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Design, criatividade, crítica genética.
Destacando a importância e a dificuldade de estudar a criatividade, este texto apresenta a crítica genética, 
com uma nova abordagem para esta questão, que lida com processos de criação a partir dos registros 
deixados pelos criadores. As possibilidades deste estudo para o design são exemplificadas através de 
pesquisas realizadas no Centro de Estudos de Crítica Genética da PUC-SP.

Design, creativity, genetic criticism.
Showing the importance and difficulty in studying creativity, this paper expose the Genetic Criticism, with a  
new approach to this question, analyzing the creative process a partir dos registros leaving by creators. The 
possibilities to design of this kind of study are showed through researches accomplished in the Centro de  
Estudos de Crítica Genética da PUC-SP.

Criatividade.
Criatividade é um tema presente em muitas áreas de atividade humana. Com o design não poderia ser 
diferente, por isto encontramos em muitas metodologias de projeto, talvez em todas, um momento em que a 
atitude criativa desempenha um papel preponderante. Esta etapa aparece com o nome de concepção, nas 
metodologias de Christopher Jones, Gui Bonsiepe e Asimov; já na metodologia de Munari é chamada 
explicitamente de criatividade.

Sem encarar esta questão, a maioria dos livros sobre o fenômeno da criatividade no campo do design se 
restringe à apresentação de um acervo acervo de soluções que possam ser escolhidas e de algum tipo de 
metodologia criativa. Estes textos destacam o momento do insight, o que implica de imediato, uma visão 
redutora que "mostra um percurso que tem sua origem em um insight arrebatador, que se concretiza ao longo 
do processo criativo. Um caminho do caos inicial para a ordem que a obra oferece. Essa perspectiva contém 
uma linearidade que incomoda aqueles que convivem com a recursividade e a simultaneidade desse 
fenômeno (Salles, 1998: 20)".

Este assunto tem sido estudado por muitas áreas de conhecimento mas, aparentemente, todos estudos 
esbarram na impossibilidade do acesso aos processos mentais, problema que já havia sido exposto por Freud 
(1970:120), ao dizer: "Gostaríamos enormemente de descrever o modo pelo qual a atividade artística se 
origina nos instintos primitivos da mente, se não fosse aqui, justamente, que falham nossas capacidades".

A título de exemplo cito o livro de Landa, Thinking Creatively (1998), que discute a respeito do pensamento 
visual e orienta sobre as etapas envolvidas na busca de soluções criativas. Para isto aborda desde o briefing 
até os diferentes elementos formais que podem ser utilizados. Esta parte aproxima-se de uma metodologia de 
projeto.

Este tipo de trabalho é útil, ao oferecer opções para o designer pois, se não existissem opções, não teríamos 
sequer a possibilidade do trabalho criativo. Isto no entanto não é suficiente, pois a criatividade está 
relacionada à imprevisibilidade, e não com a simples escolha, mas com a proposta de opções que 
inicialmente não estavam previstas.
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Necessidade de registro.
Os processos mentais, no entanto, dependem de algum tipo de registro. Pierre Lévy (1994: 172), abordando 
esta necessidade, chama os diversos instrumentos para isto utilizados de "aparelhos da memória" ou de 
"tecnologias intelectuais". Ele se pergunta: "o que é o espírito sem a mão que desenha e pinta, esculpe, 
escreve, e constrói, e maneja o florete? E sem o pincel, o lápis e a tesoura entre os dedos dessa mão? (...) O 
que é a mente sem linguagem, este veículo onipresente, meio sujeito, meio objeto; produto do coletivo, que 
fala quase dentro de nós como um autômato? O que é a mente sem a conversação, sem a presença do social e 
de todos os seus aparelhos de memória?" A estas questões ele responde que nada restaria.

Esta frase seria mais previsível em um texto de Focillon ou Bachellard, e não em um livro que trata de 
computadores e interfaces. Importa destacar, entretanto, que a mão registra um índice do processo mental, 
seja no barro, no papel ou em algum meio ótico ou magnético, que possa ser recuperado através de um 
computador. A existência de algum tipo de registro é a base de outra abordagem do tema da criatividade: a 
crítica genética.

Crítica Genética.
Grésillon (1994: 1) afirma que que se pedirmos um livro desta área, receberemos algo de teologia ou de 
biologia. Isto ocorre porque estas três áreas tratam de questões de nascimento, de elaboração e 
desenvolvimento, seja do mundo, do ser vivo, ou das obras literárias, interesse da crítica genética; mas 
advém também do desconhecimento desta área de estudos. Neste sentido considero importante expor o que 
vem a ser esta crítica, especificar a abordagem efetuada em um centro de estudos e, por fim, indicar as 
possibilidades deste estudo para o design.

Uma vez desfeita a confusão com a teologia e a biologia, o nome crítica genética se mostra adequado. Esta 
abordagem teórica nasceu na França em 1968 com a reunião de um grupo, coordenado por Louis Hay, para 
organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine. Esta crítica chegou ao nosso país nos anos 80 
através do professor Philippe Willemart, que coordena um grupo de pesquisas na Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP. Além deste grupo existe outro, o Centro de Estudos de Crítica Genética, 
ligado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo.

Este centro de estudos, ao qual pertenço desde sua fundação, em 1993, recebe pesquisadores de outras áreas 
além da literatura, e por isto colaborou para a diversificação dos estudos, ao apresentar pesquisas nas áreas 
de cinema, arquitetura, artes plásticas, teatro, dança.

A atividade deste pesquisador, segundo Grésillon (1994: 15) se divide em dois grandes grupos: ele  "reúne, 
classifica, decifra, transcreve e edita processos manuscritos. (...) A partir destas redes de operações, forma 
conjecturas sobre as atividades mentais subjacentes. Constrói, e esta é a sua segunda tarefa, hipóteses sobre 
os caminhos percorridos pela escrita e sobre os significados possíveis deste processo de criação".

Salles (1998: 12) confirma esta visão ao dizer que o pesquisador desta área é alguém que comenta analisa a 
produção de obras de arte, a partir dos rastros deixados pelos criadores. "Narrando a gênese da obra, ele 
pretende tornar o movimento legível e revelar alguns dos sistemas responsáveis pela geração da obra". Ao 
fazer isto busca uma melhor compreensão do processo de criação.

Documentos de processo.
É importante ressaltar a dependência do manuscrito, pois podemos especular o quanto quisermos sobre os 
mistérios da criação. No entanto a crítica genética, como insiste Grésillon (1998: 17), somente pode trabalhar 
com os vestígios do processo criativo. Desta maneira, se não tivermos manuscritos, não temos investigação 
genética. É isto o que torna este estudo mais objetivo.

Em sua preocupação com a ampliação do campo dos estudos genéticos, Salles (1998: 17) considera que o 
termo manuscrito não é adequado, já que indica um testemunho escrito à mão no suporte papel. Mesmo 
quando se trata de literatura, existem outros tipos de registro, indo do texto computadorizado a fotografias e 
objetos.



Quando o objeto de análise são criadores de outras áreas, além da literatura, passa a ser necessário o uso de 
instrumentos de análise gerais, aplicados a muitos casos diferentes. Desta maneira, autora propõe que 
passemos a utilizar o conceito de "documentos de processo", em substituição ao de manuscrito.

Documento de processo é tudo aquilo que o artista utiliza em seu trabalho criativo e que é tomado pelo 
pesquisador como índice daquele processo, independente do suporte e do modo como foi trabalhado. Temos 
então fotografias, vídeos, desenhos, maquetes ou provas de impressão.

Estes documentos limitam e caracterizam os estudos genéticos e, assim, não é possível o estudo de um 
processo do qual não exista documentação mas. Por outro lado, nunca teremos a documentação completa, 
estes documentos são índices incompletos de um processo.

No trabalho criativo muitos documentos são eliminados e outros sequer chegam a existir. Isto ocorre quando 
temos parte do processo acontecendo na mente criadora, sem o auxílio de um instrumento externo. Além 
disso temos documentos que apontam para caminhos que foram abandonados. Desta maneira, o material da 
crítica genética está carregado de lacunas. São fragmentos de um processo, peças de um quebra cabeças que 
o geneticista deve montar.

Para efetuar esta tarefa, é necessário conhecer os procedimentos gerais, que normalmente são utilizados 
dentro de uma determinada linguagem, ou seja, quais os procedimentos utilizados na música, na pintura, na 
arquitetura, etc. Precisamos saber também quais são os procedimentos específicos de um determinado 
criador, ou grupo de criadores, no caso de um processo criativo coletivo. O que envolve a pesquisa do maior 
número de informação sobre este criador, ou estes criadores.

O êxito nesta tarefa, de o pesquisador ter conhecimento das teorias específicas das linguagens estudadas, 
Não dá para pesquisar a criação em dança sem conhecer dança, em cinema sem conhecer cinema. Isto, no 
entanto, é insuficiente. Além da teoria específica e da metodologia da crítica genética, é necessário um 
pensamento que ofereça uma lógica para preencher as lacunas.

Cada pesquisador segue a sua própria inclinação, mas fica claro que temos  "a necessidade de um 
pensamento do movimento e da não linearidade se quisermos ter êxito em uma simulação científica 
adequada destes processos, cuja característica é precisamente não ser linear" (Grésillon, 1998: 19).

Embasamento na semiótica peirceana.
No centro de Estudos de Crítica Genética optamos pela semiótica peirceana, não somente por nossa 
familiaridade com esta teoria, já que estamos inseridos em um programa de pós graduação em semiótica, 
mas também porque consideramos esta teoria adequada para pensar os processos em movimento, uma vez 
que um conceito central nesta construção intelectual é o de ação do signo ou semiose.

O signo é uma relação dinâmica envolvendo três elementos: o próprio signo, o objeto que ele representa e o 
interpretante, que não é exatamente um interpretador, mas uma função interpretadora daquele signo.

A idéia de semiose manifesta-se quando analisamos a relação do interpretante com o signo: este só estará 
completo quando for gerado um interpretante, mas este é também um signo e, como tal, exige interpretação 
(Scott, 1983: 159). Temos, então, uma cadeia semiótica na qual cada signo gera outro. Este movimento 
recebe, na teoria peirceana, o nome de semiose.

Mesmo sem entrar nos meandros desta teoria, o que seria muito extenso, e redundante, para aqueles que já a 
conhecem, é importante destacar que este desenvolvimento do signo não ocorre ao acaso, mas segue uma 
inclinação em algum sentido. Com base nesta teoria, a criação é entendida como um processo no qual um 
signo gera outro seguindo uma tendência que leva a um fim.

Esta explicação sucinta permite alguns mal entendidos, convém esclarecê -los. O fim do processo realmente 
existe, quando temos a obra publicada, o quadro pronto para a vernissage e ou o filme exibido. Mas esta 



conclusão é provisória, já que o filme é refeito, o mesmo tema é pintado várias vezes e o romance sofre 
modificações em uma segunda edição. Na verdade ele só termina porque o editor quer publicá-lo, diz 
Borges.

Da mesma maneira, a tendência, que pode ser identificada com a intenção do criador, aponta para o fim do 
processo, mas é um fim que, durante o desenvolvimento do trabalho é vago, incerto e indistinto. Não temos 
um ponto, mas uma nebulosa que, mesmo assim conduz o trabalho criativo. Em função destas características, 
em outro artigo (Pfützenreuter, 1999), identifiquei este fim, chamado por Peirce de Causação final, com o 
atrator estranho da teoria do caos.

O gráfico do comportamento de um sistema físico tende a parar num ponto ou fazer um movimento cíclico. 
Ciclo e ponto são atratores, pois puxam o sistema para eles. No estudo de eventos que não exibem uma 
regularidade aparente foi descoberto um outro tipo de atrator, evidenciando um novo tipo de ordem, no qual 
nunca sabemos exatamente como o sistema se comportará, mas sabemos que irá para um dos pontos de uma 
curva, ou outra forma, a que chamamos atrator estranho. Neste caso, temos caos, mas também temos ordem 
pois, como nos lembra Gleick (1990: 256), “de todos os possíveis caminhos da desordem, a natureza escolhe 
apenas uns poucos”

A relação entre caos e criatividade não é forçada. Os próprios estudiosos do caos falam em criação. Eles 
afirmam terem descobertos que "o comportamento irregular de sistemas simples agia como um processo 
criativo. Gerava complexidade: padrões de organização variada por vezes estáveis e por vezes instáveis. (...) 
até mesmo algo tão simples como uma torneira pode gerar um padrão que é eternamente 
criativo”(Gleick, 1990: 252).

Esta imagem ajusta-se com a idéia de criação que propomos, pois ela implica "desenvolvimento, crescimento 
e vida; conseqüentemente, não há lugar para metas estabelecidas a priori e alcances mecânicos. (Salles, 
1998: 27)

O entendimento do desenvolvimento do signo, permite levantar hipóteses sobre como preencher as lacunas 
do processo para as quais não possuímos documentos. A compreensão de cada processo particular permite o 
levantamento de aspectos gerais que conduzem o processo criativo.

Funções dos documentos de processo
É interessante notar, por exemplo,que por mais que mudem a forma e a matéria do documento de processo, 
em todos os casos analisados este assume sempre duas funções: armazenamento e experimentação. Como 
armazenamento, guarda idéias e projetos, mas também anotações de coisas a fazer. São informações que, 
como diz Salles (1998:18), "atuam como auxiliares no percurso de concretização da obra, e que nutrem o 
artista e a obra em criação".

A busca de uma solução criativa não ocorre só no interior da mente mas depende de ferramentas. Lápis, 
papéis, massa de modelar e computadores são instrumentos de pensamento e, da mesma maneira, os 
rascunhos, esboços, ensaios e maquetes representam, para o criador, o campo no qual as hipóteses são 
levantadas e testadas. Somente em função disto é que representam, para o pesquisador em crítica genética, 
documentos de processo com a função de experimentação.

Acredito que a crítica genética, que nasceu da literatura e se estendeu para a arte em geral, possa ser aplicada 
ao design. O exemplo anterior, quanto às funções do documento de processo, comprova isto. Em todo 
projeto existem idéias armazenadas e, da mesma maneira temos muitas experimentações que chegam até a 
assumir nomes específicos nas metodologias de projeto, tais como "Desenvolvimento de alternativas" e 
"Construção experimental". Isto ocorre tanto no projeto de produto como de comunicação visual.

Não quero retomar aqui a grande discussão da diferença entre design e arte, que parece já estar resolvida, 
mas como se trata de um instrumento vindo de de outra área, é válida a verificação das diferenças e 
similaridades. A diferença neste caso, fica por conta das restrições do projeto e da metodologia.



Podemos lidar com isto quando lembramos que não existe produção artística sem algum tipo de restrição, 
mas no caso do design, os limites do trabalho não dependem das inquietações estéticas, filosóficas, 
experimentais ou existenciais de um sujeito, produzindo algo destinado exclusivamente à fruição estética, 
mas de outras circunstâncias, tais como, cliente, público, tipo de material, processos de produção.

Quanto falamos em metodologia, estamos nos referindo a um aspecto crucial do design, mas que também 
existe na arte. É proveitoso para isto verificarmos o que Salles (1998: 60) diz a este respeito da relação entre 
arte e ciência. Entendendo o método como operações responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho. Ela 
afirma: "essas operações, que acontecem inevitavelmente ao longo do processo, não conhecem na arte a 
consciência e explicitação da ciência. A arte vive, portanto, um encontro de método que não implica, 
necessariamente, uma busca consciente".

Conclusão
Não existe, em nosso grupo de estudos, nenhum trabalho em andamento sobre criação em design. 
Exemplificarei a riqueza de conclusões a que este trabalho conduziria, ampliando o entendimento do 
processo criativo nesta área, com duas pesquisas: uma em jornalismo e outra em publicidade.

Na tese O processo de produção telejornalística à luz da Crítica Genética, Aline Maria Grego Lins, utilizou 
o instrumental da crítica genética, por não ter encontrado, no âmbito da teoria da comunicação, um 
pensamento que permitisse lidar com os tópicos principais de seu trabalho. Ela estava interessada 
principalmente na relação de tensão em um trabalho de autoria coletiva, como ela considera o telejornalismo.

Neste trabalho ela colocou sob nova ótica vários elementos do processo telejornalístico, tais como a pauta, a 
reportagem e a edição, enfatizando a ocorrência do acaso junto ao planejamento. Ela analisou também a 
questão do tempo de produção que, neste caso, é um fator muito importante. 

João Vicente Cegato Bertomeu, em sua dissertação: O processo de criação da Propaganda Impressa,  
analisou a produção de quatro campanhas por três grandes agências de publicidade. Uma das primeiras 
necessidades a que este estudo levou, foi precisar a noção dos diferentes tipos de briefings e identificar sua 
função na criação publicitária.

Como a produção de uma campanha publicitária é um trabalho coletivo, foi necessária análise da 
comunicação entre os participantes de cada trabalho, que iluminou os procedimentos nas várias etapas do 
processo, desde o rough à finalização.

O caos mudou a postura da ciência ao declarar que resultados complexos podem ter causas simples e que a 
compreensão do funcionamento de um sistema não permite prever seu comportamento. De modo similar, a 
abordagem do processo criativo que estou apresentando não permite uma previsão de como este se 
desenvolverá, nem dá receitas de criatividade, mas ajuda a entender o processo, e este entendimento 
apresenta pelo menos uma conseqüência prática imediata: ajuda a conviver com a complexidade e 
imprevisibilidade do trabalho criativo.

Concluo explicitando que uma das intenções deste artigo é incentivar as investigações de processo criativo, 
que partem da concretude dos gestos deixados pelos designers, inaugurando as pesquisas de crítica genética 
em design.

Bibliografia
BERTOMEU, João Vicente Cegato, O processo de criação da Propaganda Impressa. Dissertação de 

Mestrado, PUC-SP, 2001.
DANTAS, Denise Parâmetros para avaliação de embalagens de consumo. Dissertação de mestrado, 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1998.
FREUD, Sigmund, Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua Infância. In: Edição Standard Brasileira. 

Vol.11. Rio de Janeiro, Editora Imago, 1970, p.53-124.
GRÉSILLON, Almuth, La critique génétique: origines e méthodes, in Genesi, Critica, Edizione, Paolo 

D'iorio, Armando Petrucci e Alfredo Stussi (org), Pisa, Classe di Lettere e Filosofia, 1998.



GRÉSILLON, Almuth, Éléments de Critique Génétique: Lires les manuscrits modernes, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1994.

LANDA, Robin,  Thinking creatively : news ways to unlock your visual imagination, North Light Books, 
1998.

LÉVY, Pierre, As tecnologias da Inteligência — O futuro do pensamento na era da informática, Rio de 
Janeiro, Editora 34, 1994.

LINS, Aline Maria Grego, O processo de produção telejornalística à luz da Crítica Genética. Tese de 
Doutora, PUC-SP, 1999.

PFÜTZENRUETER, Edson, Criação: do caos para uma ordem provisória, Caos e Ordem – Linguagem e 
arte. Anais do III Congresso Internacional Latino-Americano de Semiótica. Revista face, nº 4, 1999, 
pp212-216.

SALLES, Cecília Almeida, Conceito Semiótico de Criação, in Anais do VI encontro internacional de 
pesquisadores do manuscrito, São Paulo, Anablume 2000, pp116-121

SALLES, Cecília Almeida, Gesto Inacabado – Processo de criação Artística, São Paulo, Anablume, 1998.


