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Resumo  
No presente texto, abordamos o modo pelo qual a partir do surgimento das 
vanguardas artísticas no inicio do século XX tem ocorrido mudanças significativas que 
ultrapassam a ordem da representação e concepção do espaço, para abranger 
também a materialidade.  Podemos observar estas mudanças na maneira diferenciada 
como os artistas selecionam e utilizam os materiais. Um novo repertório de 
possibilidades se abre com a incorporação de novos materiais ao campo das artes 
plásticas. Destacamos a obra de alguns artistas para traçar em linhas gerais alguns 
caminhos para o desdobramentos de um novo pensamento em relação aos materiais 
na produção artística contemporânea. Questionamos também a possibilidade de 
propor uma sintaxe da ordem da matéria. 
 
Palavras-chave: Materialidade, semiótica, arte moderna, arte contemporânea 
 
Abstract 
In this text, we discuss how from the emergence of artistic vanguards at the beginning 
of the twentieth century have been significant changes that go beyond the order of 
representation of space to cover also the materiality. We can observe these changes 
through the variety of ways in which the artists have been applying different materials 
in their work. A new repertoire of possibilities opens up with the incorporation of new 
materials to the field of plastic arts. Featuring the work of some artists we draw outlines 
in some ways to the unfolding of a new thinking in relation to material in contemporary 
artistic production. We also question the possibility of proposing a syntax of the order of 
materiality. 
 
Keywords: materiality, semiotics, modern art, contemporary art 
 
 
 
 

 

Ao visitar os principias museus de arte do  mundo ocidental podemos observar 

que, da  Renascença ao final do século XIX, a grande maioria das obras que se 

encontra exposta nas suas coleções são realizadas com uma quantidade de 

materiais muito reduzida: tinta a óleo, encáustica, tela de algodão, linho ou 

madeira para a pintura; aquarela, lápis de cor, sanguínea, grafite, papel, para o 

desenho, e mármore, pedra, argila, madeira o bronze, no caso de serem 

esculturas. 
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Podemos classificar ou agrupar a partir da Renascença os materiais em duas 

categorias principais: a primeira é a dos materiais considerados dignos de 

serem manuseados ou manipulados pelos artistas, os materiais nobres. Entre 

esses se encontram a tinta a óleo, o linho, o mármore, o bronze entre outros. 

Outra categoria é a que inclui os materiais considerados inferiores e, portanto, 

não dignos de serem manuseados pelos artistas. Esses incluem os materiais 

de uso cotidiano e que se encontram sempre ao nosso redor: poeira, luz, lixo, 

fluidos do corpo, cabelo, carne ou materiais orgânicos encontrados na natureza 

como folhas, galhos, pedras, água, entre outros. 

 

Os primeiros eram considerados materiais nobres não só pelas suas 

qualidades expressivas, mas também por sua durabilidade e, 

conseqüentemente, por impedir que as obras se deteriorassem com a 

passagem do tempo e pudessem ser preservadas  para a posteridade, 

adquirindo assim um valor econômico. 

 

Na pintura clássica  vemos uma paisagem que de fato é constituída de 

materiais diversos como madeira, terra, ar, pedra, água ser representada por 

meio do uso de um único material: a tinta a óleo. A tinta a óleo tem sido 

utilizada desde a Renascença para representar uma quantidade infinita de 

materiais presentes no mundo, para dar forma a uma árvore, uma casa, um 

cavalo, o corpo de uma bela mulher, o tecido o copo de cristal sobre a mesa, a 

água que corre de um rio, as nuvens. A tinta a óleo passa a desempenhar 

diferentes papeis sobre a tela, tal é a sua versatilidade. O artista manipula o 

material, a tinta a óleo ou no caso da escultura, o mármore para que sejam 

carne ou representem os diferentes materiais presentes numa paisagem. 

Materiais como  a tinta a óleo, o mármore ou o bronze são manipulados, 

subjugados, à vontade de representação do artista, para dar forma às coisas 

do mundo. O material é submetido à dinâmica de uma narrativa representada.  

 

 A partir do  surgimento das vanguardas no inicio do século XX, podemos 

observar uma mudança na concepção do espaço, na maneira de representá-lo. 

Outra mudança significativa ocorre paralela a esta e consiste na abordagem 
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que os artistas fazem dos materiais, na maneira como se confrontam com os 

materiais. Pintores cubistas como Braque e Picasso, artistas construtivos como 

Malievich ou Tatlin, surrealistas, dadaístas e futuristas passam a experimentar 

novas possibilidades com materiais  fora do repertorio tradicional das artes 

plásticas. 

 

O repertorio restrito de materiais utilizados sofreu uma modificação singular na 

história da arte. Os dadaístas com a sua irreverência, e a provocação como 

estratégias para atacar a burguesia utilizam em seus trabalhos materiais 

considerados “não artísticos”. Incorporam materiais do cotidiano como botões, 

tickets, etiquetas etc. 

 

Com os artistas modernos ligados ás vanguardas do inicio do século XX, a 

fronteira que separa os materiais nobres  daqueles considerados pobres é 

quebrada. Qualquer material passa a ser considerado material de arte. A partir 

de então, todo material passa a ser identificado por uma complexidade que lhe 

é própria e, portanto, considerado digno de ser trabalhado.  

 

No seu texto “Os pintores cubistas”, Guillaume Apollinaire (1913, apud CHPP, 

1968, p.232) já escrevia sobre ás modificações que estavam ocorrendo na 

época em relação ao uso e valor dos materiais utilizados pelos artistas: 

 

As for me, I am not afraid of art, and I have not one prejudice with regard 
to the painter’s materials. 
 
Mosaicist paint with marble colors wood. There is a mention of an Italian 
artist who painted with excrement: during the French revolution blood 
served somebody to paint. You may paint with whatever material you 
please, with pipes, postage stamps, postcards or playing cards, 
candelabra, pieces of oil cloth, collars, painted paper, newspapers.  

  

Desse modo, os materiais considerados artísticos deixam de ser a tinta a óleo, 

o mármore, o bronze, enfim os materiais considerados nobres na tradição 

artística não somente pelas possibilidades que oferecem para trabalhar, mas 

também pela durabilidade e resistência ao desgaste provocado pela passagem 

do tempo. Novos materiais, até então considerados insólitos, estranhos ao 
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campo da arte, passam a ser utilizados pelos artistas criando com isto um novo 

e amplo repertório de possibilidades. 

 

O Relevo de canto de parede de 1915 de Vladimir Tatlin é, “uma assemblage 

construída de fragmentos justapostos -arame, ferro, alumínio, madeira 

materiais cuja natureza é deixada intacta ainda que sua coordenação lhe de 

uma nova vida. Como afirmou Martyn Chalk (s/d, apud PERLOFF, 1993, p. 

138), artista que reconstruiu os relevos perdidos de Tatlin: 

 

Tatlin usa materiais e formas de uma maneira que parece estender os 
experimentos espaciais e pictóricos dos cubistas, com sombras 
verdadeiras situadas ao lado de ilusões de sombra, e com formas 
negativas e positivas funcionando junto. Como os pintores cubistas, 
também ele inclui fragmentos do mundo verdadeiro em algumas das suas 
obras, não talvez como alusões à realidade visual (os relevos são não 
objetivos, bespredmenti, isto é, ‘sem assunto’ em russo), mas como 
emblemas para confirmar a existência dos relevos como objetos 
verdadeiros no mundo verdadeiro. [...] Tatlin incorpora a seu trabalho 
“emblemas do verdadeiro mundo como pedaços de corda, madeira 
estragada, folhas de metal descartadas, que conservam inevitavelmente 
conotações do seu uso anterior. 

 

Kurt Schwitters, artista ligado ao Dada, realiza o Merzbau, iniciado em 1923, 

que consiste num ambiente construído em sua casa em Hanover, e destruído 

em 1943, que 

 

[...] oblitera a distinção entre parede e colagem ou chão e escultura. Se a 
sua armação estrutural deriva das armações em rede do cubismo, é um 
cubismo transformado pelo impulso futurista( e depois Dada) para 
eliminar a distinção entre o campo pictorial e o mundo “real” fora do 
quadro. Na verdade, as pilhas de “lixo” livres de suportes que constituem 
a assemblage arquitetural de Schwitters estavam em constante fluxo, 
desde que o artista acrescentava ou subtraía itens e criava novas 
configurações com o uso de madeira, papelão, pedaços de ferro, mobília 
quebrada, impressos, tíquetes de trens, cartas de jogar e assim por diante 
(PERLOFF, 1993, 149). 

 

O artista Hans Richter relata que o Merzbau:  

 

[...] era um documento vivo, diariamente mutável, sobre Schwitters e seus 
amigos [...] a coisa toda era um agregado de espaço vazio, uma estrutura 
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de formas côncavas e convexas que esvaziava e inflava a escultura toda. 
Cada uma dessas formas individuais tinha um “significado”. Havia um 
buraco Mondrian e havia buracos Arp, Gabo, Doesburg, Lissitsky, 
Maliévitch, Mies van der Rohe e Richter. Um buraco para o seu filho, um 
para a sua mulher. Cada buraco continha detalhes altamente pessoais da 
vida de uma dessas pessoas. [...] um pedaço de cordão de sapatos, um 
cigarro meio fumado, um cortados de unhas, um pedaço de gravata, uma 
caneta quebrada [...] (PERLOFF,1993, 149). 

 

No livro No interior do cubo branco, O`Doherty (2007, p. 45) comenta que “Kate 

Steinitz, a mais perspicaz visitante da Merzbau, notou uma caverna em que um 

frasco com urina fora colocado de forma tão estudada que os raios de luz que 

incidiam sobre ele transformavam o liquido em ouro”(O’DORHERTY, 2007, 45). 

 

Atualmente não estranhamos mais a utilização de materiais considerados não 

artísticos quando observamos o trabalho de artistas contemporâneos como 

Mona Hatum ou Dóris Salcedo que utilizam na elaboração das suas obras 

materiais como cabelo ou alfinetes. Artur Barrio constrói um livro a partir de 

carne. Piero Manzoni fez embalagens de merda.  O artista pop Claes 

Oldenburg fazia experiências com plásticos criando uma escultura mole que 

explora a flacidez. A artista surrealista Meret Oppenheim confeccionou uma 

xícara com peles criando um efeito de sentido de estranheza.  Marcel Duchamp 

trabalhou com poeira no Grande vidro. Joseph Beuys trabalhou com gordura, 

mel, chocolate, feltro, entre outros materiais. À lista poderíamos acrescentar 

um grupo numeroso de outros artistas que exploram as possibilidades abertas 

para trabalhar com materiais insólitos. 

 

 Devemos aos artistas de vanguarda a ampliação do repertório de 

possibilidades que se abriu para explorar novos materiais no campo da arte. 

Sejam estes materiais considerados os mais banais, retirados da vida 

cotidiana, ou os materiais considerados “mais sofisticados”por serem 

manufaturados industrialmente para exemplificar esse ultimo caso, citamos a 

obra de Donald Judd como um Donald Judd ou os trabalhos de  Ana Maria 

Tavares. 
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Borracha, plástico, ferrugem, luz, poeira, talco, vidro, gordura, espelhos, 

secreções do corpo, urina, fita adesiva, chocolate,  materiais industrializados 

(como alumínio, acrílico, aço escovado), materiais  retirados da natureza (como 

pedras, galhos, folhas, terra, areia, água), como também animais dissecados e 

ossos, passam a fazer parte do repertorio dos materiais utilizados na arte 

contemporânea. 

 

Um dos artistas precursores do Happening, no seu artigo The legacy of 

Jackson Pollock, constata que  

 

Objects of every sort are materials for new art, paint, chair, food, electric 
and neon lights, smoke, water, old socks, a dog, movies, a thousand other 
things will be discovered by the present generation of artists. 
[…] 
An odor of crushed strawberry, a letter from a friend, or a billboard selling 
Drano: three taps on the front door, a scratch, a sigh, or a voice lecturing 
endlessly, a blinding staccato flash, a bowler hat – all will become material 
for this new concrete art (KAPROW, 1958). 

 

No texto Arte e objetidade escrito nos anos sessenta, época em que aparecem 

na cena artística os artistas ligados ao Minimalismo, o historiador Michael Fried 

(2002, p.143) faz menção a Donald Judd: 

 

A maior parte dos trabalhos envolve novos materiais, sejam invenções 
recentes ou coisas nunca antes utilizadas em arte [...] Os materiais variam 
muito e são simplesmente materiais – fórmica, alumínio, laminados de 
aço, acrílico, latão vermelho ou comum, e assim por diante. São 
específicos. Se são utilizados diretamente, são mais específicos. São 
também usualmente agressivos. Há uma objetidade na identidade 
inflexível de um material. 

 

Mais adiante Fried (Ibid, p. 143) afirma que  

 

[...] os materiais não representam, significam ou aludem à coisa nenhuma, 
são o que são e mais nada [...] deixando que o material em si confronte o 
indivíduo em toda sua literalidade, sua 'objetidade', sua ausência de 
qualquer coisa que não seja ele mesmo.  

 

Artistas ligados a uma estética minimalista, como Dan Flavin, passam a utilizar 

materiais, ou objetos de uso cotidiano, como lâmpadas de neon,  explorando 
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possibilidade oferecida pela luz artificial. Definindo sua estética como uma 

estética anti-ilusionista, coloca a representação em xeque. Os objetos 

colocados no espaço não mais representam os objetos, as coisas do mundo. 

Estão colocados no espaço do mundo e nos confrontam como  nos confronta 

um corpo. A partir do momento em que deixa de existir um ponto de vista único 

para a apreensão da obra, solicita uma  interação corporal, que exige do 

espectador um deslocamento no espaço. 

 

Demandam do espectador não mais uma relação de reconhecimento das 

matérias representadas sobre a superfície da tela pintada com tinta a óleo, 

onde esta representa e desempenha diferentes papeis. Esta, portanto no lugar 

da madeira, do mármore, da terra, da carne como vimos anteriormente. Os 

artistas minimalistas nos colocam em uma relação de contato com as 

qualidades das próprias matérias e as características próprias de cada 

material. Procura-se com esses procedimentos superar a banalização 

característica da cultura do consumo de imagens na vida contemporânea, 

assim como o fetiche da imagem e toda a parafernália das novas tecnologias 

que o acompanha. 

  

Ao nos confrontarmos com uma peça de Richard Serra ou de Donald Judd 

somos confrontados com certas qualidades da matéria. Na obra de Serra é a 

ferrugem das peças de aço corten e, na de Judd são as peças de alumínio e 

plexiglass. As peças se articulam e respondem de uma determinada maneira 

ao posicionamento de nosso corpo no espaço. O artista trabalha com o espaço 

de forma a nos colocar diante de um fato escultórico especifico. Trabalha 

articulando o espaço de forma a orientá-lo para que o vivenciemos e tenhamos 

uma experiência sensorial, sensível, da ordem do espaço e da matéria. Nessa 

situação, o peso do material utilizado na construção civil, aço corten, se torna 

elemento significante fundamental da peça. 

 

Amilcar de Castro incorpora a ferrugem e  uma linha-luz a seus trabalhos mais 

recentes. Quando deixa o aço se corroer incorpora a ação do tempo sobre a 

matéria. A ferrugem torna-se elemento essencial da própria obra acabada. O 
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aspecto final da obra enferrujada que poderia ser interpretado como 

deterioração, ou falta de acabamento, algo a ser corrigido, escondido ou 

pintado, passa a revelar a ação do tempo sobre a matéria. A própria idéia do 

que seria uma obra acabada passa a ser questionada. Este oxidar da chapa de 

aço é expressão fundamental do corpo da obra.  

 

No século XX o espaço antes considerado como lugar sobre o qual a peça 

escultórica repousa, ou dentro do qual a peça é colocada, assume uma posição 

além de ser elemento ativo, e torna-se matéria a ser trabalhada. O espaço em 

si mesmo se transforma em matéria possível de ser trabalhada, da mesma 

maneira que antigamente se trabalhava o mármore, a pedra, a madeira, o 

bronze. Podemos observar isto nas peças de artistas como Fred Sandback ou 

Waltercio Caldas.  Em suas obras, o espaço  deixa de ser considerado um 

elemento passivo, um lugar vazio que deve ser ocupado e ser preenchido com 

coisas.  

 

 

 

II 

 

A propósito de la oposición roca/podredumbre y de su relación simbólica 
con la duración de la vida humana, se advertira que al final de los 

funerales de uno de los suyos los Kaingang del Brasil meridional frotan 
sus cuerpos con arena y guijarros porque estos seres no están sometidos 

a la putrefacción: “Quiero, dicen, ser parecido a la piedra, que no muere 
jamás. Llegaré a ser tan viejo como las piedras”. (HENRY, 1941,  p.184 

apud LEVY- STRAUSS, 1996,  p. 151) 
 

 

Quando entramos em um  ambiente a primeira coisa que nos chama a atenção 

é o espaço e como está configurado. Posteriormente começamos a prestar 

atenção nas cores e nos materiais utilizados. Nossos sentidos são convocados. 

A escolha dos materiais, das cores  e do modo como estes elementos se 

combinam são fundamentais para o efeito de sentido do conjunto de um 

determinado espaço. O espaço não somente qualifica o lugar, mas também as 

diferentes matérias e a maneira como as  diferentes materialidades são 
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colocadas em relação e determinam as características e qualidades desse 

espaço. 

 

Poderíamos dizer que existe uma sintaxe de ordem da matéria, da 

materialidade. Na maneira como diferentes materialidades são conjugadas ou  

postas em relação, cada uma com suas qualidades especificas diferenciadas.  

 

Os materiais em si mesmos: o ferro, o vidro, a gordura, o pó, a madeira, o 

mármore, o papel, a pedra, o alumínio, o aço, o plástico, o acrílico, etc.  Ou os 

materiais e suas diferentes combinações possíveis:  ferro-vidro,  gordura-ferro,  

ferro-mel, vidro-ferro-vidro, ferro-papel-mármore, talco-papel, madeira-tecido-

cabelo, ferro- lâmpada neon branca-ferro. Cada material possui as suas 

propriedades e qualidades específicas diferenciadas que o faz ser o que é, 

qualidades que ao estarmos na presença de uma determinada qualidade de 

matéria esta provoque uma ressonância no nosso corpo que gera efeitos de 

sentido particulares. 

 

 A ordem, ou desordem dos materiais, ou seja, a maneira como é organizada 

ou desorganizada a matéria num determinado espaço, como também a escala 

utilizada, a proporção, a quantidade, o volume de material utilizado, a maneira 

como uma determinada matéria ocupa um espaço, sua orientação, geram 

efeitos de sentido diferenciado: aconchego, tensão, opressão, leveza. Também 

é importante a maneira como a matéria é apresentada, no seu estado bruto, ou 

bem acabada. Todos esses aspectos são fundamentais para o efeito de 

sentido se quer construir. 

 

Somos confrontados com as especificidades de cada matéria, suas qualidades, 

ou seja, as suas características, aquilo que lhes é próprio, que faz com que 

cada material seja o que é e não outra coisa. Estamos em contato com o que 

cada material comunica, seja através da sua liquidez, sua dureza, sua 

aspereza, sua transparência, sua leveza, sua rigidez. Estamos no terreno de 

ordem das qualidades, não como valor econômico, mas das qualidades no seu 

sentido primeiro, da diferença. O que distingue uma coisa de outra. Estamos na 
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presença de matérias que nos convocam, nos atraem, nos repelem, nos 

repugnam, nos causam estranhamento, ou nos excitam. Como a pedra nos diz 

que é pedra e não outra coisa? Como a carne nos diz que é carne? 

 

Poderíamos dizer que a materialidade tem tendência para a flacidez ou para a 

rigidez,  para a aquosidade ou a terrosidade, para a transparência ou para a 

opacidade, para o liso ou para rugosidade, para a maciez ou para a 

viscosidade. 

 

Passam a existir também diferentes graus, ou escalas intermediarias, nos 

diferentes estados da matéria e suas diferentes qualidades. A rugosidade que 

apresenta um determinado material vai ter diferentes variações, ou graus de 

intensidade de rugosidade que vai do menos rugoso ao mais rugoso, ou do 

menos áspero ao mais áspero, ou do menos transparente ao mais transparente 

por exemplo.  

 

Eric Landowski no seu texto “Viagens às nascentes do sentido” (1996, p. 40) 

nos fala de um sentido que e da ordem do sentir 

 

[...] a náusea independente das ‘expressões’ corporais às quais ela dá 
lugar, e que fazem que, uma vez experimentada por alguém, tenda a se 
comunicar aos demais ‘por contagio’, sabemos, por experiência mais uma 
vez, que a simples visão de certas substâncias, em particular as de 
consistência viscosa, pode, por si só, produzir exatamente o mesmo efeito 
de sentido ‘sentido’, a mesma revulsão psicossomática.  

 

Mais adiante,  Landowski afirma no mesmo texto que “a apreensão sensorial 

das coisas em geral, e não somente dos corpos, também dá lugar à 

emergência dum sentido cuja particularidade é, como dissemos, ser sentido”. E 

pergunta 

 

[...] a própria matéria, na infinidade de suas formas aparentes-, ao serem 
sentidos, igualmente significam, Como? [...] Como opera, por exemplo, 
entre outras qualidades sensíveis, essa consistência viscosa que há 
pouco encontramos? [...]  se as coisas se apresentam como carregadas 
de sentido, é porque elas contém programas virtuais, imanentes e, de 
algum modo, legíveis. 
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Podemos, portanto, constatar que falta ainda um longo caminho para ser 

percorrido no projeto de uma semiótica da matéria, que nos permita elaborar 

uma metodologia de estudo de uma sintaxe da materialidade. As idéias e 

referências que reunimos neste trabalho, acompanhado de uma análise visual 

das obras compõe um amplo panorama que tem orientados nossas 

inquietações na produção e na reflexão sobre a arte contemporânea. 

 

 

 
REFERÊNCIAS 
 
APOLLINAIRE, Guillaume. The cubist painters. In : CHIPP, Herschel B. 
Theories of modern art.  Berkeley and Los Angeles, University of California 
Press, 1968. p. 220-246.  

BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2008. 

CHIPP, Herschel B. Theories of modern art.  Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1968.  

FRIED, Michael. Arte e objetidade. Arte Ensaio, Rio de Janeiro, UFRJ/EBA, n. 
9, 2002, p. 131-147. 

KAPROW, Allan. The legacy of Jackson Pollock. Art Press, October, 1958 

LANDOWSKI, Eric. Viagens às nascentes do sentido. In: Corpo e sentido: A 
escuta do sensível. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 
1996, p. 21-43. 

LEVI-STRAUSS, Claude. Mitologias- Lo crudo y lo cocido. México: Editora 
Fondo de Cultura Económica, 1996. 

MÉREDIEU, Florence de. Historie matérielle et immaterielle de l´art moderne, 
Paris: Editora Larousse, 2004. 

O`DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco, São Paulo, Martins Fontes, 
2007. 

PERLOFF, Marjorie. O momento futurista: Avant-garde, Avant-guerre, e a 
linguagem da ruptura. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo/Edusp, 1993. 

RICHTER, Hans. Dada: Art and Anti-Art. New York e Toronto: Oxford University 
Press, 1978. 

SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2001. 

SEITZ, William C. The art of Assemblage.New York: The Museum of Modern 
Art, 1961. 

 



18º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
Transversalidades nas Artes Visuais – 21 a 26/09/2009 - Salvador, Bahia 

 

1324 
 

 
Vicente Martínez Barrios 

Artista plástico. Professor do Programa de Pós-Graduação em Arte do 

Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Doutor em 

Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Com diversas exposições individuais 

e coletivas no Brasil e no exterior. 

 
 
 
 
 
 


