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SEGUINDO A MATÉRIA 

 

 

Um processo produtivo que combina diferentes componentes, 

conservando o comportamento variável dos materiais, segue o caminho da 

matéria. Vamos chamar de artesão aquele que, no processo produtivo, atua 

conforme as potencialidades da matéria. Ele detecta os fluxos dinâmicos dos 

materiais e acompanha seu movimento intensivo, de um estado a outro, de 

uma composição a outra. Materiais heterogêneos podem formar conjuntos,  

constituindo novos produtos e tecnologias. Os elementos são extraídos dos 

contextos originais e convertidos em componentes de outros arranjos, 

permitindo a emergência de novos efeitos sistêmicos 1.   

Existem processos, inerentes à matéria, que constituem consolidados de 

elementos heterogêneos através da incorporação de materiais e forças, em vez 

de um encadeamento pré-determinado por características homogêneas. 

Mecanismos auto-induzidos nos fluxos não-lineares de energia e matéria que 

geram espontaneamente novas configurações, ao atingirem um ponto crítico 2. 

Não uma matéria homogênea, mas em movimento, substâncias não formadas 

que só apresentam graus de intensidade: resistência, condutibilidade, 

aquecimento, estiramento, velocidade ou retardamento.  

O artesão segue os traços do material e concebe operações para criar 

novos corpos com diferentes propriedades. Ele trabalha levando os elementos 

aos seus estados críticos, de modo a seguir as capacidades de auto-

organização do material. O artesão se rende à matéria, isto é: transforma-a em 

material levando-a para longe do equilíbrio, à beira do caos. Ele busca os 

sinais de que o material pode resistir às intensidades de aquecimento e 

esfriamento, tração e torção, necessárias para permitir que o produto faça as 

coisas de que é capaz 3.  

O artesão segue o material, em vez de impor uma forma à matéria. Vai na 

direção de suas qualidades, em vez de buscar uma forma capaz de imprimir 
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propriedades à matéria. A concepção de forma como externa à matéria, 

imposta de fora ao material, é estranha à história da tecnologia até o século 

XVIII. Para o ferreiro, não se trata de impor uma forma à matéria, mas de 

elaborar um material cada vez mais rico e consistente. O ferreiro trata os 

metais como materiais ativos, dotados de capacidades morfogênicas. O seu 

papel é extrair uma forma deles, guiar através de uma série de processos 

(aquecimento, resfriamento, têmpera, forjamento, laminação) a emergência de 

uma forma, já latente nos materiais.  

É nisto que consiste a atividade do ferreiro. Primeiro o gesto, pelo qual o 

artesão modela a matéria de modo contínuo: martelando, aquecendo, torcendo 

e resfriando os metais para lhes imprimir progressivamente uma forma. Os 

materiais brutos são lançados em processos de transformação: fusão, 

condensação, solidificação, sublimação. Depois o processo de formatação do 

material, a permanente construção da forma. A metalurgia coloca a matéria 

num estado de variação contínua e faz valer um desenvolvimento contínuo da 

forma. Mudanças que ocorrem quando o material é levado ao limite, no ponto 

crítico em que ocorrem fenômenos de auto-organização, fazendo surgir novas 

propriedades.   

O comportamento complexo na natureza reflete a tendência de sistemas 

com muitos componentes a evoluir para um estado estacionado, crítico, muito 

longe do equilíbrio, em que perturbações podem levar a eventos catastróficos. 

A natureza está perpetuamente fora de equilíbrio, mas organizada num estado 

estacionado – o estado crítico, na fronteira entre a ordem e o caos. Ele é auto-

organizado porque o sistema evolui sozinho para esse estado, não sendo 

necessária nenhuma influência externa. É nesse estado crítico que os sistemas 

alcançam maior organização, gerando complexidade 4. 

O princípio empírico das ciências experimentais, baseado na prática 

intuitiva do artesão de seguir os veios e desdobramentos do material, tem 

correspondente na noção de rastrear os pontos limite nos processos de auto-

organização da matéria. Os artesãos acionam mecanismos de auto-

organização para criar linhagens particulares de tecnologia. O ferreiro rastreia 

pontos críticos em metais e canaliza os processos para conformar uma 
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tecnologia de ferramentas ou de armas. Ele tem de localizar e explorar os 

pontos de fusão e cristalização dos vários metais, os pontos críticos de 

temperatura e pressão 5.  

A história da tecnologia poderia ser contada como a história de artesãos e 

metalurgistas seguindo o material até seus limites críticos e selecionando 

alguns desses estados (em que emergem novas propriedades) para criar 

novas linhagens de objetos tecnológicos. Rastrear o fluxo da matéria também 

implica descobrir as propriedades emergentes de diferentes combinações de 

materiais, propriedades físicas que surgem do arranjo das partes, como nas 

ligas. Descobrir, por experimentação, as proporções certas dos componentes 

que ostentam novas propriedades. Atingir os pontos de fusão e cristalização 

dos metais e então experimentar com os diferentes modos de cruzar esses 

estados através de técnicas de forjamento e combinações. Por fim, quando 

trabalhando uma forma para o material, o artesão tem de seguir os acidentes e 

variações locais de uma determinada peça do material, deixar que o material 

tenha voz na forma final a ser produzida.  

Os artesãos seguem o fluxo “de ouvido”, sensualmente, acompanhando 

as propriedades físicas que esses limites críticos atribuem à matéria. Um 

procedimento pelo qual são mapeados os pontos críticos de temperatura e 

velocidade, as regiões em que pequenas flutuações podem gerar uma nova 

ordem, os limiares onde pode ocorrer a emergência de novas propriedades.  

Mas, no início do século XIX, a relação tátil com a matéria, parte integral 

do ofício do artesão, é gradualmente substituída pela produção mecanizada. 

Impõe-se a forma padronizada do objeto produzido em massa. Configurações 

fixas substituem a capacidade humana de rastrear limiares críticos por 

procedimentos padronizados de regulagem das propriedades uniformes dos 

componentes. As investigações científicas deixam de ser sobre as 

propriedades singulares dos metais, voltando-se para suas propriedades 

uniformes. O potencial morfogenético dos metais é subordinado a métodos 

para impor um comportamento homogêneo à matéria. A habilidade para 

rastrear que o artesão usava para acionar as capacidades morfogenéticas dos 

                                                 
5
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materiais no limite crítico é substituída por procedimentos padrões de teste e 

medida 6.   

Temos, então, dois modelos tecnológicos: aquele em que a matéria é 

submetida a uma forma, imposto pela modalidade dominante de produção, e o 

modelo em que a operação tecnológica adota diretamente a matéria em 

transformação. Neste último, a relação estática forma-matéria dá lugar a uma 

relação dinâmica material-forças. Trata-se, portanto, do desenvolvimento de 

procedimentos que resistam aos formatos e operações padronizados da 

indústria. Eles acionam processos de auto-organização, visando os pontos 

críticos nos quais a matéria adquire espontaneamente novas formas e padrões.  

Robert Morris faz considerações cruciais sobre as relações dos artistas 

minimalistas, no inicio dos anos 60, com o processo de produção industrial, em 

particular o siderúrgico 7. Elas se caracterizavam pela subordinação dos 

métodos artísticos de formatação à lógica da fabricação e da disposição própria 

da indústria. A operação artística, naquele momento, não era capaz de interferir 

no dispositivo industrial _ lidava apenas com materiais e produtos fabricados, 

segundo padrões de formatação e manipulação pré-determinados. O metal é 

usualmente vergado, cortado e soldado. Esse padrão uniforme afeta o trabalho 

artístico, pois os tipos de formatação industrial mais acessíveis induzem ao 

planar e ao linear. O paradigma da formatação é o cubo ou bloco retangular. O 

modo de produção acaba determinando os padrões de formatação (tarugos em 

forma de cubos, placas planas e retangulares) e de manipulação, de locação 

das peças. O uso de elementos em formato contínuo, como as placas e perfis, 

encoraja a manutenção da retângularidade, para evitar desperdício. O artista 

abandona os procedimentos artesanais, como a moldagem do ferro, para 

terminar submetido _ no que se refere às suas possibilidades de criar formas e 

dispor as peças _ aos sistemas criados pela indústria. A operação artística não 

consegue interferir no dispositivo industrial no qual pretende atuar.   

Não por acaso essas questões estariam no cerne da produção artística 

imediatamente posterior. Para Robert Smithson, as manifestações da 

tecnologia são menos extensões do homem – conforme a definição 

convencional da ferramenta – do que agregados de elementos. Mesmo as 

                                                 
6
 Ibid, pg 34. 

7
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ferramentas e as máquinas mais avançadas, diz ele, são feitas da matéria-

prima da terra. Muitos artistas preferem meios que não foram diferenciados – 

pás, picaretas, brocas, tratores, dispositivos de escavação 8. Trata-se de outra 

visão da constituição do instrumento. Em vez da máquina entendida como um 

conjunto progressivamente mais ajustado e complexo de partes, capaz de 

produzir uma crescente diferenciação do material com que opera (por extração, 

refino e transmutação), tem-se instrumentos que se confundem com o material. 

Diferenciar – o princípio básico da ciência e da indústria – consiste em 

extrair, estratificar, distinguir da condição original, recortar o material em função 

de propriedades específicas. Aqui, porém, as ferramentas não se diferenciam 

do material com que operam. O artista adota um modo básico de fazer contato 

com a matéria: carregar e derramar, arrastar, empilhar, amontoar – 

procedimentos típicos de grandes operações de engenharia do solo. Uma 

concepção do processo de trabalho que privilegia operações diretas, não 

mediadas, com o material.  

O artista valoriza os processamentos industriais que se fazem de acordo 

com os encadeamentos naturais da matéria, em contraposição aos modos de 

transformação que obedecem a um padrão ideal estabelecido pela tecnologia. 

Ele opõe-se aos princípios técnicos estabelecidos pela indústria, sobretudo a 

metalúrgica – distintos das noções do ofício –, fundados na progressiva 

diferenciação das propriedades e da forma dos materiais. A indústria 

homogeneíza o comportamento dos materiais, desenvolvendo meios para 

controlar e padronizar suas propriedades. Já as práticas artesanais baseavam-

se na dinâmica da matéria. O trabalho dos antigos metalurgistas é operar sobre 

o comportamento do metal, fazendo-o passar de rígido e frágil para dúctil e 

resistente. Explorar a plasticidade, os pontos críticos do material, nos quais 

emergem novas propriedades e estruturas.  

Daí Smithson remeter aos processos não resistentes – no sentido 

contrário das operações industriais que visam dotar as ligas metálicas de maior 

resistência e dureza – que envolvem a própria sedimentação da matéria. Quer 

dizer: processos inerentes à matéria, distintos daqueles pelos quais a indústria 

lhe confere consistência e forma. Assim, oxidação, hidratação, carbonização e 

                                                 
8
 “A Sedimentation of the Mind: Earth Projects” (1968), in Smithson, R., The Collected Writings, 
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solução – os principais processos de desintegração rochosa e mineral – são 

para ele métodos que poderiam ser aplicados na criação artística.  

Os metais refinados existem num sistema de padrões de estabilização e 

formatação da matéria, tornando impossível perceber quaisquer outros tipos de 

processos que não sejam os da tecnologia industrial 9. Mas certas práticas 

artísticas promovem uma incorporação da matéria descartada pelos 

procedimentos tecnológicos, um modo de constituição do material por 

deposição e aglomeração, diferente da extração e formatação industriais. O 

desenvolvimento recente de novos materiais compostos, por mistura e 

aglomeração, remete a esses princípios. 

A obra de Richard Serra, por outro lado, define-se por uma exploração 

das propriedades e do comportamento do material, sobretudo o aço, quando 

submetido a forças mecânicas e intensivas _ tensão, compressão, torção e 

diferentes parâmetros de temperatura. O trabalho adota uma série em variação 

constante de modos de formatação do material _ chapa, blocos forjados, perfis 

submetidos a diferentes tipos de torque _, resultando em formas variadas: 

arcos, elipses, espirais e toros.  

Do ponto de vista do processo industrial de conformação, as obras de 

Serra são laminadas ou forjadas. No forjamento, a conformação se faz por 

impacto. Uma forja é composta principalmente por um martelo hidráulico, que 

deforma o material por compressão. Quando se forja, é preciso trabalhar o aço 

enquanto ele está em fusão: quanto mais quente o metal, menos necessário é 

fazer pressão com os martelos, o que permite controlar manualmente a 

fabricação. O trabalho não depende de um módulo fundido industrialmente, 

pré-fabricado. É o que possibilita ao artista dominar o processo, da fabricação 

ao acabamento 10. Forjar permite desenhar o volume, controlar as arestas de 

um cubo segundo a espessura desejada, o que seria impossível quando se usa 

um objeto fundido industrialmente.  

Serra também tira proveito dos avanços na tecnologia de lingotamento 

contínuo e laminação, que lhe permitiram ampliar o vocabulário de formas e 

topologias em aço. O uso de grandes máquinas de curvar aço, combinado com 

um sistema manual de alavancagem, lhe permitiu calandrar as chapas em raios 

                                                 
9
 Ibid, pg. 106. 

10 Serra, R, Writings, Interviews, The University of Chicago Press, Chicago, 1994, pg 99.  
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muito mais fechados. Os parâmetros máximos de calandragem do aço _ a 

fabricação de curvas no limite da quebra da chapa _ foram ampliados.  

Embora inerentemente estável e não-maleável, o aço é levado ao limite 

do que pode fazer. A torção das elipses e espirais, nos graus de envergadura e 

ondulação requeridos, exige design técnico, laminadores especiais e mão-de-

obra altamente especializada. A curvatura muda constantemente, devido à 

maneira como o torque é aplicado, variando o nó em cada placa (o ponto em 

que a placa se alarga, o que permite que a placa torque). Em cada placa, o nó 

é localizado numa altura diferente, o que significa que a peça não só pende e 

se torce, mas continua a rotar na medida em que se eleva. 

Esses procedimentos realizam o programa de evitar a subordinação dos 

processos artísticos de dar forma à lógica industrial. Fazer uma peça cônica 

implica dar forma ao aço, em vez de aceitar a que é dada pela usina. É um 

corte que tem de ser fabricado, pois não corresponde aos formatos padrões 

(aços planos, chapas retas) da siderurgia. Desenvolver know-how em conjunto 

com a aciaria é uma maneira do artista tornar-se um produtor ativo numa dada 

tecnologia e não um manipulador de um produto industrial acabado, um 

consumidor 11. Não estar na ponta final do uso estandardizado do material, mas 

ser capaz de inventar formas ainda não inventadas, levar o material a fazer 

algo que ele nunca fez antes. 

 

A indústria realiza uma operação de simplificação e padronização da 

matéria. Ela cria uma demanda por materiais que possam ser aplicados nos 

diferentes dispositivos, máquinas e produtos. O aço de boa qualidade, dúctil 

mas sólido, é o material chave do período industrial. Ele é muito superior aos 

outros tipos de ferro até então utilizados. O aço apresenta propriedades 

mecânicas que o ferro simples não tem, sobretudo a combinação de dureza e 

ductilidade. 

Aço doce é uma liga de baixo teor de carbono, suscetível de grandes 

deformações sem ruptura. Possui baixa resistência mecânica e dureza e alta 

dutilidade e tenacidade. Enquanto que os metais que ocorrem na natureza 

contêm impurezas que alteram o seu comportamento mecânico, os metais 

                                                 
11 Ibid, pg 168.  
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industriais passaram por processos de uniformização e homogeneização na 

sua composição química e na sua estrutura física, que estabilizaram o seu 

comportamento mecânico. O aço doce se comporta linearmente sob cargas: 

estica ou contrai num medida proporcional à carga. 

A fabricação de aço é um processo com fases sucessivas, em que o 

material vai sendo progressivamente ajustado aos parâmetros de composição 

requeridos. Através de procedimentos que consistem basicamente em 

adicionar elementos e fazer variar a temperatura, de modo que os diferentes 

processos de redução e liga possam se realizar. O efeito de determinada 

substância tem de ser contrabalançado por outra. Cada etapa acarreta uma 

nova sintonização dos componentes e da temperatura do material. A criação e 

estabilização de um novo material, o aço, implica o simultâneo 

desenvolvimento de uma tecnologia de fabricação cada vez mais complexa e 

precisa.    

O conhecimento científico do aço é indispensável para sua produção 

industrial. O aço se presta a cálculos matemáticos de elasticidade, de 

resistência. O material é padronizado, com o domínio completo de suas 

propriedades. Ao contrário da madeira, que apresenta propriedades muito 

variáveis segundo as condições, o aço deve ser um material homogêneo, 

produzido em condições controladas. Dada a importância tecnológica do 

material, a indústria realizou intensas pesquisas para compreender 

propriedades precisas dos aços (sobretudo dureza e fragilidade), de modo a 

melhorar os procedimentos de fabricação. Depois, o conhecimento da 

microestrutura dos aços consolidaria a ciência dos materiais 12.  

O processo de homogeneização dos metais alteraria o modo de trabalho 

industrial. O artesão compensa as diferenças nas qualidades do seu material, 

ajustando a pressão e o padrão de aplicação das ferramentas. Já o movimento 

constante da máquina requer materiais constantes. Atendo-se a materiais 

homogêneos, o engenheiro perde a habilidade para lidar com o comportamento 

continuamente variável dos materiais complexos 13.  

                                                 
12 Jensen, P., Entrer en matière, Editions du Seuil, Paris, 2001, pg. 66.  
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A metalurgia é tida por fundar-se em leis constantes, como a temperatura 

de fusão de um metal em qualquer tempo e lugar. Mas a metalurgia é 

indissociável de diversas linhas de variação. Variação dos metais brutos, dos 

minerais e das proporções de metal, das ligas, das operações efetuadas num 

metal e das qualidades resultantes. Todas essas variáveis configuram pontos 

críticos (e operações relacionadas de deformação ou transformação) e 

qualidades intensivas, que os materiais apresentam ao serem levados para 

longe do equilíbrio, no limite de mudanças de estado. Propriedades 

emergentes, indicando processos de auto-organização da matéria 14.  

Ao modelo de formatação (moldagem) da matéria, que supõe uma forma 

fixa e uma matéria considerada homogênea, se contrapõe o dispositivo que 

toma uma materialidade em processo permanente de constituição e formatação 

(modulação). O modelo baseado em relações de moldagem toma a forma e a 

matéria como separadas, não apreendendo a modulação contínua e variável 

que transcorre no processo. 

Vejamos como Simondon explicita o processo de aquisição de forma, a 

diferença entre moldagem e modulação. Trata-se de dois modos distintos de 

formatar a matéria, de induzi-la ao estado de equilíbrio. Tome-se como 

exemplo a fabricação de tijolos de argila. Na operação técnica que gera um 

objeto com forma e matéria, como um tijolo de argila, a dinâmica real da 

operação não pode ser representada pelo esquema forma-objeto. A operação 

de moldagem não é simplesmente dar uma forma à matéria bruta, mas inserir a 

argila preparada num molde fabricado. A operação técnica é uma mediação 

entre dois domínios heterogêneos: fazer um bloco de argila preencher sem 

vazios um molde e, depois da desmoldagem, secar conservando sem fissuras 

um contorno definido 15. 

O molde limita e estabiliza, em vez de impor uma forma: ele completa a 

deformação, interrompendo-a segundo um contorno definido _ ele modula. O 

molde assume o papel de um conjunto de mãos modelantes, no limite se 

poderia fazer tijolos sem molde, prolongando o amassamento. As paredes do 

molde intervêm não como estruturas rígidas, mas ponto a ponto, enquanto 

                                                 
14 Deleuze, G. e Guattari, F., Mil Platôs, op cit, v5, pg. 87.  
15

 Simondon, G, L`individu et sa genèse physico-biologique, ed. Jérôme Millon, Grenoble, 1995, 

pg 38.  
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limites fixos que não deixam avançar a argila em expansão. Por outro lado, as 

paredes do molde, que exercem uma força de reação, também são dotadas de 

alguma flexão elástica, correspondente ao deslocamento do ponto de aplicação 

das forças. O molde não impõe uma forma do exterior: ele age no seio da 

matéria, reverbera em toda a massa, de molécula em molécula, fazendo-a 

tender para uma condição de equilíbrio. O molde não dá forma, a terra é que 

adquire forma pelo molde.  

O esquema em que uma forma é imposta à matéria só retém as 

extremidades da operação técnica, fazendo desaparecer a mediação, o próprio 

processo de tomada de forma. Na tradição que pensa a tecnologia em termos 

de forma-matéria, a operação técnica é entendida como formatação da matéria. 

O modelo tecnológico dessa operação é o molde-argila. Esse esquema rígido 

deixa escapar, porém, o que se passa entre o molde e a argila, o processo de 

modulação contínua e variável. A operação do molde consiste em induzir a 

argila a um estado de equilíbrio, sendo desmontado uma vez alcançada a 

estabilidade. Mas o que ocorre à matéria enquanto ela tende ao equilíbrio? É 

um problema energético, a tensão da matéria no interior do molde. Ali não 

ocorre uma operação de moldagem. No interior do molde se dá uma operação 

de modulação. Tem-se um molde que muda permanentemente de formato e 

uma variação contínua da matéria através dos estados de equilíbrio. Um 

processo em que o material continua a trabalhar depois da desmoldagem 

(conservando a viscosidade, por exemplo) e o molde é permanentemente 

modificado 16. Modular é moldar de maneira contínua e variável.   

A forma não é imposta de fora, mas emerge da própria matéria. Um 

tronco de árvore num canteiro de obras é matéria bruta, um volume de madeira 

a ser utilizado. Mas esse tronco possui uma singularidade, no sentido de que é 

reto ou curvo, quase cilíndrico ou então cônico, de seção redonda ou achatada. 

O tronco cortado por serra circular dá vigas mais regulares, mas menos sólidas 

que as resultantes do mesmo tronco rompido por compressão por meio de 

cunhas (ou enxó). A serra corta segundo um plano geométrico, sem respeitar a 

ondulação das fibras ou sua torção em hélice. A cunha separa as metades do 

                                                 
16 Deleuze, Cours 27/02/1979 - http://www.webdeleuze.com/php/index.html.  

http://www.webdeleuze.com/php/index.html
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tronco, o corte avança respeitando a continuidade das fibras, guiado pela forma 

implícita revelada pela força da cunha.  

O gesto técnico deve respeitar essas formas topológicas: elas são 

informação na operação de aquisição de forma, modulam o gesto e dirigem 

parcialmente a ferramenta. Trata-se de respeitar o sentido das fibras, a forma 

contida na madeira. Saber utilizar uma ferramenta implica saber reconhecer, 

através dos sinais vindos da ferramenta, a forma implícita da matéria que está 

sendo elaborada, no lugar preciso que o instrumento intervém. Uma ferramenta 

simples (como uma plaina, instrumento para desbastar a madeira, para alisar 

superfícies) implica trabalho não automático, um movimento não-geométrico, 

inteiramente sustentado pela mão e não por um sistema de referências 

exterior, como o dispositivo de um torno 17. 

A metalurgia não se deixa reduzir ao esquema de imposição de forma à 

matéria. A operação técnica revela e utiliza as formas existentes, implícitas, ao 

invés de impor uma forma do exterior. Na metalurgia, a matéria-prima passa 

por uma série de estados intermediários antes de receber a forma 

propriamente dita. A matéria é submetida à diversas transformações, que lhe 

adicionam qualidades (como a têmpera). A aquisição da forma se dá em várias 

operações sucessivas: a forjadura e a têmpera são, respectivamente, anterior e 

posterior à aquisição de forma. É um processo contínuo de modulação.  

Em processos não-metalúrgicos, cada operação é realizada entre dois 

limiares, a matéria preparada e a forma (como a argila e o molde). No modelo 

matéria-forma, a forma assinala o final da operação, podendo ser matéria para 

nova operação, mas numa ordem fixa. Já na metalurgia, as operações se 

situam para além dos limiares, de modo que uma materialidade energética 

transborda a matéria preparada e uma deformação ou transformação 

transborda a forma. Assim, a têmpera se encadeia com a forjadura para além 

da aquisição de forma; na moldagem, o metalúrgico opera no interior do molde; 

o aço fundido e moldado sofre uma série de descaburações sucessivas; a 

metalurgia pode refundir e reutilizar a matéria, na forma do lingote 18.  

Todas as outras matérias se prestam ao modelo forma-matéria, são 

continuamente submetidas à operações tecnológicas. Na metalurgia (sobretudo 

                                                 
17

 Simondon, G, L`individu et sa genèse physico-biologique, op cit, pg. 51. 
18 Deleuze, G. e Guattari, F., Mil Platôs, op cit, v5, pg. 93.  
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arcaica), porém, as operações se dão sempre num limiar. A aquisição da forma 

se dá em várias operações sucessivas, a forjadura e a têmpera: é essa 

variação contínua que a metalurgia faz aflorar, enquanto que os outros 

elementos materiais só podem ser pensados em termos de sucessão de 

formas diferentes e emprego de matérias variadas. Na metalurgia, as 

operações do artesão são sempre no limiar da auto-organização, para além do 

dispositivo forma-matéria 19. 

A matéria é um agregado, parte fluída e parte sólida, mudando de padrão 

ritmicamente em função dos fluxos de energia que a atravessam. As mudanças 

são acionadas quando as variáveis se estendem para além do seu limite. 

Metais são líquidos cujo fluxo foi suspenso: precisamente onde e por qual 

seqüência de operações esse fluxo é interrompido determina como os metais 

vão se comportar, sua aparência e as qualidades que vão possuir. Quanto mais 

levados a estados extremos _ líquido, comprimido ou quente _ mais 

propriedades afloram. Os artesãos exploram nos materiais os padrões e 

estruturas que se apresentam como potenciais _ eles deixam o metal falar 20. 

Na análise do comportamento dos metais, o que importa é que dureza e 

resistência são propriedades emergentes do material metálico que resultam da 

dinâmica complexa de alguns de seus componentes. O comportamento 

plástico, como a dobra de uma viga metálica, é exemplo de comportamento 

material complexo e não-linear. Os metalurgistas práticos entenderam que uma 

peça de metal poderia ser levada a mudar de comportamento, de maleável a 

rígido e quebradiço, ao ser martelada enquanto esfria. A transmutação oposta, 

de duro à dúctil, podia também ser obtida aquecendo novamente a peça de 

metal e deixando-a esfriar devagar (têmpera)21.  

A distinção entre dureza e resistência era conhecida pela metalurgia 

antiga. Os ferreiros também conheciam as operações aplicadas aos materiais 

para obter essas propriedades: martelar a frio, para obter lâminas duras, e 

temperar, para restaurar sua ductibilidade. Mas os mecanismos microscópicos 

acionados por essas operações são imperfeições. O metal é cristalino: quando 

                                                 
19

 Bonta, M., e Protevi, J., Deleuze and Geophilosophy, op. cit., pg. 112. 
20

 Kwinter, S., “Flying the Bullet, or When Did the Future Begin?”, in Rem Koolhaas: 
conversations with students, Princeton Architectural Press, NY, 1996, pg. 71/87. 
21

 DeLanda, M., Uniformity and Variability - An Essay in the Philosophy of Matter, presented at 
Doors of Perception 3: On Matter Conference, Netherlands Design Institute, Amsterdam, 
Holland, 1995. 
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fundido, ocorre crescimento dos cristais, defeitos de superfície, deslocações. A 

maleabilidade dos metais, sua capacidade de torcer sem quebrar, deriva da 

mobilidade das deslocações. Martelar produz deslocações de mobilidade 

restrita, mas para o objeto que suporta carga permanecer rígido ele precisa ser 

temperado: dá mais mobilidade a algumas deslocações. São defeitos que 

fazem emergir macro propriedades metálicas 22. 

Explicar as bases físicas da ductibilidade exigiu uma mudança conceitual: 

ver os metais não mais em termos estáticos, derivando sua resistência 

simplesmente de sua composição química, mas como sistemas complexos. A 

razão pela qual materiais dúcteis são resistentes se relaciona à dinâmica 

complexa da proliferação de fraturas (deslocações nos cristais), demandando 

energia. Resistência ou rigidez são propriedades emergentes do metal que 

resultam do comportamento dinâmico complexo de seus componentes. 

A complexidade do comportamento da matéria tem sido objeto da 

abordagem empírica de metalurgistas e engenheiros, experimentando com 

materiais que apresentam uma composição heterogênea de elementos (como 

fibra de vidro), em oposição ao comportamento uniforme e previsível de 

materiais como o aço industrial. Tudo o que poderia ser explorado sobre o 

comportamento de metais e ligas com tecnologia pré-industrial já era do 

conhecimento de ferreiros, como as transformações durante o processamento 

termal ou quando os materiais eram formatados, por corte ou deformação 

plástica. Posteriormente, essas primeiras tentativas de apreender a 

complexidade e a variabilidade dos materiais perderiam lugar para um enfoque 

(com a ciência da química) centrado no comportamento simples de 

componentes e substâncias que obedecem à lei das proporções. Isso levaria a 

um abandono das pesqisas sobre a agregação nos sólidos 23.  

 Mas a física da complexidade, relativa a escalas moleculares, assegurou 

o interêsse pela matéria mole (substâncias como gelatinas, colas e vidros) e os 

objetos frágeis, as questões de engenharia (fratura, fluxos e ruptura de 

materiais) e dinâmica não-linear, caos e turbulência. As propriedades simples 

dos materiais cotidianos não têm conexão com as propriedades dos átomos. 

Um metal é algo conceitualmente novo, não contido nos átomos. Uma nova 

                                                 
22

 Delanda, M., Matter Matters, Domus Magazine, Milano, 2006, column 3.  
23

 DeLanda, M., Uniformity and Variability - An Essay in the Philosophy of Matter, op. cit. 
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física pode emergir quando sistemas se tornam grandes o bastante para gerar 

complexidade 24. 

O metalurgista trabalha com agregados, nos quais as irregularidades no 

arranjo dos átomos tornam-se a base das principais propriedades estruturais. A 

metalurgia _ ao contrário da abordagem científica, que trabalha um número 

pequeno de elementos e interações simples _, lida com a estrutura da matéria 

complexa, envolvendo uma infinidade de interações e combinações. A trama 

cristalina ideal de uma substância em equilíbrio depende só de composição e 

temperatura. Mas os outros aspectos da estrutura da matéria dependem da 

história: as imperfeições ou heterogeneidades dos cristais, suas taxas variáveis 

de crescimento, a incorporação ou rejeição de matéria, seu limite granular, as 

mudanças locais na geometria da estrutura, que ocorrem no tempo 25. 

Aqui se evidenciam os limites do método de simplificação e 

padronização usado pelos físicos para a compreensão da matéria e sua 

dominação tecnológica. Não é fácil uniformizar a matéria. Diferenças 

microscópicas podem ter importância, como na resistência dos materiais. As 

impurezas podem ser determinantes. A temperatura de transição entre o 

estado dúctil e o estado frágil do aço pode variar em vários graus sob o efeito 

de impurezas. A física pode lidar com corpos elásticos ideais, mas não com a 

plasticidade ou outra propriedade relativa à estrutura. A matéria é mutante, 

instável, e não se presta facilmente à redução matemática e ao controle 

tecnológico. 

Mas os físicos próximos das práticas dos metalúrgicos recusam a ênfase 

no material perfeito: os defeitos são mais importantes do que a estrutura 

atômica. A perfeição cristalina não influencia a maior parte das propriedades 

dos materiais. É preciso abordar os corpos desordenados, tidos como menos 

estáveis que os cristais. Esses materiais são perturbados por energias fracas, 

próximas das térmicas. Em escala molecular, é preciso integrar a desordem na 

descrição dos materiais 26.  

A abordagem da natureza da matéria se desloca para uma maior escala 

e complexidade. O foco se volta para o papel da desordem e das imperfeições, 

                                                 
24 Anderson, P. W., More and Different, World Scientific, Singapore, 2011, pg 110. 
25 Smith, C. S., A Search for Structure, MIT Press, Cambridge, 1981, pg. 64. 
26 Jensen, P., Entrer en matière, op cit, pg. 244.  
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mecânicas e químicas. Os físicos descobrem a importância de noções 

empíricas dos metalúrgicos sobre o comportamento de limites granulares e o 

endurecimento dos cristais (explicados pelas deslocações nos cristais), a 

difusão (lugares vagos na trama cristalina) e os defeitos. Essa atenção à 

estrutura foi a contribuição dos metalúrgicos à ciência: ela destaca, via 

observação empírica, os agregados mais complicados. As teorias da 

deformação, os limites cristalinos e os mecanismos de transformação eram 

discutidos pelos metalurgistas muito antes dos físicos adquirirem interesse por 

essa escala da matéria 27. 

A física deve agora abordar outros materiais mais irredutíveis: os amorfos, 

as misturas, os polímeros, a matéria granular. Inventar novas maneiras de 

abordar a matéria, incluindo os materiais complexos, o que implica aceitar os 

defeitos e a inevitável complexidade dessas substâncias.  Em escala 

molecular, é preciso integrar a desordem na descrição dos materiais. 

Essa nova configuração da matéria são os materiais compostos, como os 

aglomerados de fibras. Em vez de ser formatado por calandragem 

(encurvamento), como o aço, esse tipo de material é diretamente fabricado já 

tendo forma. Numa só etapa ele adquire massa e forma. São duas operações 

simultâneas e não mais sucessivas. Fabricar numa só operação a matéria e a 

forma. Novos procedimentos de moldagem que permitem obter 

simultaneamente a matéria e a forma. 

A fibra de carbono permite fabricar materiais anisotrópicos (estruturas 

cujas propriedades variam segundo as direções), com uma topologia adaptada 

às funções requeridas, capaz de todo tipo de dobragens. Diferentemente do 

aço, isótropo, material típico do princípio mecânico, o compósito é o material 

mais propício à estratégia da variação contínua. Possibilita fabricar objetos 

sempre distintos entre eles. O compósito deixa de ser uma matéria a ser 

formatada para se tornar um objeto modulável 28.  

Os novos materiais compostos (em geral feitos com uma resina e um 

reforço, de fibras de vidro ou de carbono), diferentemente das ligas, associam 

componentes heterogêneos. A fabricação de compostos retoma práticas 

antigas de mistura. A tecnologia dos compósitos preserva um aspecto 

                                                 
27 Smith, C. S., A Search for Structure, op cit, pg. 123. 
28 Bensaude-Vincent, B., Éloge du mixte, Hachette, Paris, 1998, pg 186 . 
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empírico, ligado à dimensão artesanal da produção. A moldagem exige em 

geral um trabalho manual, dificilmente automatizável. A indústria adota a 

moldagem em contínuo, que favorece a automatização. Mas predominam 

práticas artesanais, em que procedimentos empíricos é que levam à inovação, 

através de uma acumulação de achados e truques experimentais 29.  

A manufatura de aditivos distingue-se do modo antigo de fabricação 

subtrativa, feita por moldagem da matéria prima, geralmente de metal. É 

diferente da manufatura tradicional, como o torneamento, no qual o  aterial   

retirado de u a  e a  ruta  aior at  alcan ar o seu formato final. O 

procedimento também permite fabricar peças com geometrias extremamente 

complexas, dif cei  de  ere  o tida   or  eio de  roce  o  tradicionai  de 

manufatura. 

Hoje a fabricação digital seria uma maneira de viabilizar a produção de 

objetos sempre diferentes, a modulação, as superfícies curvas em variação 

contínua. A fabricação digital é baseada na manufatura aditiva, que utiliza 

i  re  ora   D, ca a e  de fa ricar u  o  eto a  artir do  eu  odelo digital 

 ro etado co  au  lio de  oft are  e  ec fico . Na manufatura aditiva, as 

peça    o con tru da  ca ada  or camada, por adiç o de  aterial. Partindo 

de um projeto realizado em 3D, o software de controle da    uina divide a 

peça a  er fa ricada e  fatia  fina  e define a  ca ada  de de o i  o de 

 aterial  ue   o nece   ria   ara a  ua fa rica  o. A adição progressiva de 

material implica a sua união ao material já depositado. O processo de adição 

progressiva de material é variável e depende sobretudo da tecnologia e do 

próprio material a ser adicionado. 

Na engenharia mecânica e de construção, as peças são combinações 

de elementos simples, que podem ser desenhadas com régua e compasso, 

como segmentos de retas e arcos de círculos. Movimentos que são 

combinações de translação e rotação. Nos sistemas atuais, por outro lado, os 

objetos não são mais desenhados, mas calculados, permitindo a geração de 

formas complexas, superfícies com curvas variáveis. Estes sistemas são a 

base de um modo de produção não-padronizado. Modificações no cálculo dos 

                                                 
29 ibd, pg. 202. 
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parâmetros permitem a produção de um formato diferente para cada objeto na 

mesma série. Ou seja: objetos variáveis.  

Hoje o modelo padrão, da serialidade, da repetição, não é mais viável. 

Em vez de estabilizar os elementos, amplificar as flutuações de 

comportamento. Produzir configurações crescentemente variáveis. O objeto 

torna-se o ponto nodal de um continuum por variação. As máquinas digitais 

permitem a criação de um continuum industrial, a passagem do molde à 

modulação, estabelecer os parâmetros de uma superfície de curvatura variável. 

A máquina fresadora comandada numericamente descreve a curvatura variável 

de uma superfície. O design do objeto não é mais subordinado à geometria 

mecânica. Não se tem mais um objeto padrão, mas um objeto que flutua na 

curva de variação de uma nova produção industrial 30. 

 

Todos esses processos de transformação da matéria estão 

potencialmente contidos no fluxo produtivo do metal. A matéria e a forma 

parecem duras na metalurgia, mas é a forma de um desenvolvimento contínuo 

(em vez de uma sucessão de formas) e a matéria de uma variação contínua 

(em vez da variabilidade das matérias). A metalurgia configura um 

desenvolvimento contínuo da forma e uma variação contínua da matéria. O 

metal é o indutor da matéria 31.  

Seguir a linha metálica significa então ir em direção da potência de 

variação da matéria, em vez de lhe impor propriedades _ corresponde à 

operação de modulação, contínua e variável. Matéria em variação, dotada de 

limites críticos e capacidade de auto-organização. E quem segue a matéria é o 

artesão metalúrgico, porque o fluxo de matéria é essencialmente metálico ou 

metalúrgico.  

Seguir o movimento da matéria, apreender as propriedades que emergem 

em momentos críticos do seu fluxo não linear. Toda tecnologia deriva do 

aproveitamento dos potenciais que emergem dos fluxos da matéria. A 

manipulação da viscosidade, direção e consistência desses fluxos materiais, 

das complexas reações químicas que aí ocorrem, é que permite à técnica 

produzir novos materiais e agenciamentos. 

                                                 
30 Cache, B., Earth Moves, MIT Press, Cambridge, 1995, pg. 98.  
31 Deleuze, G. e Guattari, F., Mil Platôs, v5, op. cit, pg. 94.  
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Os processos próprios à matéria que constituem agregados de elementos 

heterogêneos, combinando os materiais em novas configurações. A metalurgia 

é capaz de engendrar linhas de variação. Modulação, em vez da imposição de 

forma à matéria tomada como homogênea. Operações sucessivas de 

transformação, para além dos limites críticos. Linhagens tecnológicas que 

trabalham a mutação contínua da matéria.  
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