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RESUMO 
Este ensaio explora ressonâncias entre a produção artística e o movimento teórico sobre o 
ato criador, buscando trazer elementos para uma reflexão sobre o sujeito que cria na 
contemporaneidade e a produção de conhecimento a partir do seu processo criativo. 
Colocando o conceito peirceano de falibilismo em paralelo com a noção de ato criador e ato 
teórico. E que as descobertas são originadas das experiências e é através dos acasos, e 
das surpresas deles advindas das experiências que apreendemos, aprendemos, e 
construímos mundos.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
ato criador; ato teórico; falibilismo; poéticas artísticas.  
 
 
ABSTRACT 
This essay explores resonances between artistic production and theoretical movement of the 
creative act, seeking to bring elements for a reflection on the subject that creates the 
contemporary and the production of knowledge from creative process. Putting the Peircean 
concept of fallibilism in parallel with the notion of the creative act and theoretical. And the 
findings are derived from the experiences and it is through radom, and their surprises arising 
from the experiences we learn, and build worlds. 
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Tenho uma folha branca 
e limpa à minha espera: 

mudo convite 
tenho uma cama branca 
e limpa à minha espera: 

mudo convite: 
tenho uma vida branca 

e limpa à minha espera. 
(Ana Cristina Cesar, 1982)1 

 

Sim, tenho uma folha branca e limpa à minha espera... E por onde começar? 

Certezas e dúvidas moldadas no aventurar-se a dizer, em narrar suas experiências 

com o ato de criar. E saber-se de antemão, ultrapassado pelos seus próprios ditos. 

Produzir um escrito faz surgir a dimensão de um estranho familiar. Pode-se pensar 

que a angústia recobre uma certa extensão do ato de escrever. O que escrevo aqui, 

e agora certamente será remetido à significações futuras que desconheço. O que 

escrevo agora não quererá dizer a mesma coisa amanhã. O que me é familiar hoje 

poderá me parecer estranho amanhã. Correndo o risco, desse movimento entre as 

certezas e as dúvidas, que me colocam diante da aventura de estar diante dessa 

página em branco... 

1o movimento: o ato criador e o ato teórico 

O movimento do ato teórico da pesquisa em arte reflete o movimento do ato 

criador... A escrita do ato teórico reflete o ato criador. Nesse caso, teorizar a prática 

do ato criador é fundamental para concepção da estratégia de um ser-estar-artista-

pesquisador. Teorizar sobre o ato de criar, configura-se como uma estratégia de 

sobrevivência e de atuação na arte.   

Diante desse mudo convite, apresenta-se a pergunta: para quê serve teorizar a 

prática? Partindo da definição etimológica da palavra teoria, como “ação de 

observar, examinar; estudo ou conhecimento devido a raciocínio especulativo', 

'investigação filosófica, (p.opos. à prática)'; f.hist. 1789 theoria, 1885 teoria; ver”.2 

Portanto, teoria é um modo de ver que se opõe  à prática. Daqui, desse ponto de 

vista que esse texto se constrói como um disparador. Diante dessa folha branca e 

limpa à minha espera... Muitas perguntas se interpõem entre o ato de criar e o ato 

de teorizar esse ato de criar... Qual a questão epistemológica que se coloca a partir 

da reflexão do ponto de vista do seu criador sobre o ato de criar? Quais as 
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condições sob as quais se pode produzir o conhecimento científico do ponto de vista 

do ato de criação? Quais seriam os modos para alcançá-lo? Qual a essência dessa 

questão posta? Quais as propriedades mais gerais do ser do ato de criar? 

Por onde começar? Muito simplesmente pelo meio. E no meio que 
convém fazer a entrada em seu assunto. De onde partir? Do meio de 
uma prática, de uma vida, de um saber, de uma ignorância. Do meio 
desta ignorância que é bom buscar no âmago do que se crê saber 
melhor. [...] (LANCRI, 2002) 

”Um argumento poético é um argumento frágil”, a premissa levantada por 

Gonçalves 3  aponta para uma questão identificada pelo autor sobre a pesquisa 

poética não ser um modelo de fácil aceitação a partir das regras da academia e a 

presença da arte nesse contexto formal. A pesquisa em poéticas artísticas nas 

universidades tem produzido debates constantes nos centros de pesquisa no país, e 

conquistado espaço sobre a sua compreensão nas agências de fomento, mas ainda 

encontra resistência e desconfiança tanto no âmbito da arte como fora dele. 

Uma das justificativas dadas para que o artista na Universidade 
pesquise é a de que as questões da arte e de sua fatura, quando 
abordadas por estes, tomam uma dimensão diferenciada daquelas 
conduzidas por teóricos, pois a posição e o envolvimento em relação 
à arte são distintos. Os escritos de artistas estão aí para reforçar esta 
crença. No entanto, se a tarefa de produzir arte é própria da 
definição mesma de artista, a reflexão formal deste processo, 
representada na academia pelas poéticas visuais, não o é 
necessariamente. A pesquisa em arte se apresenta como um desafio 
suplementar para o artista e sua obra, caso este decida desenvolvê-
la, pois ela não se conforma facilmente aos paradigmas pelos quais 
se dá a formação dos estudantes de arte. (GONÇALVES, 2009 ) 

Gonçalves afirma que no caso das pesquisas desenvolvidas por artistas, estes se 

colocam como observadores implicados “em seu objeto, com o dever de dele 

distanciar-se o suficiente para criar “espaço” para a observação e a interpretação, 

num vai e vem semelhante ao que exercita quando da fatura do seu trabalho.” Para 

esse autor esse espaço ocorre na tensão “pela rememoração da experiência, pela 

autocrítica e, por conseguinte, pela invenção”.4 

A pesquisa em arte como campo de conhecimento que possibilita o estudo científico 

tem a implicação do artista/pesquisador com seu objeto de estudo.  E isso é o que  

distingue a pesquisa artística e a pesquisa científica na academia. Esse modus 

operandis contraria o modo de ser requerido em campos do conhecimento diverso 
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da pesquisa em arte. E aqui pode estar a origem do desconforto e do ruído 

produzidos pelas experiências artísticas colocadas no âmbito de pesquisa 

acadêmica. Esse incômodo se reflete também entre os artistas-pesquisadores. 

A artista-pesquisadora Elida Tessler, refletindo sobre o que é a pesquisa em arte, 

afirma que se trata de um “problema quase existencial, identitário mesmo, posto o 

lugar marcado por uma esquize, uma fenda criada entre o fazer e o pensar, tentei 

chegar a uma resposta o mais próxima possível de meu processo de trabalho, isto é, 

uma das alternativas do artista plástico contemporâneo é a pesquisa”.5 

A performer Bia Medeiros, articulada no ambiente da política institucional da 

pesquisa em arte, faz anotações sobre os riscos da escrita do ato da performance 

do ponto de vista do performer, 

Era uma vez uma mulher que se divertia em correr perigos mortais. 
Essa mulher era artista e praticava, sobretudo, a linguagem artística 
performance. Realizar um trabalho teórico, texto lacrado a sete 
chaves, sobre uma prática efêmera, promete definitivamente sepultá-
la. Assim, este texto tentará transmitir a impossibilidade de prever o 
que se segue a partir do que precede, tal como em performances 
onde reina o improviso. Este é descendente de um combate entre a 
inteligência, que se exprime por conceitos descobrindo ligações 
causais, analogias etc., e a galhofa: de prazer em prazer, de anedota 
em anedota. Assim, o instinto fugirá das demonstrações lineares 
entediantes. Instinto de sobrevivência, a sobrevivência do trabalho 
artístico. O texto rabiscado tenta o erro, exprime seus limites, sua 
nocividade. (MEDEIROS, 2014)6 

2o movimento: dúvidas e certezas 

Esse modo de ver, entende a pesquisa em poéticas artísticas como aquela 

produzida nos espaços de interstícios, do ato criador e do ato teórico sobre o seu 

modus operandis, a sua relação com os seus procedimentos, escolhas, certezas, 

dúvidas. Mas, entendendo esse modo de operar como diverso do modo da ciência. 

O pesquisador francês Jean Lancri7 defende o uso de conceitos oriundos de outras 

áreas no desenvolvimento da pesquisa em arte. Segundo Lancri, a forma como o 

pesquisador em arte maneja os conceitos é diferente da forma como os 

pesquisadores de outras áreas os abordam. O pesquisador em arte faz uso de outra 

racionalidade, na qual se pode dizer que a razão se põe a sonhar e o sonho a 

raciocinar. Isto geraria um uso contraditório dos conceitos, uso esse que não 
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invalidaria a pesquisa. 

Um pesquisador em artes plásticas, com efeito, opera sempre, por 
assim dizer, entre conceitual e sensível, entre teoria e pratica, entre 
razão e sonho. Mas que a palavra entre, aqui, absolutamente não 
nos iluda, pois, para nosso pesquisador, se trata de operar no 
constante vai vem entre esses diferentes registros. Colocando assim, 
sem trégua, a questão dessa articulação, sem dúvida, o 
procedimento do pesquisador em artes plásticas pode mostrar-se 
capenga aos olhos de alguns. Vocês me permitirão agora fazer a 
apologia dessa claudicação. (LANCRI, 2002) 

Esses depoimentos escritos demonstram o entendimento dessa lacuna entre as 

pesquisas em arte e pesquisa teóricas, implicando-nos no entendimento de que 

existe uma diferença que distingue o ato criador do ato teórico. Essa diferença é a 

implicação do artista-pesquisador com seu objeto de estudo. E que essa 

aproximação poderia favorecer o caos e a imprecisão nos resultados. E no 

movimento teórico sobre o ato criador não conseguiria corresponder à dimensão da 

experiência ato da criação. 

Nos seus estudos sobre a  formação do conhecimento, Peirce, entende que há três 

coisas que "nunca podemos alcançar com o raciocínio: uma certeza absoluta, a 

absoluta precisão e a universalidade absoluta". Para Peirce o falibilismo é baseado 

em uma concepção do indeterminismo do universo. Segundo ele, todas as teorias 

científicas têm um caráter conjectural e aproximado, que implica o reflexo da 

indeterminação real da natureza, e a imprecisão da lei.  

Esse modo de compreender o conhecimento concede um lugar importante à ação 

aleatória, o ingrediente ativo da desordem e da diversificação na natureza. A 

natureza aleatória faz com que não seja regido por regras rígidas e inexoráveis, mas 

pelas tendências, que agem sobre a matéria e o espírito. E também aproxima a 

ciência dos processos e procedimentos do ato criador.  

No entendimento de um campo de conhecimento instaurado pela pesquisa poética 

na academia, com a produção de pensamentos sobre o ato de criação. Formando 

um espaço mental à semelhança do que Peirce define o que é mente, embora ocupe 

um espaço importante na  compreensão de sua lógica, a lógica peirceana não é 

como produto da mente, mas sim como mediação para ela. A mente, para Peirce é 

uma instância externa aos sujeitos, cosmológica e dissipada pelo espaço, sendo os 
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processos lógicos inferenciais ferramentas de acesso à mente. O pensamento é 

entendido como uma atividade na qual um sujeito se insere, e não como um 

processo interno à cognição.  

Sob este modo de ver o conhecimento, as questões instauradas pelos artistas-

pesquisadores na academia detonam procedimentos semelhantes com seus pares 

cientistas. Por estarem no mesmo ambiente de certezas e dúvidas. Nos termos do 

falibilismo peirceano que existem estados de espírito como crença e dúvida que 

podem favorecer as análises por esse modo de ver a formação do conhecimento. 

Um momento de reflexão mostrará que uma variedade de fatos já 
são supostos quando a questão lógica é primeiro colocada. É 
implicado, por exemplo, que existem estados de espírito como 
crença e dúvida — que é possível a passagem de um a outro, 
permanecendo o objeto do pensamento o mesmo, e que esta 
transição está sujeita a certas regras que enformam igualmente 
todas as mentes.8 

O conhecimento nunca é absoluto, segundo a concepção do conhecimento descrita 

por Peirce. Partindo dessa premissa, ele elabora a Teoria do Falibilismo9, que é o 

modo de compreender um aspecto particular do seu fundamento  filosófico. 

Falibilismo é o princípio filosófico de que os seres humanos podem estar errados 

sobre suas crenças, expectativas ou sua compreensão do mundo e ainda assim se 

justificarem na realização de suas crenças incorretas. Segundo essa doutrina 

filosófica nem a ciência e nem a filosofia são capazes de proporcionar um 

conhecimento absolutamente certo, pois todas as teorias são aproximativas e 

suscetíveis de correções, portanto, falíveis.  

Peirce em seus estudos recusa que as questões concernentes à lógica ou semiótica 

sejam reduzidas à questões psicológicas. Para ele a lógica trata definitivamente dos 

modos inferenciais do pensamento, que como recurso, elabora um estado mental 

específico no interior de uma mente cósmica. Um elemento fundamental para a 

compreensão de suas teses lógicas é o seu conceito de mente, conhecido como 

panpsiquismo.10  

3o movimento: os sem juízo na experiência 

Repensando a noção dos fundamentos e direções que podem tomar as proposições 

elaboradas no interior de um pensamento, Peirce nega que estas sejam produto de 



 

2033 TENHO UMA FOLHA BRANCA... 
Val Sampaio / UFPA  
Comitê de Poéticas Visuais 

 

processos puramente racionais, mas consistem em escolhas que um determinado 

sujeito realiza a partir de experiências perceptuais. A estas experiências Peirce 

chamou de juízos perceptivos. Segundo Peirce, os juízos perceptivos fornecem o 

direcionamento das inferências lógicas, os caracterizando como inconsciente e 

incontrolado (CP 5.181).  

A lógica e seus princípios não poderiam ser formulados sem que houvesse uma face 

empírica e um juízo de percepção desta experiência. Peirce considera que os juízos 

perceptivos são como a arquitetura do conhecimento, proposicional, posteriormente, 

à percepção. Sendo o juízo perceptivo entendido como formas de singularidade da 

experiência. Esses possuem um caráter incontestável e último. Neles residem a 

nossa incapacidade de criticar ou rejeitar esses julgamentos, que são 

"absolutamente impostos sobre a nossa percepção." Assim, para além da questão 

do conhecimento verdadeiro ou confiável, eles constituem "as primeiras instalações 

de todos os argumentos." A percepção emerge assim como um contrato que 

assinamos com o mundo: ela nos liga ao real, e eu posso dispor de um “mundo” 

somente porque percebo essa alteridade que me afeta. 

O objeto do raciocínio é descobrir, a partir da consideração daquilo 
que já sabemos, alguma outra coisa que desconhecemos. 
Consequentemente, o raciocínio é bom se for tal que ofereça uma 
conclusão verdadeira a partir de premissas verdadeiras, e não de 
outra forma. (PEIRCE, 2016) 

Peirce acreditava na potência de um "elemento arbitrário no universo", estes seriam 

investidos de espontaneidade e diversidade. A lei e a força bruta não são capazes 

de originar algo novo e espontâneo; portanto, apenas o que se apresenta como um 

primeiro, pode gerar variedade na natureza. Isso é que se chama Acaso. Esse 

elemento atua na produção de informação nova, uma vez que por intermédio de 

acontecimentos inesperados pode ocorrer a experimentação de uma nova situação. 

De acordo com Peirce, a maioria das descobertas são originadas das experiências, 

e é através dos acasos e das surpresas decorrentes dessas experiências que 

apreendemos, aprendemos, e construímos mundos.  
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