o objeto “livro de artista” é o enten-

dimento de que ele seja o livro produzido por um artista, diretamente ou não, como 

obra interna do circuito artístico ou veículo de transposição para outros circuitos. Po-
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de ser único (escultórico ou protótipo) ou múltiplo (de edição). Pode ser um livro-

objeto (por exemplo, os que têm laços expressionistas ou surrealistas), um livro-obra 

(como os que têm vinculações perceptivas, minimalistas e conceituais) ou um livro 

comum (como uma brochura qualquer, “sem interesse estético”). Na maior parte dos 

casos que costumam ser apontados em pesquisas, fala-se do livro de artista no sen-

tido estrito do termo, geralmente mais refratários às inclinações naifs de uma parte 

dos livros-objetos, além de apresentarem pertinência indiscutível à produção con-

temporânea. 

As investigações sobre o tema “livro de artista” (tanto em stricto como em lato 

sensu) evoluem satisfatoriamente, e o conhecimento organizado sobre sua presença 

em universidades parece estar saindo da fase embrionária, possivelmente porque os 

mais importantes trabalhos sejam de pesquisadores provindos do ambiente superior 

(mestrados e doutorados). A relativa sonolência que pressentíamos no início dos 

anos 90 parece ter chegado ao fim, sobretudo como resultado da maturidade e qua-

lificação dos cursos de pós-graduação internacionais e da intensificação de pesqui-

sas conceituais e poéticas. Nos eventos expositivos, a presença antes dominante de 

artistas empíricos cede lugar cada vez maior aos artistas pesquisadores, freqüente-

mente professores. Em colóquios e simpósios, na eleição dos palestrantes essa in-

clinação na balança fica ainda mais evidente. Daí o motivo pelo qual são bem rece-

bidos os teóricos e historiadores dispostos e efetivamente capacitados a interpretar 

os fenômenos correlatos ao assunto.  

Para o fortalecimento imediato das pesquisas (e como ainda é pouco vulgariza-

da a fortuna crítica pontual e de qualidade), os indícios deverão ser procurados em 

diferentes bases, às vezes escondidos em textos não específicos da arte. Alguns 

trabalhos tocam no problema, mesmo que vagamente, ou oferecem incidentalmente 

exemplos da produção que interessa à universidade. Como no caso do estudo dos 

assim chamados escritos de artistas. Muito mais que apenas um complemento ao 

tema, a coleta e análise dessa produção verbal têm contribuído com informações 

importantes que, no mínimo, ajudam a esclarecer certas escolhas e posturas. Os 

escritos estão inapelavelmente ligados às publicações. E os estudos sobre eles fo-

ram reivindicados justamente pelo circuito dos livros de artista, como pode ser cons-

tatado no catálogo de 1986 da livraria Printed Matter (fundada por Sol LeWitt, Lucy 
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Lippard e outros), premonitório: “Existe um livro esperando para ser escrito sobre o 

tema dos escritos de artistas e ele poderia começar com Leonardo [...]”.1 

 No decorrer das minhas atividades de pesquisa (conceitual, histórica e estéti-

ca) sobre o livro de artista, realizadas antes, durante e após a freqüência aos cursos 

de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foram constata-

dos espaços de silêncio no conhecimento sobre a área, sobretudo nacionalmente. 

Se é verdade que essas ausências eram grandes no princípio, hoje elas parecem 

muito menores. Na esfera internacional esse problema vem se diluindo, embora ain-

da possa ser encontrado, sobretudo em países periféricos. Entre os diferentes hia-

tos, podia ser notada certa debilidade crítica sobre as relações diretas do livro de 

artista com o meio acadêmico. A constatação definitiva desse problema deu-se al-

guns anos mais tarde, durante a execução de pesquisa de doutorado, quando foi 

observado que uma parcela significativa dos livros mais importantes vinha sendo 

produzida com bom grau de maturidade por artistas professores do ensino superior 

internacional. Esta informação chegou a ser apresentada, como um comentário pa-

ralelo, para a banca de avaliação durante a defesa da tese As existências da narrati-

va no livro de artista (no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS, 

em janeiro de 2008). 

No plano mundial, a versatilidade do ensino de graduação em artes (teórico ou 

prático) parece ser estimulante para alunos e professores voltados para a experi-

mentação com obras “livro-referentes”. Também a oferta de pós-graduação segue 

aumentando e buscando especificidades que lidem com a sofisticação dos proces-

sos contemporâneos. Não são mais tão raros os mestrados, masters e outros pro-

gramas, incluindo doutorados, que tenham ou aceitem o livro de artista como um 

objeto primário de estudo e experimentação. Surgem, enfim, os subsídios teóricos e 

os referenciais históricos construídos através de processos organizados. Essas in-

formações podem ser acessadas e interpretadas metodologicamente (e um dos ca-

minhos poderá ser a partir dos laços ou atores nacionais e internacionais descritos 

mais adiante). 

A experimentação acadêmica não esteve ausente no Brasil, mas foi esparsa. 

No Instituto de Artes da UFRGS, para usar um exemplo que me é próximo, foram 

produzidas as obras coletivas Proposiciones creativas: curso de creatividad realiza-
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do en Brasil (Julio Plaza, coord.), em 1972 (uma edição do Centro de Investigacio-

nes Recinto Universitário de Mayaguez, Porto Rico), e Ciranda (Paulo Silveira, org.), 

em 2005. Esta última, explicitamente acadêmica, unificaria atividades de Extensão e 

Pós-Graduação, ligando métodos das áreas de concentração em História, Teoria e 

Crítica e em Poéticas Visuais. No plano didático das oficinas, alguns graduandos 

têm experimentado a produção de livros, majoritariamente de livros-objetos únicos 

(às vezes instalações e vídeos relacionados), o primeiro passo para ambições maio-

res (o múltiplo e a publicação). Na pós-graduação da UFRGS, existem as pesquisas 

pessoais deste proponente (para mestrado e para doutorado em História, Teoria e 

Crítica da Arte), assim como a utilização, por alguns candidatos (especialmente em 

Poéticas Visuais), de técnicas de encadernação criativa e imposição de páginas nas 

suas dissertações e teses. E, por fim, entre alguns docentes encontra-se o que pode 

ser entendido como prosseguimentos, continuidades ou extensões de uma obra in-

termidial, inclinando-se ora à pesquisa formal, ora a reflexão conceitual (como nos 

livros de Maria Lucia Cattani ou Helio Fervenza, ambos mantendo importantes e só-

lidas relações internacionais). E ainda poderíamos, sem dúvida, localizar realizações 

mais ou menos intensas nas principais universidades brasileiras. 

O estudo dessas relações com o meio acadêmico tem uma relevância institu-

cional peculiar. No que diz respeito ao livro de artista e seus correlatos, a produtivi-

dade intelectual e artística nas universidades, centros universitários e instituições 

companheiras de fato parece carecer de pesquisa, registro, análise e interpretação 

continuados. Mas prevendo a possibilidade de um mal-entendido, enfatizo essa últi-

ma condição adjetiva: “continuados”. Mesmo estando fora dos centros dominantes, 

os cursos superiores de artes brasileiros reúnem condições de contribuir com o sis-

tema de idéias que une o espírito de rede à universidade. Neste último aspecto, ou-

tro valor acadêmico na manutenção dessas proposições seria uma provável ligação 

entre atividades de ensino (saberes de graduação e pós-graduação), pesquisa (in-

vestigação, laboratório e iniciação científica) e extensão (retribuição social através 

de eventos e atuação junto às comunidades). É possível, e desejável, a interação 

entre um instituto de artes e as pró-reitorias de sua universidade, e desta com outras 

universidades.2 

Sobre a mencionada dimensão pessoal de envolvimento no tema, o assunto já 

se constitui parte integrante de um projeto de vida. A investigação prossegue e parti-
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culariza as pesquisas desenvolvidas a partir dos cursos realizados no Programa de 

Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS, bem como os esforços integrantes do 

grupo de pesquisa Veículos da Arte (cadastrado no CNPq).3 A novidade está mesmo 

é na crescente ampliação da rede internacional de troca de informações, o que inclui 

uma efetiva participação brasileira. Ainda que discreta, ela mostra-se crescente. Três 

eventos recentes são notáveis nesse aspecto, e poderíamos ainda acrescentar uma 

quarta ocorrência. 

Em novembro de 2009, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte, realizou o seminário Perspectivas do Livro de Ar-

tista, com conferências e mesas-redondas que reuniram teóricos e artistas direta-

mente ligados ao tema. O evento, que incluiu uma exposição bastante interessante e 

atual (não se propôs como historiográfica), foi um fruto direto das atividades cres-

centes da pesquisa em artes na universidade brasileira. O auditório recebeu partici-

pantes de várias partes do Brasil, interessados em ouvir as vozes nacionais, mais os 

representantes de México e Estados Unidos, que propiciaram certo tom pan-

americano ao encontro.4 

O México foi representado por Martha Hellion e Felipe Ehrenberg (que nos anos 

70 coordenaram na Inglaterra a Beau Geste Press, um marco histórico do espírito de 

rede), e dos Estados Unidos veio Brad Freeman (do Columbia College, Chicago, e 

fundador e editor-chefe de JAB, The Journal of Artists’ Books). Os demais palestran-

tes eram artistas e pesquisadores brasileiros, muitos com vínculos universitários 

consolidados, e já conhecidos entre nós: Amir Brito Cadôr, Angelo Mazzuchelli, Ber-

nadette Panek, Daisy Turrer, Edith Derdyk, Helio Fervenza, João Bandeira, Mabe 

Bethônico, Marcelo Drummond, Maria do Carmo Freitas, Neide Dias de Sá, Paulo 

Bruscky e Paulo Silveira, mais as mediadoras Maria Angélica Melendi, Márcia Arbex 

e Vera Casa Nova. As atividades paralelas ao encontro incluíram uma visita à re-

cém-inaugurada livraria Livrobjeto, que durante aquele período expunha trabalhos 

de Arlindo Daibert, Claudia Renault, Daniel Escobar, Hilal Sami Hilal, Isaura Pena, 

Jorge dos Anjos, Marcos Benjamim, Maria do Carmo Freitas, Paulo Bruscky e Wal-

tercio Caldas. O mais importante evento simultâneo aconteceu no mezanino da bi-

blioteca central do campus da universidade, que exibiu livros dos artistas participan-

tes, além de outros de sua coleção. Ressalte-se que a Escola de Belas Artes da 

UFMG está coordenando a criação de um acervo específico de livros de artista, que 
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deverá ser o primeiro do gênero em bibliotecas universitárias brasileiras, numa pro-

posição dos mesmos organizadores do encontro, os professores Maria do Carmo 

Freitas e Amir Brito Cadôr. 

Durante os encontros, muitos esforços acadêmicos foram lembrados e aponta-

dos como exemplares, entre eles os exemplos internacionais das escolas e universi-

dades de Chicago, Bristol e Rennes. Do Brasil, foram comentados tópicos diversos, 

variados, alguns até então desconhecidos de parte da platéia. Entre eles foi ressal-

tado o vínculo do renovado interesse conceitual e oficinal (construtivo) do livro de 

artista às atividades superiores de pesquisa e pós-graduação sobre a arte contem-

porânea, o que inclui o reestudo das experiências precursoras a partir dos anos 50. 

E esse é um ponto chave. O seminário Perspectivas do Livro de Artista foi concebido 

dentro da agenda oficial de uma universidade federal brasileira, e vem daí sua parti-

cular importância para a compreensão das relações do tema com a pesquisa aca-

dêmica.  

Um segundo bom exemplo a ser ressaltado é o trabalho do Centre for Fine Print 

Research, School of Creative Arts, da University of the West of England, Bristol. Co-

ordenados por alguns professores e pesquisadores, entre eles Sarah Bodman (re-

search fellow for artists’ books), os trabalhos incluem a atualização anual de institui-

ções, artistas e outros integrantes do sistema internacional através do anuário Ar-

tist’s Book Yearbook (em continuidade ao trabalho anteriormente feito por Tania Pei-

xoto e outros a partir de 1994); a publicação mensal do boletim eletrônico Book Arts 

Newsletter (incluindo uma versão para distribuição postal); o periódico semestral The 

Blue Notebook; e muitas outras publicações (incluindo de relatórios a catálogos) que 

acompanham cursos, seminários e projetos de pesquisa. Além de todo esse esforço, 

mantém a pesquisa What will be the canon for the artist’s book in the 21st Century?, 

financiada pelo AHRC, Arts and Humanities Research Council (da Grã-Bretanha), 

que entre outros frutos gerou o livro (ou relatório) A Manifesto for the Book, organi-

zado por Bodman e Tom Sowden, reunindo entrevistas, depoimentos e estudos de 

casos de artistas,  pesquisadores, editores, curadores, etc., de diversas nacionalida-

des, tudo disponível com custo zero, acessível à comunidade pela internet ou por 

impressão por demanda. Através de suas atividades e publicações o Centre for Fine 

Print Research também mantém laços crescentes com a universidade brasileira, 

mantendo-se receptiva a novas ligações. 
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Como terceiro exemplo deve ser destacado a colaboração formalizada entre a 

Université Rennes 2 Haute Bretagne e a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, efe-

tivada em diversos projetos. Os responsáveis são, respectivamente, os professores 

Leszek Brogowski (titular de estética) e Anne Moeglin-Delcroix (titular de filosofia da 

arte, autora de Esthétique du livre d'artiste, 1960/1980, um dos mais importantes 

livros publicados sobre o assunto). Moeglin-Delcroix representa o Centre de Philo-

sophie de l’Art (na Paris 1) e Brogowski o laboratório Oeuvre et Image e as Éditions 

Incertain Sens (em Rennes 2). É claro que essa editora não está sozinha no circuito 

artístico internacional, mas ela tem poucas similares abrigadas em outras instituições 

de ensino superior. Gestada e mantida de dentro das relações universitárias, é vol-

tada exclusivamente para a publicação de livros de artista desde fevereiro de 2000. 

Um mês antes, em janeiro, já havia sido oferecida uma disciplina específica, “Livres 

d’artistes et pratiques éditoriales”. E a partir de então uma série consistente de even-

tos vem sendo promovidos tendo Rennes como sede, boa parte ligando pesquisa e 

pós-graduação. Pode ser lembrado, entre outros, os seminários interuniversitários e 

o encontro internacional Livre d'artiste: l'esprit de réseau, em 2003. Em março de 

2010 foi realizado em Rennes mais um colóquio temático, Le livre d’artiste : quels 

projets pour l’art ?. O conselho científico foi formado por Brogowski e Moeglin-

Delcroix (organizadores), Anne Cauquelin (professora emérita de filosofia na Univer-

sité Jules Verne, Amiens), Maurizio Nannucci (artista intermidial e editor de Floren-

ça), Clive Phillpot (curador independente em Londres e diretor honorário da bibliote-

ca do MoMA, Nova York), Jean-Marc Poinsot (professor de história da arte em Ren-

nes 2) e Christophe Viart (professor de artes plásticas em Rennes 2). Palestraram 

alguns participantes do conselho científico, além de convidados, sobretudo doutores 

ou doutorandos, o que propiciou encontros de países como França (a grande maio-

ria dos intervenientes) com representantes dos Estados Unidos, Itália, Suíça, Bélgi-

ca, Dinamarca e Brasil. 

O exemplo adicional é uma quarta possibilidade de sucesso. Nesse caso, o e-

vento está no futuro. A responsabilidade pelo eventual êxito ficará por conta do XXX 

Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, em outubro de 2010, no Rio de 

Janeiro. Sob o tema central “Arte > Obra > Fluxus”, os encontros estarão divididos 

em oito sessões temáticas, uma delas “O livro de artista – da modernidade à con-

temporaneidade”. Ou seja, um debate integralmente acadêmico e de alto nível volta-
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do para o tema. Por não ter ainda ocorrido, podemos apenas especular sobre seus 

resultados (e torcer por eles).5 

E poderíamos ainda apontar outras relações internacionais já existentes, 

muitas sendo informais ou não possuindo ligação direta com o ensino superior. 

São importantes canais de consulta e incluem professores, artistas ou outros pro-

fissionais da arte em países como Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, 

Portugal, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Holanda, Dinamarca e outros. 

Entretanto nossa ênfase nestas considerações é estrita e orgulhosamente aca-

dêmica. E esse é o principal motivo para compreendermos o crescimento de po-

der dessas relações quando elas podem ser discutidas em encontros como o do 

Comitê Brasileiro de História da Arte ou da Associação Nacional dos Pesquisado-

res em Artes Plásticas. 

Portanto, como pesquisadores fortalecidos pelo meio universitários (em his-

tória, teoria e crítica, em poéticas visuais, em museologia, etc.), nossas metas 

deverão ser tão precisas quanto possível. Por suas características, algumas su-

gestões podem ser oferecidas. Limito-me a sete, algumas que, reconheço, com 

suas pretensões tendem a se sobrepor: (1) buscar, coletar e instrumentalizar para 

análise informações históricas, conceituais e metodológicas disponíveis em cen-

tros acadêmicos que tenham relações programáticas com o livro de artista, inclu-

indo suas extensões arquivísticas e museológicas; (2) estruturar ou incrementar 

um campo de pesquisa, constituindo protocolos e rotinas próprios para as tarefas, 

com suporte institucional claro; (3) formar documentação específica, pela promo-

ção e registro da interação entre docentes e discentes locais entre si e com o co-

nhecimento disponível em outros centros; (4) estudar e interpretar as possibilida-

des políticas e estéticas do livro de artista no meio acadêmico; (5) constituir e dis-

ponibilizar conhecimento, tanto em língua nativa como traduzida, através de pu-

blicações periódicas e não periódicas; (6) configurar novos laços institucionais 

entre a universidade do pesquisador e outros estabelecimentos nacionais e inter-

nacionais, a partir da intensificação e formalização das relações já efetivadas; e, 

por fim, (7) vitalizar o arcabouço teórico sobre o livro de artista no Brasil.  
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Concluindo, reitero minha convicção de que, ao estudarmos as relações en-

tre o livro de artista e o meio acadêmico, estaremos enriquecendo as relações 

sistêmicas e estéticas nas nossas universidades. 

 

                                                 
1 Reese Williams, “Artists’ texts”, Printed Matter Catalogue, 1986, p. 24. 

2 Na versão original deste texto, redigido em 2009 como uma proposta de projeto, os argumentos eram volta-
dos apenas para o Instituto de Artes da UFRGS. 

3 A presente comunicação é resultante direta da participação teórica e historiográfica nos trabalhos do grupo 
de pesquisa Veículos da Arte, aos quais ela se integra.  

4 Esta apresentação ao evento da UFMG foi publicada em termos semelhantes, mas em inglês, no boletim 
Book Arts Newsletter, n.55, February 2010, p. 20-21 (Bristol: University of the West of England, School of 
Creative Arts). 

5 Esta comunicação foi escrita de acordo com as normas da ANPAP, sendo, portanto, elaborada integralmen-
te alguns meses antes de sua possível apresentação, e sem conhecermos que comunicações serão ofereci-
das no encontro do CBHA do mesmo ano. 
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