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Com o interesse de verificar quais relações existem entre o 
processo criativo e os materiais, instrumentos e técnicas usados em Artes 
Plásticas, empreendemos uma pesquisa que resultou numa dissertação de 
mestrado,  cujas  conclusões  mais  relevantes  pretendemos  expor  aqui. 
Antes, porém, situaremos este trabalho no contexto da Critica Genética.

Não  se  pode  dizer  que  a  pesquisa  que  se  utiliza  do 
manuscrito seja uma coisa recente, porém a Critica Genética se diferencia 
por que ao investigar  as  marcas deixadas  pelo artista  no seu trabalho, 
busca  a  compreensão,  mesmo  que  incompleta  -  sempre  o  será  -  do 
processo  criativo.  Podemos,  então,  concordar  com  Cecília  A.  Salles 
(1992:23,102)  quando  diz  que  “o  geneticista  quer  exatamente  ver  a 
criação artística por dentro” e que o papel da Critica Genética é "revelar 
uma  teoria  da  criação implícita  em cada  processo  criador;  teoria  essa 
manifesta na ação do criador que o manuscrito, por sua vez, (res)guarda".

O  manuscrito  é  a  única  maneira  de  termos  acesso  ao 
processo que ocorre durante a criação e, é exatamente neste aspecto que se 
distinguem as  abordagens  que  podemos  fazer  às  diferentes  linguagens 
pois, de acordo com Dorfles (1988:54) “a distinção das diversas artes deve 
ser  feita  baseada  na  diversidade  dos  ‘media’  utilizados,  ou  seja,  dos 
materiais físicos a que o artista recorreu”.

Associamos Critica Genética à literatura pois foi nesta área 
que estes estudos iniciaram. É por este motivo, inclusive, que usamos o 
termo manuscrito mesmo quando falamos de um modelo em argila para 
estudar as formas de uma escultura ou mesmo de um edifício. No entanto, 
quando usamos o conceito de Dorfles para distinguir a literatura, temos de 
nos perguntar qual é o material da literatura? Teríamos,  como possível 
resposta, os vários significados da palavra, seu som, seu ritmo, a maneira 
com esta se articula com outras, as imagens que elas suscitam e, também, 
no caso dos trabalhos de poesia que explora a visualidade, a forma como 
está escrita em termos físicos, qual tinta, qual papel, com pincel ou através 
de tipografia.
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Uma hipótese para a dificuldade desta definição está no 
fato de uma palavra poder assumir muitas formas físicas diferentes. Será 
entendido como material, então, aquilo que for importante para o escritor 
que estiver sendo estudado.  Desta  maneira,  ao estudamos Machado de 
Assis, por exemplo, o tipo de letra não será relevante, ao contrário de, para 
ficarmos num exemplo conhecido, um caligrama de Appolinaire.

Quando  tratamos  do  material  em  Artes  Plásticas,  este 
aspecto  se  torna  evidente.  Apesar  de,  em  alguns  trabalhos,  podemos 
entender como material a mitologia grega ou as narrativas bíblicas, esta 
palavra normalmente se refere ao material que é usado na execução da 
obra.

Entendemos  as  Artes  Plásticas  como  a  produção  de 
objetos, como um “fazer", como a atividade de formar uma matéria. Não 
podemos esquecer que ao falarmos de "arte" estamos lidando com um 
conceito mutante que não foi sempre considerado da maneira como nós o 
vemos. Pareyson (1989:115) aborda esta questão lembrando da distinção 
entre artes liberais e artes servis incluindo,  nestas  últimas,  a  pintura  e 
escultura. Para este autor a nobilitação destas artes envolveu a "atenuação 
de seu  aspeto executivo e  manual  e  uma  reivindicação de  seu  caráter 
"mental"  ,  interior,  espiritual";  num  processo  que,  iniciando  no 
renascimento,  culminou  no  romantismo.  A  partir  do  modernismo, 
entretanto, vemos um retorno à concepção de arte como "fazer".

Por  outro  lado,  a  valorização  do  aspecto  material  não 
pretende afirmar que a produção se resuma a isto. Pareyson (1989:120), 
esclarece este assunto ao lembrar que não existe, na obra, "nada de físico 
que não seja significado espiritual, não tem nada de espiritual que não seja 
presença física". Uma presença trabalhada durante o processo de criação 
da obra.

Concebemos o processo de criação como um processo de 
geração de um signo a obra de arte, usando de signo de Charles Sanders 
Peirce. Não nos prenderemos muito à explicação da semiótica peirceana 
remetendo, para isto, aos trabalhos de Maria Lúcia Santaella Braga ou, no 
caso da aplicação desta teoria à criação, aos trabalhos de Cecília Almeida 
Salles. Temos de abordar,  no entanto, sucintamente alguns aspectos da 
semiótica peirceana.

Podemos  considerar  que  a  semiótica  peirceana  é  uma 
"semiótica  criativa"  porque considera  que o crescimento é  inerente ao 
signo. Este crescimento, porém não é aleatório, é regido pela causação 



final, uma tendencialidade que indica o desenvolvimento futuro, mas não 
o determina pois, para Peirce, determinismo é somente uma das maneiras 
de evolução dos signos.

A causação final, no processo criativo, assume a forma de 
intenção e esta,  apesar de conduzir a criação, não poderia determiná-la 
totalmente,  uma  vez  que  "a  própria  idéia  de  criação  está  cheia  de 
desenvolvimento, crescimento e vida; conseqüentemente, não existe lugar, 
no  processo  criativo,  para  propósitos  previamente  determinados  e 
realizações mecânicas” (Salles,l991:5).

A  causação final  determina  que  certas  coisas  tendem a 
acontecer em termos gerais, mas não indica quando e como acontecerá. 
Isto depende da causação eficiente que é uma causação de força bruta, em 
nosso caso, são os passos concretos que o artista dá para realizar a sua 
intenção, identificando-se, então, com os materiais por ele usado.

Podemos, então, entender melhor por que tendência não é 
determinação. Ao dar corpo à sua idéia, a matéria que o artista trabalha 
interage com sua intenção, apresentando sugestões que podem mudar sua 
intenção inicial. A singularidade da obra, então, está ligada à união entre a 
tendencialidade da causação final e a possibilidade de ser esta corrigida na 
execução.

Enfatizamos a atividade artística como execução, porque 
consideramos a concepção de uma idéia artística e a concretização desta 
como sendo organicamente unificadas. Para designar esta interação entre o 
fazer  e  o  conceber,  Pareyson  (1989:32)  usa  o  termo  extrinsecazione 
designando,  assim,  uma  atividade  na  qual  “concebe-se  executando, 
projeta-se fazendo, encontra-se a regra operando, já que a obra existe só 
quando  é  acabada;  nem  é  pensável  projetá-la  antes  de  fazê-la  e  só 
escrevendo, ou pintando ou cantando, que ela é encontrada e é concebida 
e  é  inventada”.  A  operação  de  realizar  obras  de  arte,  então,  não  se 
prolonga numa atividade de execução mas é esta atividade.

Podemos  comprovar  esta  integração  em muitos  autores. 
Matisse  (1988:128)  diz:  “não  posso  distinguir  entre  o  sentimento  que 
tenho da vida e a maneira como o traduzo. Ostrower (1991:32) afirma que 
imaginação criativa se vincula à especificidade de uma matéria, “seria um 
pensar especifico sobre um fazer concreto. Um carpinteiro, ao lidar com a 
madeira, pensa em termos de trabalhos a serem executados com madeira”. 
Para Bachelard ( 1991 -93) “a mão trabalhadora … só pensa apertando, 
sovando,  estando  ativa”;  por  fim,  Picasso  (1989:272)  conta  que  "um 



quadro não é pensado e fixado de antemão. Enquanto o produzimos ele 
segue a  mobilidade do pensamento.  (...)  No momento em que falo do 
quadro penso num branco e aplico um branco”. Assim, o pensamento do 
artista no momento da criação é um pensamento operacional.

Muitos  teóricos  falam  de  meios  e  de  matéria  como  se 
fossem  equivalentes,  entretanto,  para  nosso  trabalho,  preferimos 
considerar  os  meios  como  um  conjunto  dos  materiais,  ferramentas  e 
técnicas que o artista usa para dar corpo às suas concepções, experiências 
ou  idéias  estéticas.  Arnheim  (1989:121)  deixa  implícita  a  sua 
concordância com esta classificação dos meios de expressão ao referir-se 
às obras plásticas que tomam como modelo o mundo visual, a natureza 
delas contudo vem “dos meios em que são criadas — a folha de papel, a 
tela,  o bloco de pedra,  ferramentas e materiais”.  Em função do pouco 
espaço de que dispomos, abordaremos aqui somente o material da arte.

Nossa abordagem da matéria do artista pretende mostrá-la, 
principalmente, em termos peirceanos, como secundidade, como elemento 
concreto que se coloca em oposição à nossa vontade. A esta concepção, 
adicionamos a de Pareyson (1989:121) ao afirmar que "são matéria da arte 
os  materiais  físicos  que  servem ao  artista,  vistos  na  sua  constituição 
natural, no seu uso comum e na sua destinação artística".

A constituição natural diz respeito às características físicas 
da matéria e às "leis determinantes e necessárias, tais quais as da ótica, da 
acústica,  da  estática,  da  química,  da  mineralogia,  da  anatomia  etc." 
(Pareyson,1989:122). Estas leis influenciam a linguagem artística que faz 
uso  deste  material.  A  tinta,  por  exemplo  depende  da  química  dos 
pigmentos e dos aglutinantes.

Em função das características físicas da matéria, o artista 
consegue fazer aquilo que ele quer somente através da vontade dela. A 
relação do artista com seu material, por isso, não é dominadora; envolve o 
que Pareyson (1989:125). chama de “uma espécie de obediência criadora” 
da qual nasce algo “misto da vontade do produtor e da vontade do meio” 
(Sogabe,1990:6).  O  ato  do  artista  é,  ao  mesmo  tempo,  aniquilador  e 
criador, pois a matéria da arte só existe no interior da obra, identificando-
se com esta e deixando de ser o que era inicialmente.

A matéria, assim como os meios em geral, determinam um 
caminho para a expressão mas, ao mesmo tempo, seu uso introduz novos 
problemas que, ao serem resolvidos, reinventam a matéria. O que estamos 
chamando de reinvenção pode ser  um novo uso ou,  como no caso de 



Mário Ishikawa,  a real invenção de seu meio de expressão. este artista 
desenha usando como material a  fuligem deixada pela queima de uma 
lamparina de querosene e, para isto, necessitou criar seus instrumentos, 
desenvolvendo vários tipos de bico para as suas lamparinas que funcionam 
como pincéis diferentes

A matéria é  histórica.  De um lado,  materiais novos são 
desenvolvidos.  De outro,  a  “matéria,  participante  do mundo cultural  e 
social do homem, vive também um processo de mudança constante; ela 
está sujeita aos elementos mutáveis da natureza humana: a curiosidade, a 
comunicação  e  a  educação,  responsável  pelo  seu  caráter  histórico” 
(Laurentis,l989:67).  Temos  como  exemplo  disto  o  fato  de  que,  na 
escultura, antes do modernismo, certos materiais não podiam ser usados.

Pareyson (1989:122) fala em uso comum da matéria e isto 
refere-se a “um uso pré-artístico em que a matéria é assumida como meio 
para  atingir  certos  objetivos,  segundo  uma  técnica  codificável  e 
aprimorável".

Exemplificando  com a  madeira,  esta  é  a  um só  tempo 
resistente  e  trabalhavel  com  as  ferramentas  adequadas.  Estas 
características  permitem  que  se  empregue  a  madeira  na  execução  da 
estrutura de um telhado e, ao mesmo tempo, na entalhe de um altar. Da 
mesma  maneira,  no  beiral  do  telhado  pode  existir  algum  entalhe, 
impregnando o uso comum com o uso artístico.  Ou  seja,  existe "uma 
gama  completa  de  graus  entre  obras  em que  a  participação da  arte  é 
limitada  ao  mínimo  indispensável  e  aquela  em  que  é 
exclusiva"(Francastel,1973:26).

0 material, além disso, tem possibilidades expressivas as 
quais Pareyson (l989:122) chama de "destinação artística" e, embora esta 
já esteja presente no uso comum, só será alcançada quando tiver um uso 
especificamente artístico. Focillon (APUD Sogabe, 1990-3) reforça esta 
idéia  ao  afirmar  que  "as  matérias  possuem  um  certo  destino  ou,  se 
quisermos, uma certa vocação formal".

A  ordem  em  que  Pareyson  fala  dos  três  aspectos  que 
considera  importantes  na  matéria  pressupõe  que  um esteja  incluso  no 
outro. 0 uso comum seria determinado por suas caraterísticas físicas, e a 
destinação artística só seria possível em função do uso comum. Assim, 
embora diferente do uso comum, as características dos materiais, negadas 
ou reafirmadas, continuariam presentes no uso artístico.



Temos aqui, entretanto, uma via de mão dupla pós, se o 
material usado na produção artística traz possibilidades dadas pelo seu uso 
comum, este também contém algo de artístico. "Assim foi desde o início 
da evolução humana. Todas as artes nasceram com efeito do manuseio da 
matéria e, reciprocamente, em toda intervenção do homem sobre a matéria 
existe parte de uma adaptação que depende da estética, isto e, de uma 
intenção ou de uma finalidade"(Francastel,1973:51).

Exemplifiquemos  novamente  com  a  madeira  cuja 
constituição permite o trabalho de Christian Renonciat que, ao reproduzir 
neste material objetos que têm uma constituição flexível, um roupão, por 
exemplo,  gera  uma  ambigüidade  entre  a  dureza  real  e  a  flexibilidade 
visual.  Temos,  também,  o  "negativo" desta  idéia  com Oldemburg que 
constrói, com plástico, objetos duros, tais como a sua escultura "Esboço 
para Interruptores" de 1964.  É exatamente a constituição natural destes 
materiais, ao gerar ambigüidade, que confere significado a estes trabalhos.

A dualidade,  então,  está presente em vários aspectos da 
matéria da arte. Ela é dada pronta e inventada, tem um uso comum e uma 
destinação artística e, o que consideramos fundamental, pode impedir ou 
permitir a criação. Quando lidamos com uma obra pronta, a matéria não 
pode nem impedir nem permitir mas, se abordarmos o processo, os termos 
se mostrarão adequados, pois o artista é impedido de executar sua idéia 
inicial pelo material e, à medida que dialoga com este, consegue fazer o 
que deseja

Ao ser tomada como algo sem possibilidade de mudança, a 
matéria, por causa de sua constituição e a tradição em seu uso, impede a 
produção  artística.  Por  outro  lado,  se  for  entendida  como algo criado 
durante o processo de criação, ela possibilita a existência desta mesma 
criação.  A  complexidade  desta  questão  está  no  fato  de  as  mesmas 
características e tradição que impedem, também perimirem a expressão 
artística.

Dos três aspetos da matéria apontados por Pareyson, temos 
dois que são limitadores as características físicas e a tradição. O terceiro 
aspecto  aponta  para  futuros  desenvolvimentos:  sua  destinação  ou 
tendencialidade  artística.  Segundo  Pareyson  (1989:125),  durante  o 
processo criativo, o artista “constitui uma matéria” criando-a junto com a 
obra e,  neste ato e,  “liberando-lhe possibilidades formativas,  (ele) sabe 
interpretá-la na sua natureza autônoma”. Ele sabe que o respeito pela sua 
natureza é a única forma de explorá-la criativamente.



O uso da palavra "liberar" poderia reservar, ao artista, o 
papel passivo de simplesmente atualizar o que já existia em potência na 
matéria; no entanto, convém lembrarmos que o texto de Pareyson falha na 
precisão terminológica, que é buscada na justaposição de palavras com 
significados  diferentes.  Logo  após  "liberar",  encontramos  o  verbo 
"interpretar" que está longe de envolver a idéia de passividade.

Em  nenhum  momento,  Pareyson  (1989:124)  afirma  a 
passividade, nem por parte do artista, nem pela matéria. Esta não recebe a 
intenção do artista, oferece possibilidades a ele, “entra com a sua natureza 
muito especial, que é aquela e não outra — para conseguir o seu desígnio, 
o artista deve ter isso em conta”. A relação envolvida é similar a uma 
negociação,  em que a vontade inicial do artista e as potencialidade da 
matéria, que podem ser a princípio incompatíveis, chegam a um acordo e, 
para isto, ambas mudam. Bachelard (1991:48) comenta que "é por ser má 
vontade que a matéria é vontade".

Dissemos que as características físicas e a tradição limitam 
a  criação  mas  estas  limitações,  ao  invés  de  serem um obstáculo,  são 
necessárias,  pois  o  artista  “tem  necessidade  das  resistências  da 
matéria(. .  .) prefere a matéria recalcitrante aquela fácil, porque quanto 
mais árduo e o obstáculo mais alta será a vitória, e que mais vinculante é o 
limite mais vasta será a possibilidade” (Pareyson,1989:125).

Duas  fases  de  Braque  (1989:264.262)  mostram que  ele 
pensava desta maneira

“Em arte  o  processo  não  consiste  na  extensão,  mas  no 
conhecimento de seus emites”

“A limitação dos meios determina o estilo, cria nova forma 
e impulsiona a criação”

Pareyson (1989:122) afirma que "a  obra resulta como é 
precisamente pela natureza de sua matéria". Por outro lado, "a escolha de 
uma  matéria  é  operada  com  base  na  sua  natureza".  O  artista,  então, 
escolhe sua matéria em função da mesma natureza que determina a obra, 
em outros termos, ele escolhe a determinação à qual quer se submeter. 
Resta saber o que determina a sua escolha de um material. Propomos, 
como resposta a esta questão, a intenção do artista.

A  complexidade  que  abrange  todo  o  processo  criativo 
existe também, na relação da intenção com o material. No caso de ter o 



artista uma intenção definida esta,  por mais consistente que seja,  pode 
mudar ao ser posta a prova em sua execução, sofre alterações que são 
determinadas pelo material. Mas este pode gerar idéias artísticas, já que o 
insight iniciador do processo criativo pode ocorrer “após a aprendizagem 
de técnicas de produção” (Laurentis,1989:6). Além disso, a idéia só surge 
quando  existe  possibilidade  de  ser  concretizada.  Segundo  Balázs 
(l985:81), “a psicologia e a fisiologia mostraram que nossos pensamentos 
e sentimentos são determinados a priori pela possibilidade de expressá-
los”.

A obra é o que é exatamente pela natureza de sua matéria 
mas, se isto pode ser esquecido peles teóricos, não escapa aos artistas e 
técnicos, a arte nunca deixou de ser techné e a utilidade do material “só e 
limitada pelas suas próprias qualidades e propriedades. O técnico sabe que 
não podemos impor ao material as funções que não são próprias da sua 
substância. assim, por exemplo, seria falso o uso do vidro se o escultor 
negligenciasse  a  propriedade  essencial  desse  material,  ou  seja,  a 
transparência”. (Gabo,1989:335).

Se  nas  artes  plásticas  este  fato  é  evidente,  terminamos 
nossa apresentação com duas questões Como se dá esta relação quando o 
material é intangível, como no caso da criação em Artes Plásticas usado 
tecnologias eletrônicas e digitais? Como ocorre esta relação no caso da 
literatura? A primeira  questão faz  parte de uma pesquisa  que estamos 
desenvolvendo;  quanto  à  segunda,  lanço-a  ao  ar  contando  com  a 
possibilidade de que alguém venha a interessar-se por ela e desenvolvê-la.
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