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Resumo 

 
Este artigo decorre do conjunto de pesquisas sobre o processo de criação a partir dos 
cadernos e documentos de artistas. No conjunto das reflexões desenvolvidas focamos, para 
este trabalho, nas evidencias da tendência comunicativa da arte. Nesta tendência para o 
outro, destacam-se o diálogo do artista inicialmente com suas experiências vividas e com a 
memória dos materiais. Segue-se evidenciando, na análise dos cadernos de artista de 
Shirley Paes Leme, revelando como o fenômeno comunicativo se estrutura ao longo das 
reflexões que levam à obra entregue ao público. Por fim, chega-se à mediação da memória 
do artista com as relações culturais em diferentes níveis de mediação que vão de um foro 
íntimo até uma mediação com os meios de comunicação de massa.  
 
Palavras-chave: Processo de criação, arte contemporânea, cadernos de artista, teoria da 
arte, comunicação. 
 
 
Resumen 
 
Este ponencia se deriva del cuerpo de investigación sobre el proceso de creación de los 
libros y documentos de los artistas desde el 2002. En todo el énfasis en las ideas 
desarrolladas por este trabajo se evidencia  la tendencia  comunicativa  del arte. Esta 
tendencia para el otra se destaca desde el primer diálogo del artista con sus experiencias y 
la memoria de los materiales. A continuación se hace evidente en el análisis de las 
anotaciones de la artista Shirley Paes Leme, que  revelan cómo el fenómeno comunicativo 
se estructura a lo largo de las reflexiones que la conducen a su obra dada al público. Por 
último, se llega a la mediación de la memoria del artista con las relaciones culturales de la 
mediación en los diferentes niveles que van desde un foro íntima a la mediación de los 
medios de comunicación de masas. 
 
Palabras clave: Procesos de creación, arte contemporáneo, libros de artista, teoría del arte, 
comunicación 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

Demarcar, significar, registrar, experimentar e comunicar parece ser função e 

destino das anotações nos cadernos de artista, e mesmo em seus documentos e 

arquivos avulsos. São práticas de linguagem que de imediato objetivam apoiar o 

artista em seu processo de criação; com o auxílio dessas práticas, ele, o artista, 

demarca um campo mais preciso no sistema de signos que invadem a sua  

percepção; coloca-lhes um contorno; estabelece-lhes, na semiose, um significado 



1411 
 

 

capaz de funcionar como fenômeno gerador de idéias e imagens que fomentam o 

seu processo de criador. Não obstante, estabelece-se por meio desses cadernos, 

documentos geradores, um processo de interação com a memória do artista, matéria 

motriz da mente criadora.  

Os documentos e arquivos do processo de artistas plásticos revelam 

fragmentos dessa relação memorial e comunicativa que o artista estabelece consigo 

mesmo, com o público, com o tempo e o espaço historicamente constituído nos 

quais ele está inserido. Assim, uma análise mais específica dos documentos do 

processo de criação de artistas pode se iniciar pela sistematização das interlocuções 

evidenciadas nos seus cadernos e demais documentos de processo, possíveis 

esferas de interação que definem um ato comunicativo arquitetado a partir das 

relações íntimas que envolvem o artista, sua memória, sua criação e a inserção do 

seu fazer no seu meio ambiente. Entende-se por meio ambiente, “[...] o entorno 

perceptível por todos os sentidos e, simultaneamente, o resultado dos processos de 

organização de objetos naturais e artificiais para adequação dos lugares de vida da 

população” (ESTEVES, 2002, p. 328).  

Desse modo, se consideradas as categorias comunicacionais presentes na 

comunicação humana, oriundas das Teorias Gerais da Comunicação, e reiteradas 

no processo de criação pelos estudos do processo de criação (SALLES, 1998; 

CIRILLO, 2009), as dimensões intrapessoal, interpessoal e cultural da comunicação 

podem ser abordadas em sua manifestação nos documentos do processo de artistas 

que apresentem uma tendência em seu projeto poético de construir-se, já de início, 

na interlocução da memória do artista com a memória dos materiais que constituirão 

a obra apresentada ao público. Essa mediação constante da memória do artista e de 

sua constituição também como matéria é uma tendência apresentada por alguns 

artistas cuja produção tende para a elaboração de um discurso memorialista. Essa 

característica está evidente nos documentos de processo de Beuys, Shirley Paes 

Leme, Magdalena Abakanowicz, Hilal Sami HIlal, ou Hélio Oiticica, somente para 

citar alguns. 

Analisando  conjuntos diferentes de  cadernos de artistas, desde 2004, e 

tomando-se de modo geral as notações que se colocam como indiciais do modo 

como esses artistas evidenciam as relações interacionais nos seus diferentes níveis, 
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pode-se apontar algumas categorias de diálogo da mente criadora ao longo do 

processo de criação. 

1 Diálogo íntimo: em busca da forma e da matéria 

À medida que constrói o seu mundo imagético, o artista vai também recortando, 

no campo impreciso de suas memórias, a memória dos fenômenos sensíveis 

(demarcados tanto no mundo circundante, quanto nos seus sonhos e imaginação) e 

constituindo metáforas a partir de lembranças. Esse é um estágio na formação de 

um diálogo íntimo que estabelece consigo mesmo. Esse movimento criador permite 

um antever do resultado, do qual se aproxima por meio de um variado sistema de 

experimentações tanto formais, quanto material, espacial e conceitual (CIRILLO, 

2004). É por meio desse diálogo intrapessoal que envolve o ato criador que o projeto 

poético do artista  põe-se em movimento em busca de uma recompensa material: a 

própria obra. 

Assim, entendida como auto-comunicação, essa ação auto-reflexiva, grafada 

nas páginas dos cadernos de artistas, revela o pensamento criador em construção, 

em movimento. A análise dessa interação da mente criadora consigo mesma busca 

elucidar fragmentos do modo como se operam na artista as dúvidas, angústias, 

escolhas e decisões, frustrações e gratificações que envolvem a criação e que têm 

sua materialização visível tanto na obra,  quanto em anotações verbais ou visuais 

nos seus documentos do processo; isto pode ser percebido numa análise breve do 

exemplo a seguir. Na imagem a seguir, um estudo preliminar para a obra Pela 

Fresta, de Shirley Paes Leme (Figura 1), há a predominância de signos visuais, o 

que parece dar uma pista de que o uso de códigos visuais permite uma maior 

proximidade do pensamento criador com a relação de imagem mental/objeto.  

Nessa imagem estão presentes três sistemas semióticos: um numérico – que 

parece indicar um número de telefone; um verbal – presente tanto no espaço da 

esquerda superior da página (junto ao número), quanto no espaço do quadrante 

direito inferior, fazendo indicações sobre as formas em estado de gestação; e um 

visual que ocupa a maioria da página. Os textos alfanuméricos parecem cumprindo 

duas funções: atuam como uma espécie de lembrete que indica um possível contato 

(Cláudia 212-0188); ou restringem a amplitude subjetiva das formas visuais (cheio, 

real e vazia). Assim postas, essas “combinatórias” de signos verbais e numéricos 
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parecem estabelecer restrições que dão maior objetividade à amplitude de código 

visual, colocando uma espécie de ligeira rigidez na cadeia de significações da 

imagem grafada na página. 

 

 

 

Figura 1 – Shirley Paes Leme, Página com estudos para a instalação Pela Fresta, 1998.                    

Fonte: cadernos da artista Shirley P. Leme (C5:40) 

 

Certifica-se de que o sistema de códigos visuais é predominante na maioria das 

páginas dos cadernos de artistas da maioria dos artistas (CIRILLO,2002). Na 

imagem em questão, a artista dialoga consigo mesma por um meio 

predominantemente visual, a partir da representação do espaço a ser utilizado e da 

interação dos seus elementos arquitetônicos com a obra em gestação – condição 

necessária no caso de instalações.  

A experimentação evidenciada nesse exemplo é um claro exemplo da 

experimentação espacial ou topológica (CIRILLO, 2004). Os projetos partem de 

características fixas dos prédios, invariáveis espaciais e arquitetônicas a serem 

incorporadas no trabalho. Estruturas fixas do prédio norteiam a reflexão para a 

tomada de decisão sobre a obra que vai sendo construída. Essa artista vai 

construindo a dinâmica da obra a partir da dinâmica do espaço.  Porém, na análise 

de outros documentos se percebe o diálogo da artista com a dinâmica dos materiais 
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que irão materializar a obra. A imagem a seguir  é uma evidência de que o processo 

de criação está permeado por essa relação com a materialidade da construção da 

obra. Decisões são tomadas a partir da interação artista-matéria. É nesse campo 

que experimentações do tipo material e conceitual (CIRILLO, 2004) estão se 

estabelecendo.  

No detalhe do texto verbal na Figura 2, podem ser observadas algumas das 

reflexões conceituais e decisões materiais que envolverão a obra. 

 

 

 

 

      

- wire – not necessary 

- stickes do the work 

 

 

- process work 

- let the material 

       dictate the limitation  

- 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 3 – Shirley Paes Leme, Detalhe evidenciando a tendência de diálogo com a matéria 

Fonte: cadernos da artista (C2:93) 

 

No fluxo desse diálogo íntimo, alguns artistas estabelecem uma relação visceral 

com a matéria de sua obra. Como pode ser visto no texto da figura anterior, a junção 

de grafismos e palavras parece desvelar o pensamento gerador que irá definir a obra 

exibida: as expressões “wire is not necessary”, “stickes do the work”, “process work” 

e, finalmente, a expressão que parece encerrar esse raciocínio conceitual-

construtivo – “let the material dictate the limitation”.  

De fato, na obra Inside Out (1986), de Shirley Paes Leme, nenhum subterfúgio 

para manter a estrutura foi usado. Segundo depoimento da artista, bem como 

anotações em seu caderno, o material estabeleceu os limites espaciais da forma (the 

limitation). Isso evidencia o constante diálogo da artista com a sua matéria de 



1415 
 

 

criação. O próprio material definiu, em conjunto com a artista, por sua capacidade de 

auto-sustentação, como seria a estrutura de apresentação física da forma. Percebe-

se que a artista ouviu o material, colocando-o como parceiro nesse diálogo interno 

que alimentou o seu movimento criador. Finalmente, pode-se dizer que os 

documentos do processo analisados resultam exatamente de uma atitude dialógica 

dos artistas consigo mesmo durante o processo de criação. 

 

2 O diálogo com o outro: a construção de interlocutores 

Como índices dessa relação comunicativa, os documentos e arquivos do 

processo de criação revelam mais que a interlocução íntima desses artistas; eles 

dão também pistas de como se estabelece uma interação com o outro, pois a obra 

de arte carrega em si a expectativa da recepção. Configura-se, pois, um diálogo com 

seus semelhantes. Há uma inquestionável tendência para o outro. A expectativa de 

recepção inerente à arte faz com que ela seja produzida tendo sua leitura pelo outro 

como norte: nenhum artista produz sem essa angústia. E a solução para essa 

angústia está na tomada de decisões que, ao longo do processo de criação, 

conduzem a compensações ou frustrações que se intercomunicam, gerando um 

movimento criador.  

Nesse movimento para o outro, estão presentes diferentes sujeitos de 

interlocução física ou memorial, com os quais  o artista interage. Nos documentos 

dos cadernos de artista há evidências de signos oriundos do diálogo dos artistas 

com seus iguais. Essa interação comunicativa parece estar expressa, de um lado, 

pelas marcas ou impressões que o sujeito deixou na memória do artista ou, por 

outro, pela expectativa de posicionamento desse outro sujeito em relação ao espaço 

perceptivo da obra.   

A análise de uma página do caderno de artista de Shirley Paes Leme (C2: 132) 

irá revelar nuances desse sujeito dialógico e interacional expresso no processo de 

criação. Na página (Figura 4), pode-se perceber que há mais que um outro instalado 

na memória da artista e, portanto, sujeito desse diálogo. Nessa página podem ser 

acessadas duas categorias de sujeito, parceiros nesse diálogo da mente criadora em 

processo. A primeira categoria é o sujeito expresso no texto verbal na parte inferior 

da página, onde se lê: “dar convites p/ visinhos” – esse é um sujeito plural, é 
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memória e espera ao mesmo tempo, um grupo social específico no qual Paes Leme 

está imediatamente inserida, com o qual ela tem uma relação de vizinhança. Embora 

não identificados, eles são sujeitos singulares e plurais, convivem com a artista 

numa relação espaço/temporal na qual são memória e devir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

outsidein, sideinout 

inside out 

Shirley 

 

 

 

 

 

 

dar convites p/ “visinhos” 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Shirley Paes Leme, Uma das anotações finais do projeto da instalação Inside Out, 1986 

Fonte: cadernos da artista 

 

 A segunda categoria de sujeito identificada nessa página é resultante da 

construção do texto visual no centro e na parte superior da página. Esse segundo 

sujeito é externo às relações imediatas da artista: ao esboçar a vista externa da 

instalação Inside Out (1986), Paes Leme posiciona o receptor de sua obra, 

estabelece-lhe um ponto de vista para a recepção primeira do conjunto da obra – 

esse sujeito é nenhum sujeito e, ao mesmo tempo, todos os sujeitos. Ele é um 

sujeito portador de uma memória existencial que será fundamental no processo de 

comunicação possível de ser estabelecido entre ele, a obra e a artista. É, pois, um 

sujeito genérico fundamental para a percepção e mesmo a projeção/planejamento 
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da relação do público com a obra. Assim, a relação artista x obra x público é também 

definidora da própria criação da obra, sendo fundamental até mesmo para a 

definição da apreensão e sentido do título da instalação. 

Esse sujeito híbrido e geral, coletivo, em potência, conduz a discussão para a 

amplitude maior do ato comunicativo inerente ao processo de criação nas artes 

visuais. Tanto a produção da arte, sua percepção como tal, pelo artista e pelo 

público, só são possíveis porque estão mediados por um conjunto ainda maior de 

relações que estabelecem interfaces possíveis entre esses diferentes sujeitos. Esse 

campo fenomenológico é o que define o caráter cultural das relações dialógicas 

estabelecidas e evidenciadas nos documentos do processo de criação de Paes 

Leme. 

3  O diálogo cultural: possibilidade evidente nos cadernos de artista 

Os documentos e arquivos do processo de criação parecem permitir ainda 

apreender exemplos da expressão de outros possíveis subníveis da comunicação 

em seu aspecto cultural, do diálogo cultural que permeia o processo criativo, cujas 

marcas estão impressas nos cadernos de artistas em seus diferentes signos. O 

compartilhamento de signos culturalmente estabelecidos irá possibilitar que o ato 

comunicativo tenha sua plenitude existencial. Considera-se que os níveis imediatos 

que permitem a interlocução cultural dos documentos do processo podem ser 

definidos no diálogo cultural. Aqui estarão sendo considerados possíveis níveis de 

interação cultural evidenciados nos documentos de artistas. 

Assim, os estudos atuais tem evidenciado que estão presentes alguns aspectos 

de mediação cultural em diferentes subníveis: memorial, nacional, intercultural 

/transcultural e midiática; nuances do aspecto de interação com o tempo e a história 

que envolvem a artista como sujeito social e culturalmente constituído. 

3.1 Mediação memorial: o artista como sujeito cultural 

A mediação memorial do diálogo cultural é constituída pelo conjunto de traços 

culturais que definiram o artista como sujeito existente como tal. É uma interação do 

sujeito consigo mesmo por meio de sua memória e do vivido com grafias memoriais 

do seu grupo de ação imediato. É o conjunto de traços culturais imediatamente 

grafados na sua memória e que são resgatados, tanto no conceito quanto na forma 
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que envolveu o fato vivido. A ação desse diálogo está mais próxima das relações 

psicofísicas que o fato estabeleceu. 

Essa questão nos documentos dos cadernos de artista de Sami Hilal parece 

partir de uma matriz indicial do vivido – a memória de sua origem árabe. As 

reoperações nos documentos se dão, predominantemente, por meio da produção de 

signos que se põem por semelhança formal com a experiência da cultura de seus 

pais. Porém, em alguns outros momentos, isso pode se dar por uma articulação 

mais característica do que Pierce definiu como campo da terceiridade, pela 

mediação simbólica. Assim, em alguns documentos do processo, esse vivido é 

reoperado a partir da matriz conceitual impressa na memória do artista. Esse 

diálogo, que revela uma possível identidade cultural do sujeito pelo viés das marcas 

memoriais impressas, índices da interação, está na presença de traços da cultura no 

imaginário psicológico e formal do artista.  

Nesse sentido, no caso de Paes Leme, tem-se um bom exemplo: ela 

freqüentemente busca nas imagens familiares, ou do seu habitat imediato, as 

referências dialógicas que irão construir seu trabalho. Para se ter uma idéia desse 

diálogo cultural de caráter mais íntimo, ou memorial, lança-se mão aqui de outra 

página de seus cadernos (L5: 49).  

 

 

 

Figura 5 – Shirley Paes Leme,  Fogo Fel, 1998 (esquerda). Ao lado, detalhe de um de seus projetos 

Fonte: PAES LEME, Shirley. Fogo Fel/São. Porto Alegre, 1998 
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Na instalação Fogo Fel (1998), Paes Leme trabalha com a imagem, grafada em 

sua memória, dos móveis que fizeram parte de sua infância: o fogão de lenha 

(Figura 5). Existem várias formas de fogão à lenha, mas esse modelo está 

intimamente associado às praticas construtivas do Centro-Oeste brasileiro, fazendo 

parte de uma tradição regional. Assim, embora seja compartilhada por quase toda a 

população brasileira, a imagem do fogão de lenha é uma impressão imediata 

deixada por traços culturais que marcaram a infância da artista em Cachoeira 

Dourada, GO. Nesse exemplo, não é no outro social, mas é nela mesma (na 

memória da artista), que está a origem do diálogo estabelecido e evidenciado nas 

duas imagens. Assim, percebe-se que elas dialogam com aspectos da cultura por 

meio de impressões formais e conceituais deixadas na mente por traços culturais de 

seu determinado grupo social. Esse subnível parece definir-se na identidade 

psicológica do sujeito. 

3.2 Mediação nacional: revelando uma identidade nacional 

        Outra possibilidade que se instaura no diálogo cultural, evidenciada nos 

documentos de processo nos cadernos de artistas, é o diálogo com as tradições 

nacionais, com os elementos, traços e padrões culturais que definem a 

nacionalidade do sujeito criador, do artista e sua identidade nacional (social).  É a 

evidência de que ele é socialmente constituído por hábitos e padrões compartilhados 

socialmente. Nessa interface com o corpo social, define-se a mediação nacional.  

Na página a seguir (C1: 11), Paes Leme parece dar maior ênfase e clareza à 

articulação de padrões nacionais da cultura que estão presentes no seu processo de 

criação (Figura 6). Quando da grafia dessas notas, ela estava recém-chegada ao 

Arizona, EUA, e buscava, em algumas tradições e traços da cultura brasileira, a sua 

identidade como sujeito inserido em um contexto nacional. Com as anotações “birht, 

futebal, carnaval, camdomble... where the means come from”, a artista registra, 

nessa página, uma série de tradições populares no Brasil. São reflexões que se 

colocam como etapas de um processo que objetiva a elaboração de estudos para 

tapeçarias inspiradas nessas tradições. 
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Figura 6 – Shirley Paes Leme, Detalhe de anotações da artista, 1983 

Fonte: anotações da artista (C1:11) 

 

 

As reflexões da artista sobre a sua brasilidade vão conduzi-la a investigações 

estéticas mediadas por fenômenos da cultura nacional. Nesse momento em que ela 

está imersa na cultura norte-americana, primeiramente Paes Leme volta-se para sua 

origem sociocultural, e seus projetos ganham um contorno delimitado por essas 

experiências coletivamente compartilhadas.  

3.3 Mediação intercultural/ transcultural 

Outro ponto interessante aparece nessa última figura: a intermediação das 

duas línguas (inglês e português) na elaboração dos esquemas mentais de Paes 

Leme. Dois sistemas lingüísticos, de culturas diferentes, colocam-se sobrepostos ao 

texto visual, evidenciando que algo acontece na mente criadora em contato com 

duas culturas distintas – ela necessita interagir para que sua estada na América do 

Norte seja uma experiência significativa para a sua formação técnico-conceitual. 

Nesse aspecto, começa-se a perceber que está havendo uma interação dos dois 

sistemas culturais por parte de Paes Leme, principalmente no que se refere à 

construção do texto verbal, pois o texto visual aparentemente tem uma certa 

independência com relação à língua, pode-se dizer que a linguagem visual é mais 

universal. Salienta-se aqui que a linguagem do texto visual, como sistema semiótico, 

não opera no sistema saussuriano de linguagem-língua-fala. 

Pode-se dizer que aqui está a mediação intercultural/transcultural, a qual é 

evidência de que o processo de criação da artista necessita, naquele momento, 
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estabelecer uma interação com os dois diferentes sistemas culturais. Faz-se 

necessário, no caso de Paes Leme, um diálogo intercultural e transcultural. Sua 

mente criadora precisa estabelecer-se nos dois sistemas para constituir textos 

estéticos que os transcendam: inicialmente essa operação é a mistura dos códigos 

lingüísticos (Figura 7). Assim, gradativamente, verifica-se que ocorre a busca pelo 

entendimento do sistema cultural norte-americano em seus diferentes traços e 

padrões existenciais. 

 
 
Bandeirinhas de São João 

Projeto para instalação – Tucson – Az 

 

 

Carnaval 

G R 
133 
B7 
RA 

balões 

  
Iemanjá – dia 2 de  
                    fevereiro 

 Need to be heavy 
 To submerge 
 

Mandioca    
- dress white 
- pape 
- candle 
- tocos 
- bastões 

 

 

 
 

Figura 7 – Shirley Paes Leme, Detalhe de anotações: interação de culturas 

Fonte: cadernos da artista (C1:54) 

 
 

Paes Leme busca melhorar suas competências estéticas na compreensão de 

fazeres característicos do povo norte-americano, porém só pode fazê-lo a partir de 

sua própria cultura. Rituais da cultura brasileira são fonte geradora dos primeiros 

projetos de instalação. “São João”, “camdomble”, “Iemanjá” e “carnaval” novamente 

aparecem, acompanhados da frase: “need to be heavy to submerge”. Esse mergulho 

profundo nas tradições de sua brasilidade é necessário para a transposição do que 

observar nas tradições norte-americanas. Assim, estaria encontrando a interface 

possível entre as duas culturas. E essa interface está nela mesma.  
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A necessidade da imersão determina um movimento em direção a essa 

interculturalidade. É condição mínima para o desenvolvimento do seu processo de 

criação. A cultura material americana começa a ser tomada como referência para a 

construção dos seus trabalhos.  

3.4 - Mediação midiática 

Essa apropriação e interação com a cultura de outro país pode também ser 

evidenciada no espaço a ser ocupado no imaginário de Paes Leme por imagens 

oriundas de periódicos daquele país, o que irá possibilitar a percepção de uma outra 

mediação comunicativa. É desse sistema de comunicação que Paes Leme toma 

algumas imagens, muitas delas imagens geradoras que serão reoperadas ao longo 

do seu projeto poético: presencia-se a intermediação da mídia como registro de 

experiências nos documentos do processo da artista.  

Assim, a interação comunicativa cultural, mediada por esses mecanismos ou 

meios de comunicação em massa, constitui o diálogo da mente criadora com 

elementos gerados na e pela cultura de massa – especificamente na mídia 

impressa. Vale salientar que não é objetivo deste trabalho discutir valores éticos e 

estéticos das mídias de massa. Limita-se às marcas indiciais da interação de Paes 

Leme com imagens geradas por esse sistema semiótico. Verifica-se, pois, como a 

artista busca nessas imagens elementos constitutivos e possíveis imagens 

geradoras de seu projeto poético.. 

Essa centelha inicial provocada por imagens do diálogo com seu tempo e 

espaço historicamente construídos e “comunicados massivamente” por um veículo 

de comunicação de massa pode ser apreendida e tornar-se imagem geradora de um 

processo criativo. A figura 8 é uma página do caderno da artista que contem um 

recorte de jornal e um esboço que será decisivo, anos mais tarde, como parte dos 

estudos para a instalação Pela Fresta, de 1998. Pode-se observar que à imagem da 

mídia impressa, inicialmente posta como gatilho da mente criadora, a artista 

responde com um conjunto de grafismos que revelam momentos dos esquemas 

mentais que possivelmente iriam definir os movimentos das linhas construtivas de 

outros trabalhos da artista. Essa notação visual é um vestígio do pensamento 

gerador que foi acionado na interlocução com uma imagem de terceira geração, 

resultante da cultura midiática do corpo social. 
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A obra, mesmo ainda não executada, já existe em potência nesse “projeto de 

obra” resultante dessa interação cultural. Essa é uma da poucas imagens, colagens 

de jornais ou revistas, em que a artista associa diretamente a um projeto de obra, 

esse não é um recurso que, aparentemente a envolva. 

 

 

Figura 8 – Shirley Paes Leme, Colagem e desenho para instalação 

Fonte: anotações da artista (C3:36) 

 

Considerando que o diálogo cultural, evidenciado em mediações que 

estabelecem seis subníveis, define as nuances da comunicação no processo de 

criação, vale ressaltar que é exatamente nesse nível que é possível o 

estabelecimento, ou melhor, a percepção de qualquer noção de diálogo. Entretanto, 

parece redundante, porém necessário apontar que a obra e o seu processo de 
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produção, vistos pelo prisma de sua gênese, são evidências do diálogo 

historicamente constituído. Poder-se-ia concluir, então, que o nível cultural da 

comunicação no processo de criação é o sítio onde se constitui a própria 

possibilidade de interação. A cultura é o diálogo do possível. É a possibilidade que 

permite que o processo de criação seja entendido como texto em movimento, o que, 

no caso de Paes Leme, está acessível pela sua memória. 
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