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NOTA PRELIMINAR

Cada dia que passa mais me convenço de que a
psicologia dos tratados ê insuficiente para responder às
perguntas que formulamos acima ou abaixo dos correspendentes sistemas. Isso porque, conforme documenta
a sua própria história, são as teorias que variam e não
os fenômenos.
Ora, para determinados fenômenos, entretanto, o
estudo particular das causas pouco interessa. Pois há
um momento em que a observação dos efeitos é que
conta, sendo n ciência obrigada a ceder à metafísica o
plano em que vaidosamente se colocava quando o problema foi proposto.
No caso especial da experiência estética, por exemplo, o que parece que se dá é essa inversão de planos.
A psicologia investiga: a metafísica utiUza-íe de seus
dados. As relações existentes entre a esférica e a psicoiogia começam aí, nessa cessão de terrenos. Classificar
u estética como ciência independente, por ô.-síe caminho,
ú confundir.
O que Bergson chamou "linhas de fatos", para
justificar as conclusões a que chegou no. engenhoso
paralelo entre a "consciência e a vida", aqui, também,
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merece ser invocado. São outras tantas linhas (tangentes às escolas psicológicas e paralelas à crítica literária) que me levaram a tentar o esboço que constitui
a presente "introdução", uma vez que todas as vias
que sigo convergem para um ponto comum, representativo da quase certeza de que a arte jamais será
explicada e desse axioma de que o belo artístico nunca
s.erá justificado experimentalmente.
Aliás, há meio século, Ribot já indicava que, nesse
assunto, vale mais a pena estudar os efeitos que o belo
produz em nós do que lhe pesquisar o conteúdo.
Ensaio de crítica literária, foi sempre cautelosamente que toquei na seara dos especialistas, filósofos
ou psicólogos. Dirão que, com ele, a estética continuará a ser encarada como sempre, e sua "experiência"
não será diferente depois deste escrito. Pouco importa.
Também os romances que apareceram ontem, como os
que hoje se publicam, pretendendo recriar a vida, não
conseguiram, até agora, torná-la melhor ou pior. Os
versos que enchem os cadernos e a imaginação dos
poetas de todas as latitudes jamais concorreram par*
a felicidade de quem quer que fosse. Salvo para a
efêmera satisfação (porque "estética", vamos dizer) de
seus próprios criadores.
Pois bem: o autor destas páginas está, precisamente, em condições idênticas.

ESTÉTICA E ESTÉTICA

JT ARA a explicação do fenômeno artístico, a crítica
usa fazer considerações convencionalmente chamadas
de ordem estética. Faia-so, por exemplo, da esíéíica de determinado autor, como se fala da estética
de determinada escola. A impropriedade da expressão
não reside no seu emprego indistinto, mas no que lhe
atribuem, no significado que lhe emprestam ao sentido
essencial. A idéia corrente é a de que estética é um
método ou um sistema de regras da apreciação artística,
quando a realidade é outra. A estética não pesquisa,
nem orienta, nem interpreta: nem é ciência nem arte.
Ela é, sobretudo, um fato. E' noção, pois, da qual
partimos e não a que chegamos. Uma obra será estética se apresentar determinados requisitos gerais que
o consenso universal "mais ou menos" reconhecer
como estéticos. Não é uma incidência necessária sobre
o belo, nem o seu conteúdo. Nem tão pouco o persegue — porque, não dispondo de leis particulares, não
tem objeto certo e definido.
.
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Etimològicamente, a palavra significa sensação.
E é, justamente, a um concurso de sensações da mesma
natureza que deveríamos denominar "estética". Menos
a uma ciência independente, portanto, do que a um
simples capítulo da psicologia. Assim sendo (e é
assim que a entendo) não poderemos mais falar de
uma estética objetiva ou subjetiva, normativa ou descritiva. Ela não nasce de apelos exteriores inerentes
aos objetos (objetivismo), nem reside, tão só, dentro
de nós (subjetivismo). Não diz como deve ser a
obra de arte (normativa), nem diz como é (descritiva).
A questão se propõe a meu ver, em outros têrmcs:
sendo o fato estético apresentado ao sujeito, acabado,
sob a forma de arte, a estética fica denominando, ern
última análise, só a qualidade do que é artístico, que,
por sua vez. deve e pode ser o continente do belo.
Por isso, não só a beleza a interessa, tanto que não
hesitamos em falar de uma estética do feio e, realmente, já houve quem o fizesse, num ensaio idealista
à moda de Hegel.
Uma obra de arte não vale, apenas, nesse sentido,
pela medida de sua beleza formal. E' preciso não
esquecer, nessa altura, o que dizia Kant, a propósito:
''a beleza natural é uma coisa bela : a beleza artística
é a bela representação de uma coisa". O ideal seria
essa coincidência, pela qual tanto os gregos se bateram, entre o belo da natureza e o belo da arte. Coincidência, aliás, que se dá, às vezes, quando um pintor
retratista, chamado a fixar uma beleza feminina determinada, realiza a transcrição da beleza natural que
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lhe serviu de modelo. Acontece, porém, que a arte
não exige, necessariamente, essa fusão de "belezas",
parecendo, mesmo, que aqu:lo que pretende, sempre,
é a associação do que é ao que deveria ser. Ou, por
outras palavras, sua função principal é a de promover
o consórcio do real com o ideal em proporções que
escapam ao homem comum, alheio ao ato da criação.
Fora do abstracionismo das frases que enchem
os compêndios, ninguém, até hoje, conseguiu definir
o que seja belo, em particular, ou o que seja arte,
de modo geral. Sabemos o que pretende e o que
realiza mas não sabemos o que ela é. Entre um desenho de Santa Rosa e a gravura da folhinha, não
hesito em escolher o desenho como obra de arte.
Entretanto, se me pedissem para explicar o fenômeno,
com certeza ficaria embaraçado. Porventura, só eu
acrescentei alguma coisa ao trabalho de Santa Rosa,
para torná-lo artístico ? O autor da estampa não teria
adicionado algo também à sua gravura ? E por que
não senti esse algo, se pude sentir o outro ? Arte é
mistério : e será a beleza o seu fim ? Essa finalidade
imponderável é que separa o artístico do que não o
é, pelo menos para a nossa necessidade de fixar tal
separação. Contentemo-nos com isso. E se ela nos
satisfaz, no momento, se corresponde ao nosso desejo
atual, por que não aceitá-la como "verdadeira", seguindo o conselho de Nietzsche ?
Para mim, portanto, artístico é o que leva à contemplação sem interesse consciente (não digo, apenas,
desinteressada), o que compensa ou facilita uma evasão
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de nós mesmos — trate-se de uma linha, um som, uma
cor, um movimento. . .
Dizemos artístico — não dizemos belo, nem estético : termos distintos e inconfundíveis. Artístico, adjetivo, é qualificativo da coisa de arte: mas posso não
lhe atingir a intenção, que é a beleza... de cada um.
Eis por que uma obra úe arte pode não ser bela
para mim e o ser para outrem, assim como o belo pode
existir fora dela. Um crepúsculo é belo : não é artístico. O que caracteriza a obra de arte é o que adicionamos de subjetivo, de particular, de nosso, àquilo que
o objeto já trazia, por aquisição direta, do criador.
De um modo ou de outro, deduz-se que arte ó coisa
fabricada, humana. Não posso, senão por extensão,
dizer que há estética na natureza, se o belo artístico
não existe ali. Estética, para o nosso caso, é expressão
só aplicável às artes (às belas-artes, direi melhor),
porque é conceito decorrente de uma especial "comunicação" entre sujeito e objeto.

II

SENSAÇÃO E PERCEPÇÃO

\J UEM sente, sente alguma coisa. O verbo sentir
é de predicação incompleta, exigindo algo que lhe
permita tornar-se inteligível à nossa compreensão.
Assim, não posso só sentir. Quando digo que sinto
(e tantç posso sentir dentro como fora de mim, pois
estamos falando das percepções interna e externa)
tenho que sentir alguma coisa. A essa coisa qua sinto,
chamo sensação. De fato, se tocam piano aqui perto,
no momento em que escrevo, o que sinto não é a
música que executam : sinto aquilo que a música provoca, isto é, a sensação. Se minha cabeça dói, não é
a dor que sinto : sinto a sensação que a dor determina.
Para mim. no caso, não existe a música, como nãc1 existe
a dor. Existe a sensação que, sendo a base da psicologia, é a chave mesma de todo conhecimento, de
tudo o que sei de mim, dos outros, do que me rodeia,
do próprio mundo do qual também participo e que só
sei que existe por intermédio dela.
Acontece, porém, que, toda vez que sinto, dou
conta desse sentir, sinto que estou sentindo. Não vi
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o piano do vizinho, ninguém me disse o que doía e
onde doía em mim: no entanto, sei que tocam piano
e o que me incomoda, agora, é a dor de cabeça. E'
que, toda vez que sinto, minha sensação vera penetrada de inteligência, ela já sabe "identificar" o sentido.
Desse modo, sentir e perceber são termos que se
completam, que se fundem e que só podem coexistir.
Quando sinto, percebo. Sensação e percepção são
tempos (nem direi fases) de um mesmo fenômeno,
provocado pela excitação de um órgão, ou de um concurso de órgãos dos sentidos. A sensação, em si, é
afetiva e intelectual, a um tempo.
Por isso, afastando-nos das divisões e subdivisões,
tão do agrado da psicologia tradicional, poderemos
afirmar que os graus da sensação constituem-se de
intensidade e de pureza, não pertencendo, os primeiros,
apenas à sensação ou, os segundos, à percepção. Quem
sente, percebe, já em intensidade e em pureza, de uma
vez. Tanto é exato que os fenômenos intelectuais
estão penetrados de afetividade ou por esta influenciados, conforme demonstrou Binet, no seu famoso "estudo experimental da inteligência".
Agora, se sentir é, realmente, a tomada de consciência de uma modificação — interna ou externa —
do sujeito-objeto pelo sujeito, uma outra coisa poderá
interpor-se no momento da operação, sem ser o eu
(ou a consciência, como queiram) para apressá-la:
essa outra coisa tanto pode ser o julgamento (que é
feito em função de uma atribuição de valor à modificação em apreço) como o esforço da vontade. Quero
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dizer - - posso sentir ou perceber tanto mais quanto
eu possa :
a)
6)

valorizar a sensação, ou
atentar nela (esforço da atenção).

A música do piano poderá impressionar-me a
ponto de impedir a continuação do trabalho (primeira
hipótese), ou me deixar indiferente, podendo eu volrar
a ela (segunda hipótese) quando me aprouver. Ai,
entretanto, já posso dizer (na direção em que conduzimos a nossa linha de fatos) que sensações estéticas são
aquelas capazes de determinar associações de idéias, ou
associações de sensações de certo tipo que, alérn de
isolar-nos da esfera real, "criam", para nós, uma "realidade" nova.
A música poderá impor-se a mim (primeiro caso)
pela lembrança de uma pessoa querida, ou pela fixação (qualquer fixação) de um momento emocional que
permanece em mim (um encontro que tive, faz tempo,
num lugar onde chegava a melodia que ouço agora),
ou poderei impor-me a ela (segundo caso) pelo prazer
desinteressado (aparente) que ela me dá, no momento.
Esta segunda hipótese, afinal de contas, não passa de
um exercício natural do meu órgão da audição (ouvir
é uma atividade inerente a ele) ao passo que a primeira foi pura imposição da música (determinando associações em mim), pela experiência "adquirida" que eu
tinha dela. E é justamente, nessa associação de sensações naturais e sensações adquiridas que repousa a
minha atribuição de valor (ou seja o meu julgamento)
daquilo que me agrada mais, não só por si, mas pelo
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que incorpora à sua sensação, utilizando-se dos dados
de que disponho.
A memória afetiva representa um papel preponderante como conservadora das minhas sensações estéticas. Poderemos dizer que ela ó o seu plano necessário. Reside na memória afetiva a sensação estética
que, ressuscitada, me ajuda na intuição da coisa de
arte. E isso, em regra, por um desfile de imagens que
provoca.
Na memória intelectual, há pensamentos
sem imagens. Na memória afetiva, penso mais por
imagens. As sensações estéticas adquiridas são, portanto, as que nos interessam, de vez que é nelas que
repousa a nossa atitude de aceitação (imediata ou
progressiva) ou de repulsa (imediata ou progressiva)
da realização artística.
Os sentidos estéticos (visão e audição) são os
receptores das sensações que vou acumulando para
fixar, sob a forma de conhecimento, ou para recalcar,
sob a forma de complexos. Um e outros, mais tarde,
virão representar importantíssimo papel quando, inconscientemente, eu recorrer àquelas para julgar a partitura
que ouço, o quadro que contemplo ou o poema que
leio. Essa volta das sensações adquiridas (passadas)
para valorizar a sensação estética atual (presente)
poderá ser feita pela simples lembrança. À experiência estética não interessa a memória, segundo o significado tradicional dessa faculdade, com as suas propriedades de reconhecimento, localização, etc., capazes de
ressuscitar o passado como tal.
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A simples "lembrança" da sensação já é uma
afetação ponderável no meu julgamento, pois dela
depende o valor que darei à obra de arie considerada.
E a minha consciência artística se formará, justamente,
desse acervo de elementos aferidores da (minha)
beleza. Ora, o simples conceito popular de valor prevê,
por si mesmo, um conhecimento anterior de algo.
Referi-me à formação de uma consciência artística e é evidente que jamais poderíamos falar dela
sem atentarmos para a capacidade receptiva do sujeito.
Essa capacidade é que separa as preferências dos
homens, segundo a sua maior iinura, podendo, entretanto, oscilar, menos por uma imposição do interesse,
da necessidade ou da inclinação momentânea da pessoa
do que por um desvio do tonus da vida psíquica.
Quero dizer, a aptidão estética pode ser desviada, enfraquecida ou excitada, não só fisiològicamente. Determinadas organizações individuais lhe são afeitas permanentemente, mas ela exige, sem dúvida, disposições
particulares de cada um, Se é verdade que a paisagem é um estado de espírito, conforme disse Armai,
conviria antepor à expressão: "em certas circunstâncias". Isso porque, se "um mundo possível implica",
como diz Bain, "um espírito possível para o perceber",
também a sensação estética pede campo propício ao
seu nascimento e ao seu repouso. E assim como
podemos sentir um estado de saturação intelectual
(não importa por que, importa a constatação do fato)
que nos impeça de prosseguir o menor raciocínio, do
mesmo modo há uma saturação afetiva que nos faz
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abandonar o concerto ou fechar o livro que lemos com
tanto entusiasmo, E que não se invoque, a propósito,
o cansaço, por exemplo, como justificativa do fenômeno. Ele tem raízes noutros planos, e que vão dar,
suponho, nos choques que se ferem, inconscientemente
entre nossa vida íntima e nossa vida dramática, perturbando essa suspensão da vida real à vida ideal, que
a arte, qualquer forma de arte, realiza 'dentro de nós,
pela fuga que faculta ou pela purgação que promove.

l
III

ESFORÇO E CRIAÇÃO

A

referindo-se à complexidade do que se
passa na consciência, já aproximou o encadearnento i^.os
fenômenos psíquicos à imagem pitoresca que oferecem
as famosas caixinhas de Benares. De fato, esse profuso
entrelaçamento de questões que se sucedem - - dando
origem às mais desencontradas, mas sempre relacionadas 'Sugestões — não é apenas uma barreira à nossa
pretensão de decifrar o mistério da alma. E' mais do
que isso: é a documentação de que somos, mesmo, dirigidos por forças superiores ao entsndrraento. Assim,
através dos tempos, a história da psicologia veia a jer,
simplesmente, a história da oposição de conceitos que se
repelem, hoje, para se fundirem, amarhã. Nada há que
i;ão tenha sido afirmado e negado, sucessivamente. Condillac tinha razão quando ideou a engenhosa estátua,
capaz de permitir-lhe o estudo isolado de cada fenômeno
psíquico. Infelizmente esse método, dito científico, e
que seria ideal, é tão só mais uma abstração com que
procuramos satisfazer a curiosidade ante o obstinado e
fascinante enigma. Proposto determinado problema, as
H
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linhas de fatos que dele derivam poderão levar-nos,
porisso, a roteiros nem de leve suspeitados, se não
tivermos o cuidado de escolhê-los, antecipada e cuidadosamente .
Ora, o esforço intelectual pertence a essa classe do
problemas. Aparecendo freqüentemente nos livros, ora
indicado de passagem, ora considerado num ou noutro
de seus aspectos para a explicação de questões diversas,
poucos o estudaram sistematicamente. Entre estes,
Bergson parece ser aquele que o fez com mais clareza
e de modo mais convincente. E porque o "esforço" se
encontra, a meu ver, tanto no princípio' da criação
quanto no da contemplação, é que me deterei nele,
procurando aplicar-lhe a psicologia ao nosso caso.
A dificuldade está — dirá Bergson — primeiramente no separá-lo do problema da atenção, tal como o
compreende a ciência dos livros.
No exercício de qualquer ação (lendo, escrevendo,
ouvindo, etc. ) poderemos assumir duas posturas diferentes: uma, de tensão, outra, de relaxamento (diferindo
a primeira da segunda pelo sentimento do esforço que
acompanha aquela) . Dito isto, porém, a impressão que
se tem, imediatamente, é a de que só nos encontramos,
em qualquer situação, numa ou noutra das atitudes,
isto é, atentos ou distraídos para empregar expressões
comuns que se opõem. Parece-nos, entretanto, que a
explicação do aparecimento do' esforço não se resolve,
assim, com tamanha simplicidade, mesmo levando em
conta a advertência inicial de que não deve confundir16 —

se com o esforço da atenção, tal qual é geralmente
aceito.
E' que Bergson, na sustentação de sua teoria, se
esqueceu da vontade. Ela também intervém no esforço, e quem quer que seja poderá experimentá-lo em si
próprio.
Tudo o que se passa em mim, dentro de mim,
poderá ser :
a)
b)
c)

espontâneo,
voluntário,
em oposição à vontade.

Assim, o esforço intelectual não estará presente
desde que eu apenas atente (ou permaneça em estado
de tensão) para o que estou fazendo. O fenômeno
voluntário pressupõe uma reflexão e é por essa característica, justamente, que ele deve opor-se ao espontâneo.
Só há reflexão quando o sujeito que conhece e o objeto
conhecido se identificam, isto é, são a mesma pessoa.
Quando penso, no decorrer do exercício de pensar,
minhas imagens tanto podem aparecer espontaneamente como só podem vir "se" convocadas, procuradas.
O esforço reside, pois, no mecanismo da procura e
incide sobre a memória, onde "moram" as minhas sensações estéticas adquiridas.
Quando alguém diz "que
está vendo se se recorda", é como se dissesse: "estou
em plena fase de esforço para a obtenção de..." tal
ou qual imagem, tal ou qual idéia, tal ou qual sensação.
E eu sei que "imagem" não é outra coisa senão a volta
de uma sensação qualquer, mas, já sem a excitaçáo
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do nervo específico. Sei mais : sei que a imagem
possui todas as características da sensação, diferindo
desta apenas em grau, podendo ser, portanto, no mínimo, uma sensação mais fraca.
Isso, de modo geral. Mas a sensação estética, ou
a imagem estética, sujeita como é à minha atribuição
de valor, pode ter a força, isto é, a intensidade e a
pureza, de uma sensação atual. Aquele coronel do
poema de Manuel Bandeira, que gritava "je vois dês
anges", quando ouvia Schumann, não é só um acidente
poético ou uma invenção do autor de "A estrela da
manhã". Ele tinha, provocada pela música, uma "alucinação". E alucinação é o que se chama, em psicologia,
justamente uma imagem não reduzida, uma imagem
indistinta da sensação, igual à sensação mesma. Dostoieviski "encontrava-se" na rua com seus personagens.
Flaubert, ao descrever o envenenamento da Bovary,
sentiu, segundo depôs em carta, o gosto de arsênico.
Poderão objetar que tudo isso é diferente. Mas a
verdade é que são, antes de mais nada, "notas" de um
mesmo fenômeno.
Atenção e vontade não são termos comuns, todo
mundo sabe. Posso prestar atenção sem refletir (caso
da sensação estética que se impõe a mim, pelo valor
afetivo que traz em si ou que lhe empresto, automaticamente), mas não posso querer sem um fim (ou não
posso pretender um Um sem querer). Quando queror
é porque conheço e reconheço a necessidade de alguma
coisa que me falta. Quando atento, é porque concentro a atividade do meu espírito sobre um objeto, ex
18 ,

cluindo outros. A atenção pode ser espontânea, mas
a vontade é sempre refletida. No esforço intelectual
há sempre atenção, e atenção voluntária.
De qualquer modo, porém, qual será a característica desse esforço e qual o' seu papel na criação ?
Nós sabemos que há trabalhos do espírito de que damos
conta com maior ou menor facilidade. Que energia
intelectual terá que dispender, por exemplo, a pessoa
que opera, numa máquina de calcular, a soma de várias
parcelas, desde que a simples compressão de teclas lhe
fornece, automática e instantaneamente, o resultado
certo? Ou: que esforço fará o pintor que, diante da
paisagem que deveria pintar, resolvesse fotografá-la ?
Não estará em caso semelhante, porém, o escritor que,
dispondo apenas de laudas brancas, quando se ergue
da mesa traz, nas mãos, um ensaio de interpretação
crítica. E' que a pessoa do último exemplo, realizando o seu trabalho, empregou, para fazê-lo, aquilo que
chamamos esforço intelectual. O modo por que o
dispendeu não nos interessa. Interessa-nos, antes, saber
como tal esforço se tornou eficaz. Primeiramente, ele
quiz escrever sobre determinado assim to. Essa escolha
do assunto, dirigida pela vontade, já veio penetrada
de afetividade. Em qualquer preferência, como ninguém ignora, já há a denúncia de tal ou qual marca
afetiva. Digamos, porém, que foi "inspirado" por uma
frase ouvida, um trecho lido, uma emoção sentida.
Como a inspiração não passa de uma sugestão estética,
o escritor só se decidiu a obedecê-la porque atentou
para ela (porque a valorizou direi melhor). Ele dis— 19

punha, portanto, de uma imagem (ou de um complexo
de imagens) inicial a desenvolver. Passar essa imagem, ou esse complexo de imagens, do plano ideal
(subconsciente) ao plano real (consciente), ou por
outra, passar A idéia à forma é que é "criar'1. Para consegui-lo, utilizou-se de um instrumento estético (no caso,
o estilo, veículo de seu esforço), constituído do material adequado (no caso, palavra, ritmo, metáfora —
tudo o que, enfim, fornece a linguagem escrita). A
transcrição se fez, dirá Bergson, pela concorrência de
dois planos da consciência. E as ima^eiií só passarem
de um plano a outro pelos sucessivos apelos que D
escritor fez à memória, em virtude dos quais; vinham
elas se sucedendo e se juntando para a obtenção do
fim pretendido.
Ocorre, aqui, precisamente o contrário do que
acontece quando lemos (ou quando contemplamos).
Quando sigo as linhas do livro, ou ouço um discurso, as
imagens que forneço à inteligência, para serem traduzidas em relações, caminham do plano concreto para o
abstrato, ao passo que se dá o oposto quando escrevo
(crio) .
Bergson explica essa operação pelo que chama de
esquema (no sentido etimológico da palavra) caminhando para a imagem. Nessa mesma ordem de idéias,
já concede, entretanto, que a atenção intervenha no
mecanismo do esforço, seja para intensificar a imagem,
seja para aclará-la.
A verdade é que, ao sentimento do csíôico, r ao é
indiferente a participação da vontade, podendo sê-lo,

entretanto, a da atenção. O certo é que qualquer ato
criador é sempre um ato de esforço que não resulta
só da atenção e da vontade, mas da inteligência e
da memória também. Ou de todas as forças do espírito, associadas, para "servir" à sensação estética.
Em arte, por isso mesmo, não há "querer é poder".
Querer é uma coisa, poder é outra. Prova-se que ré
pode — pela realização, que traz ern si o querer.
Ninguém é poeta porque quer ou romancista porque
o deseja. Vocação e inspiração são termos populares
que a psicologia aceita, ratifica e traduz cientificamente. Ora, não me inspiro quando quero. A "inspiração" chega, me procura e me encontra em estado
de receptividade ou de repulsa. Aí é que a otonção
e a vontade poderão intervir. A segunda para dar
força motora, digamos, a valorização que a primeira
atribui à sensação estética que se impôs a mim.
Quando digo que uma coisa me inspirou, analisando
o fenômeno, encontroj necessariamente, um complexo
de sensações estéticas na sua base. Quando ouço um
relato, e penso transformá-lo em romance, é que ele
em si, já me impressionou a consciência, sugerindo
sensações que a inteligência confronto e reputa estéticas pelo valor artístico que lhe atribuo. O esforço
intelectual aparece: primeiro - - para permitir a concentração intelectual do sujeito, segundo - - para ordenar e separar, no complexo de sensações, aquelas que
mais interessam. Minha consciência artística, que
possui o controle das sensações adquiridas (guardadas
pela memória efetiva) é que "avisa" o "momento de
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começar". A criação é, portanto, sempre uma operação "lógica", embora se utilize de material afetivo.
E a enfática e nebulosa "alegria criadora" dos estetas
se reduz, em última análise, à solene "satisfação do
dever cumprido" dos moralistas.
Quando minha consciência artística indica que
imagens devo utilizar, essa operação é de "julgamento",
como percebem. E daí, concluo, a importância do
"gosto" do criador. Ele é o primeiro contemplador
da própria obra, seu primeiro crítico. E o primeiro,
pois, a extrair beleza do que ele mesmo criou.

IV

CRIAÇÃO E CRIADOR

R

iBCrt1 teve razão quando disse em alguma pprte:
"criar, imaginativamente, é resolver urn problema".
De fato, não se resolve um problema sem esforço.
E todo produto artístico representa uma "solução" para
o seu criador. Mas, se quem cria o faz pela seleção
de imagens adequadas, escolhidas como capazes de,
reduzidas à forma, conter a mesma forca de sugestão
estética que possuíam quando "abstratas", a mudança
de planos (do "ideal" ao "real") não deve modificar
a qualidade das imagens combinadas. Pois é na obtenção desse ajuste que reside o "problema".
Assim sendo, poderão objetar - - a que ficará reduzida a "imaginação criadora" no sentido comum em
que empregamos a expressão tradicional para caracterizar o poder de excitücão de urna obra de arte ?
Esta simples objeção possível representa, desde já, um
argumento a nosso favor. Na verdade, a imaginação
criadora, tal como é geralmente entendida -- não pode
interessar à experiência estéticía. Primeiramente, por'que se presta a duas falsas interpretações. Depois,
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porque, pretendendo nomear certeza, traduz, antes, uma
inverdade.
Ora, imaginação criadora será a faculdade de usar
imagens ou, também, a faculdade de criá-las ? Nesse
último caso, outra pergunta, pertencente à mesma
ordem de considerações, nos ocorre: porventura, poderemos criar imagens ? Bergson já provou, exuberantemente, que a função do cérebro se limita ao recebimento das imagens, que a ele vão já prontas e acabadas.
Seu trabalho, depois, será apenas o de "escolher", entre
as imagens recebidas, as que mais interessarem à produção de uma ação, ou à ação mesma presente.
Isso, de uma parte. De outra, a criação artística
não poderá estar subordinada, corno qualquer de nós
percebe, a uma imaginação criadora que se reduza ao
exercício da simples faculdade de combinar sensações.
Se assim fosse, poderíamos falar de uma "imaginação
criadora automática (de mecanismo semelhante à
"imaginação automática", de Paul Janet) o que eqüivaleria, em outro plano, bem entendido, à consagração da
psicografia mediúnica como prova d a . . . imortalidade
da alma, por exemplo, segundo asseguram os espíritas.
E seria, sobretudo, (o que parece mais grave) confundir imaginação criadora com "associação" pura e simples. Nós já sabemos que o fenômeno é muito rnais
complexo: primeiro, porque interessa à inteligência inteira. Segundo, porque toda a atividade mental é convocada por ele, no momento da criação consciente, que
se dá, em regra, com a participação da vontade, n .serviço do esforço. Vamos repetir: criação é intelectuali24 —

zação, o que significa dizer que não se cria sem refletir, sem discernir, sem escolher. A criação não é automática (automático é o que se repete, de modo igual)
embora possa ser inconsciente. Inconsciente e automático, entretanto, não são noções idênticas. Quem inventa,
"cria": mas quem inventa não associa só — justapõe,
faz coincidir, combina "logicamente".
Se alguém, ainda hoje. se obstinasse em querer compreender a "criação" como coisa saída do nada, poderíamos esclarecer a esse alguém com esta verdade experimental, tomada de empréstimo a Lavoisier e aqui
empregada por extenção: "na arte, como na natureza,
nada se perde e nada se cria". O que caracteriza,
antes de tudo, o produto artístico como um complexo
de combinações é, sem dúvida, a presença de um
elemento emocional presidindo todas as relações qut;
constituem a obra de arte. O movimento de um
bailado, as cores de um quadro, as situações de
um romance, as metáforas de um poema, etc., podem
(devem mesmo) descrever realidades conhecidas,
existentes, perceptíveis a qualquer um. O que
distingue o artista do comum dos mortais não é, apenas,
a capacidade de apreensão do que o mundo lhe oferece, como reservatório de símbolos. O que o distingue é o sentimento da transcrição desses símbolos e
a correspondente capacidade de comunicá-los aos
demais, pela "expressão". Assim sendo, quem melhor
"exprimir"'é quem melhor obtém a solução de seu problema. E isso se dará, realmente, toda vez que as
imagens forem adequadas à representação pretendida.
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Essas associações de imagens, entretanto, mesmo procuradas, podem obedecer à direção imponderável de
uma fatalidade do mecanismo intelectual do sujeito,
implicando, é claro, todo um processo individual de
associação (segundo os modos clássicos de "semelhança", "contiguidade", ''contraste") que seu estilo ou
sua maneira irão denunciar depois. Explica-se, daí,
a permanência de um feitio sempre igual de determinados autores se exprimirem, o que nos leva a identificá-los, com extrema facilidade, até tratando os assuntos mais diversos. E é nesse plano que poderemos
dizer que o "estilo é o homem", pois o assunto só poderá incidir sobre ele naquela sua parte que é ensinada
ou que é aprendida.
Ora, todo mundo pode ter a experiência das sensações estéticas utilizadas ou fixadas pelo artista, unia
vez que tal experiência nada mais é do que o fato
elementar que serve à invenção. Entretanto, poderá
não compreendê-la. E' que essa experiência pode ser
expressa de modo diferente da forma artística habitual
ao sujeito e, nessa hipótese, é à educação dos sentidos
que se deve recorrer para a explicação de tantos desencontros que se observam entre a coisa criada e o
seu contemplador. A um leitor que, em matéria poética, tivesse ficado na expressão de Olavo Bílac, seria
difícil conciliá-lo com os versos mcdernos de Carlos
Drummond de Andrade. Os psicólogos dizem que não
podemos compreender um sentimento que não tenhamos "sentido". Se isto é uma verdade primária e gera!,
no caso da experiência estética cumpre acrescentar:
"e desde que ele não seja expresso segundo uma forma
26

habitual ao contemplador". O leitor do exemplo
pode conhecer a saudade de que fala o soneto de Bilac
e o poema de Bandeira. Entretanto, sentindo a linguagem do primeiro, será incapaz de perceber a do
segundo. Claro: só quando o artista consegue despertar-nos um sentimento equivalente à sua satisfação podemos compreender a coisa criada.
Na operação que constitui o "associar", o artista'
já está acrescentando, à experiência estética comurn,
sua experiência particular, que é sua visão, sua interpretação, seu modo pessoal de sentir. Por isso é que pode
sentir "além" ou "aquém" do sentimento universal de
seu tempo. Nessa altura, verificamos ser mesmo impossível fugir de um valor "normal" da obra de arte,
valor de que tanto falam os teoristas do assunto.
Acontece, porém, que o julgamento de uma época deverá interessar mais à história da arte do que à experiência estética. Aquele pode ser influenciado pela
moda. Mas, em compensação, o que chamamos clássicas, em arte, são justamente as obras cujas marcas
de uma natureza são tão acentuadas que todas as
gerações nelas encontram a mesma capacidade de excitação dos seus contemporâneos. Freud explicou porque o sorriso da Gioconda não envelhece. E a Venus
de Milo, representante de um ideal de beleza feminino
de determinado tempo, continua sendo uma obra de
arte de todas as épocas.
De tudo, e já nessa altura, infelizmente não podemos concluir mais do que uma coisa, a saber: as
relações entre a criação e o criador são infinitamente
mais complexas do que supomos, à primeira vista.
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Não é fora que o artista procura os motivos de "permanência" de sua obra. Nern é tão só no verismo
ou na sinceridade de sua criação que a obra de arte
existe. Por mais realista que seja um autor, sua obra
é sempre a transcrição de um ideal afetivo inconsciente.
O pessimista há-de possuir imagens sombrias, diversas,
pois, das do otimista.
Machado de Assis nunca poderia escrever "Chanaan", de Graça Aranha. E' dentro
dos meandros da própria alma que o romancista, por
exemplo, Vai buscar a psicologia de seus personagens.
E eis como "o bom julgador por si julga", fica sendo
uma lei inequívoca de toda criação. O grande erro de
Zola residiu na sua pretensão do "documento". Viajar
num trem, como maquinista, para descrever o Lentier
da "Besta Humana", não é o mesmo que "sentir" como
um maquinista, já observava Anatole France. Podemos ter "indicações" de todos os sentimentos e criarmos
valendo-nos delas, mas acrescidas, fatalmente, de nossa
maneira. Ferri teve oportunidade de rever num livro
famoso ("Os criminosos na arte e na literatura") toda
a galeria daquelas figuras do romance naturalista do
século passado, que se intitulava, vaidosamente, "romance científico ". Uma vez Duhamei — conta Charles Lalo — perguntou a um jovem poeta francês, que
se gabava de seu realismo : "O senhor é de fato sincero?" E sem esperar mais: "Pois bem, aprenda a rur-ntir". Afinal de contas, a arte não passa daquela "sublime mentira" do poeta. E, por mais estranho que
pareça, a mentira não reside, tão só, na "construção"
que nos é dada apreciar, sob a forma acabada de uma

expressão qualquer. Seja essa forma uma ária ou um
quadro, um poema ou um romance, muito embora as
linhas de fatos que nos propusemos seguir, desde o início, na tentativa que estas páginas representam, refiram-se, sobretudo, à arte do escritor, ou ao fenômeno
literário propriamente dito. Pois, essa mentira começa
desde o momento da criação. Ou, para ser mais preciso,
começa nela'.
Se fosse possível, a qualquer um de nós que escrevemos, que criamos, portanto, ficar de fora, "olhando"
no interior do cérebro o que se passa quando ele está
em atividade; se fosse possível "seguir" o movimento
de seus "habitantes": o vai-e-vem das sensações, o
trabalho da consciência artística selecionando as imagens aproveitáveis; a memória despejando-as na consciência; a atenção perseguindo, com mais interesse,
algumas ou alguns grupos delas; o esforço aparecendo,
em função da vontade, para acionar essas faculdades
todas de que dispomos; e a inteligência, afinal, empenhada na justaposição das imagens para a obtenção :!o
"fim" pretendido. . . embora víssemos tudo isto, certamente não estaríamos "vendo tudo". Dar-se-ia o mesmo, na hipótese, que se passa quando assistimos a um
filme falado em língua desconhecida, onde os atores
se movimentam, cada qual mais preocupado na perfeita execução de seu papel para realizar o efeito geral
da peça, sem que, entretanto, lhes possamos entender
a linguagem. Teríamos, pois, que recorrer às legendas
explicativas, escritas no idioma conhecido, para compreender a ação representada.
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Penso que ninguém poderá duvidar de que, ao
espectador de um filme, pouco importa a "mentira"
das legendas, se aclaram ou explicam, de algum modo
ou de todos os modos, as situações que assiste desenrolar na tela.
Conosco tudo se passa igualmente quando, como
espectadores, aceitamos, sem discutir, as "verdades" da
arte. Ao contemplador comum da coisa estética não
interessa o que ocorre na consciência do criador, no
ato da criação, uma vez que o "espetáculo" o satisfaça.
O fato é este: quem não sabe ler também vai ao cinema e nc'de gostar do filme. As teorias da crítica,
apoiadas na psicologia, podem não ser verdadeiras.
O que importa é a explicação que oferecem para a
melhor compreensão dos efeitos do fenômeno artístico, ou para a melhor elucidação de suas causas.
Ora, há sempre detalhes que escapam a uns e
outros dos espectadores do exemplo. Só se vê "tudo"
quando já nos habituamos a ver "por partes". E quero
falar justamente de uma dessas partes que reputo importantíssima pela sua responsabilidade na mentira da
criação. Refiro-me ao que ocorre além dos planos da
consciência, que se alternam pelo esforço intelectual, n s
momento criador, permitindo a passagem do esquema
à imagem.
Analisando, detidamente, essa operação, o que se
constata é o seguinte: meu pensamento não para e eu
continuo "pensando", apesar de entregue a determinada atividade. Esse pensamento, porém, não é incuns30 -

ciente, porque dou conta dele. Depois, sinto que ele
interfere no meu trabalho.
Quando penso, penso, em geral, com palavras,
fico falando comigo mesmo, mantenho um diálogo
silencioso que só eu percebo. Discordo ou concordo,
discuto, apresento objeções que aprovo ou recuso.
E atrás de tudo isso, apesar de minha concentração
intelectual, como num- "back-ground", em surdina,
'"sinto" que meu pensamento prossegue e a prova evidente disso é que, se me detenho um pouco, há um
como que desaparecimento do assunto que me ocupava
para ceder lugar àquele pensamento nebuloso e permanente em mim. Os psicólogos podem explicar isso
de vários modos, filiando essa "nota" aos mais diversos
fenômenos da consciência. A verdade é que qualquer
um que se tenha habituado a pensar por si, que se
analise, que se faça objeto contínuo de observações
(embora não tenha tido oportunidade de expressá-las
no dialeto dos especialistas), há-de ter chegado à
aquisição desta experiência : o pensamento que prossegue livre, quando estou entregue a um trabalho
iníeiectual qualquer (lendo ou escrevendo, principalmente, que são os modos que nos preocupam) é continuo mas sem sentido. Entretanto, qualquer palavra
de que se componha - - e que surpreendo, se me detenho, bruscamente, em meio da ação que realizava pode servir-me de chave para penetrá-lo em parte.
Digo em parte porque acho que esse pensamento t
indivisível como a cadeia de símbolos oníricos, que percebo como mensagem cifrada em código desconhecido,
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de modo que posso, por tentativas, obter do mesmo
"comunicado" dois ou três "sentidos". Experiência esta
tanto mais verdadeira quanto qualquer um poderá
obtê-la por si. Sigam, se quiserem, uma ou outra
dessas palavras, e hão de verificar que lhes sugerirão
outras tantas, cuja decifração, sempre incompleta e
arbitrária, os encaminhará, por sua vez, a conclusões
tão discutíveis como às que chegamos, por exemplo,
quando experimentamos, no dia seguinte, interpretar
um sonho da véspera. Isto parece que tais palavras,
captadas pelo processo exposto, constituem fragmentos
desprendidos do subconsciente que passaram à consciência como que deslocados por um abalo naquele (até
aqui, tudo mais ou- menos de acordo com a teoria freudiana das livre-associações). Uma ou outra dessas
palavras desgarradas, quando caem no "puzzle" de sensações estéticas que armo, no plano da consciência, perturba a combinação das imagens a que me referi tantas
vezes. O reflexo dessa queda eu tomo (ou percebo)
no dispêndio do maior esforço que faço para compor
melhcT, para empregar a expressão justa, riscando no
papel (se escrevo) as frases que reputo mal construídas (porque há um ou vários elementos estranhos ali)
ou voltando atraz no trecho da página que tenho diante
dos olhos (se leio) para "traduzi-lo" novamente.
Se meu pensamento parasse, quando estou entregue ao trabalho criador, penso que só o esforço bastaria para que tudo se processasse, então, como eu desejaria. Como ele, além de não parar, ainda permite a
caída de um elo de sua corrente (no caso, a palavra, a
idéia ou a imagem intrusa, perburbadora: por si ou
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pelo que sugere) é que o meu trabalho de criação
nunca é o que pretendo e, às vezes, pode desviar-se
para direções jamais suspeitadas. Toda a arte literária (ou toda a mentira literária, direi melhor) para
mim, estão aí. Eis por que quando um romancista
;afirma que não pode controlar seu relato, não há
"literatura" nem preciosidade no que disse. A mentirá
é da criação, de sua arte, que jamais representa aquilo
que quiz, ao esboçar a "planta" subjetiva do edifício
artístico que pretendia construir objetivamente. Na
verdade, não há arte dirigida.
Sem aludir à "técnica", ao conhecimento do "métier", que são coisas que se aprendem e cada artista
aprimora, com o tempo, ou descobre, pelo estudo; sem
insistir nas fases da invenção, de que nos ocupamos;
sem atentar, novamente, para o fenômeno do esforço,
penso que, já agora, poderemos falar das formas "refletidas" e "irrefletidas" da criação.
Antes de mais nada, recordemos que a memória
é o grande reservatório das sensações estéticas. E não
só reservatório, também laboratório, se é possível dizer-se. E se me permitissem mais uma metáfora grosseira eu diria que, nela, as sensações são "lavadas",
"preparadas", "polidas", pelo atrito contínuo e permanente entre si. Dessa preparação resulta o fato de poderem coincidir logo no plano da consciência, como
também resulta, para mim, a crença de que a memória
trabalha impulsionada por uma energia que se divide entre o "esforço" e o "automático", tocando a cada
qual certo dispêndio, cujo "quantum" não podernè£ pré-
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cisar perfeitamente. Aceitemos, portanto, essa hipótese da colaboração dos dois, e teremos, de saída, uma
indicação de como posso criar inconscientemente.
O romance que imagino pode ir-se compondo, de
vagar, na memória, E pode, no momento em que me
disponho a dar-lhe objetividade, aparecer inteiro, mas
nu, cabendo-me tão só a tarefa de "vesti-lo" jom o artifício técnico que aprendi. No momento em que escrevo, porém, a fertilidade, a facilidade ou que nome
queiram dar ao desembaraço com que componho é,
apenas, aparente. Ninguém sabe o que aquilo me custou: nem eu mesmo. Isso prova que todos somos capazes de possuir uma, "experiência secreta" (como diria
Politzer) das coisas, provinda, misteriosamente, não
sabemos de onde: se das imagens nebulosas da infância ou se de uma herança de gerações recuadas. A
verdade é que o fenômeno se dá e essa experiência
existe. Não nos compete discutir se devemos filiá-lo
a causas de origem psíquica ou fisiológica, mas, de passagem, permitam-me postular que tal experiência deve
estar suspensa por elementos provenientes de uma e
de outra fonte, como insinua o bom senso.
Agora, como essa criação desce de seu plano inconsciente para o consciente ? E, sobretudo, como se
processará, no caso, a curva que o esquema traça na
sua passagem para a imagem ? Só vejo esta maneira de
explicá-lo: dá-se, aqui, o que ocorre quando nos recordamos de uma música, há muito ouvida, ou de um
trecho literário que sabemos de cor, retido, há anos,'na
memória. Não se trata, entretanto, da obtenção, por
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etapas, de uma harmonia material de sons (primeiro
caso) ou de relações lógicas das imagens (segundo
caso). Qualquer pessoa deve ter bem vivo o sentimento do que acontece quando se repete màquinalmente uma melodia conhecida. Não precisamos "ouvir"'
a música "inteira", dentro de nós, nem nos lembrarmos dela, apenas, em parte. Ela não espera, ''por
dentro", que nos decidamos a revelá-la. Vem toda, de
uma vez, apenas enunciando o primeiro som que lhe
pertence: quero dizer, parece que estamos compondo
uma música original, que já tivéssemos pronta para a
emergência. O que eqüivale à prova de que a lembrança se impôs a nós. livremente, sem o estímulo inicial
de qualquer esforço perceptível, incidindo sobre a memória .
Ora, com a pena na mão e o papel em branco na
mesa, querendo escrever sem ter tido o trabalho de
escolher, antes, o assunto (escolhi o gênero, entretanto,
prosa ou verso, um romance ou um soneto, etc. ) sinto
que a criação se faz e que as idéias me povoam o cérebro com tamanha ':fúria" que sua profusão e encadeamento rápidos chegam a estar em desacordo com a
minha capacidade mecânica de registrá-las. O ritmo
do pensamento é mais acelerado do que o da palavra
e a composição se -apresentará, depois, a meu julgamento, reclamando uma depuração de aparas. As palavras terão que ser escolhidas melhor porque o conhecimento do ofício me diz que as repetições são deselegantes, que os hiatos ferem os ouvidos, etc., de vez
que a musicalidade da escrita pode ser conseguida,
sempre que eu queira, sem que o leitor se aperceba do
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trabalho secreto que tive, "vestindo" as idéias para a
sua representação condigna no discurso. A passagem
do esquema à imagem se deu, aí, em condições idênticas à que se dá no caso da criação consciente, tanto
que minha escrita não foi "automática", foi "fácil'', o
que é outra coisa. Só não pude perceber a "duração"
dessa passagem, porque minha impressão era a de que
estava "inventando na hora", tamanha a rapidez com
que as imagens abstratas desceram ao plano consciente.
E, eis aí : a improvisação também é mentira, pois
a uma "experiência secreta" devemos responsabilizar
a criação inconsciente, assim como muitas vezes, por
intermédio dessa mesma experiência, associada ao esforço e à vontade, poderemos explicar a composição refletida ou a criação consciente.

CRIAÇÃO E

CONTEMPLAÇÃO

ODA contemplação tende a formar em nós um
composto de representações característico afim cora a
coisa contemplada. O poema ou o romance lidos, a
partitura ouvida, o quadro ou o bailado vistos serão
tanto melhor apreciados quanto melhor realizados subjetivamente.
A forma exterior da obra de arte é a primeira
comunicação que dela recebemos. E esta forma, para
o nosso exemplo, tanto pode chamar-se estilo, gênero
ou escola. Sucede, entretanto, que, até recusando-a,
sou capaz de aceitar a sua concepção. Este fato
explica, desde logo, porque o mesmo ouvinte de
Beethoven pode deixar o último compasso da "Quinta
Sinfonia" e passar-se, sem a menor transição, à melodia da caixa de música. E' ingenuidade supor-se
haver qualquer espécie de recusa diante da beleza.
A experiência do autor terá que corresponder à nossa,
para que lhe aceitemos a criação. Mas isto é coisa
diferente. E quando esse encontro se dá, a obra de
arte começa a existir para mim, já liberada dos fatores
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externos que circunstancialmente a afirmam. Por isso,
Shopenhauer pôde (filosofando nas rotas de Platão,
que proclamava a eternidade da beleza) afirmar que
tudo que é natural é belo (belo: não artístico).
No mesmo plano, mas em extremo oposto, Hennequin reduziu à lei da crítica a verdade experimental
que a ciência dos psicólogos não ousa contradizer: "a
faculdade criadora é, simplesmente, uma faculdade dotada de força bastante para provocar o desejo e a
realização de manifestações: não difere da faculdade
receptiva, da mesma natureza, senão por uma intensidade superior".
Ora, este mesmo princípio explica, segundo a
posição em que nos colocamos, porque situações iguais
podem gerar obras diferentes (Édipo, de Sófocles, Rei
Lear, de Shakespeare e Pai Goriot, de Balzac, para só
citar os três exemplos da preferência de Taine, aos
quais se impõe, obrigatoriamente, Metamorfose, de
Franz Kafka, exploram o mesmo conflito entre pais e
filhos) justificando, a um tempo, como podemos gostar
sem "entender", ou vice-versa.
Quando lemos ou ouvimos, de um comentarista,
a expressão "a meu ver", não exageraremos nunca se
a substituirmos por "segundo a minha concepção".
E é nesta concepção do contemplador da obra de arte,
relacionada à do aut&r X ou > ainda, no consórcio das
duas) que o processo estético se inicia. Filosòficamente, diz-se conceber do que se entende (o inteligível) e do que se imagina (o sensível). De qualquer
forma, porém, a raiz da palavra "concepção" significa
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coisa que se faz interna e, na realidade, uma obra de
arte jamais existe em si ou por si mesma.
Dirão que a concepção, assim compreendida, é
um verdadeiro labirinto: e é. E só se distingue da
criação precisamente por ser o seu problemático vir-a-ser. Três grandes artistas tratam o mesmo tema, concebem (isto é, entendem e sentem) a representação de
um objeto único e realizam-no diversamente, como no
exemplo clássico das Ledas: de Leonardo da Vinci,
de Miguel Ângelo e de Corregio.
No caso do contemplador (já devem ter percebido que emprego a palavra por extensão, significando
sempre o sujeito em oposição ao objeto) acontece fenômeno semelhante, pois nunca duas ou mais pessoas
serão capazes de apreciar, ao mesmo tempo e com a
mesma intensidade, igual manifestação artística. Isto
porque, diante de urna situação nova, o julgamento
estético de cada qual é sempre chamado a oficiar em
bases de recriação da obra de arte considerada. Por
isso, tal julgamento não pode e não deve ser confundido com o aparecimento da inteligência, alheio ao
instinto e à experiência associativa adquirida, de que
tanto falam os escritores.
Não há ensaios possíveis (não posso experimentar
se gosto, muito embora possa gostar ern graus, mais
ou menos) diante do fato estético novo, se eu não
dispuser de um cabedal de associações criadoras capazes de sustentá-lo, de garantir-lhe a própria existência
inicial na minha consciência. Para o leitor comum, o
problema da liberdade total, de que Raskolnikof se
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faz símbolo no "Crime e Castigo", de Dostoievski, não
passará de um emocionante drama policial bem urdido.
Para Léon Chestov, a mesma narrativa será um dos
poderosos alicerces da filosofia existencialista. O grande
caso é que há sempre um momento emocional assinalando a sensação estética do contemplador.
Conhecer alguma coisa, em resumo, é, como dizia
Guyau, "comparar uma lembrança com uma sensação".
Ou, por outras palavras: toda sensação se filia, na
memória, a uma imagem pronta a identificá-la ao primeiro apelo. Isto significa (tanto mais na posição
que assumimos em face do assunto) que se pode
conhecer imediatamente através da arte, que a sensação estética também é uma forma de conhecimento e
a contemplação reduz-se a uma idéia especial que se
adquire, mediante um julgamento. Ora, todos sabemos que a criação, por sua vez, é sempre um composto
de elementos diversíssimos: táteis, musculares, visuais,
auditivos, olfativos. . . coordenados por um esforço consciente do artífice na obtenção da coisa a que se propôs.
Ela terá, pois, que nascer de uma idéia que se liga às
mais variadas imagens, através da associação de compostos de sensações, sentimentos, atos e hábitos do
espírito criador. Donde se conclui, com os psicólogos,
que ter a idéia de uma coisa não é simplesmente conhecê-la, reconhecê-la, servir-se dela, mas também senti-la
(no caso, algo equivalente). Tal raciocínio nos levará
à seguinte conclusão: não é o julgamento que parece
ser uma forma especial da idéia, a idéia é que é uma
forma especial de julgamento, como, aliás, queria Taine,
em oposição a Binet. Isto, bem entendido, consideran40 -
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do-se a idéia como um complexo de elementos que se
ligam, por associação, a outros fenômenos. Em arte,
quem julga "cria" também. A contemplação é, à sua
maneira, "criadora".
Se perguntarmos, agora, de que modo ou em que
medida a contemplação é criadora, será o mesmo que
indagarmos: como se poderá saber se um ato da consciência, a juntado ao objeto, não o transformará por
completo ? Mais um passo, pois, e o problema 33
reduzirá à questão geral do conhecimento, tal como
os filósofos a consideram, isto é, como uma relação
estabelecida entre sujeito e objeto. Esta relação deve
exprimir-se, igualmente, se aplicada ao contemplador
e à obra de arte. Entretanto, como não nos interessam
as soluções do conhecimento, mas, apenas, as suas
espécies, coloquemos as primeiras "entre parêntesiü"
para melhor aproveitamento das segundas, como "hipóteses de trabalho" ou "linhas de fato" que são.
Os modos do conhecimento estético, tradicionalmente aceitos, são os da intuição. E' comum ouvir-se
do contemplador, diante do objeto artístico, que só
poderá considerá-lo se tiver, antes, o sentimento dele
(não sinto isso, sinto aquilo). Não podendo, contudo,
nomear esse sentimento, vale-se, impropriamente, da
palavra intuição para designá-lo (sinto isso, por intuição, não sinto aquilo, por intuição), como se intuição
eqüivalesse a uma forma de conhecimento sem experiência .
Aqui, como se percebe, a confusão se inicia. Uma
confusão mais de palavras do que de idéias. Porque
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tal ponto de partida é gratuito, não corresponde à
prática, sendo, por isso, artificial. Um conhecimento
sem experiência é o que se chama um conhecimento
a priori. Os exemplos de Binet são edificantes: um
livro é a priori para o seu futuro leitor, do mesmo
modo que qualquer sensação é a priori para o meu
sistema nervoso. Disso se conclui, aplicando-se a noção
ao nosso caso, que há um a priori da matéria (existência) que, não penetrando a forma (essência), a experiência estética repele.

sistir nisto: a noção de valor é sempre experimental
- intuicionista, sim, apriorista, não.
O valor está ligado à vida, a conhecimentos anteriores, e só existe, rigorosamente, uma espécie de valor - - o da cultura. E cultura não é mais do que um
complexo de conhecimentos associados, tamisados, digeridos, metabolizados.

Pois bem: se não se pode separar a matéria da
forma, em todos os objetos, como penetrar-se na
essência da coisa sem o concurso da inteligência? Mas,
a intuição (de intueri - - ver por dentro) não é <im
modo de conhecer sem experiência. Ao contrário: é
um "mentar" de relações conhecidas. Tudo o que
percebemos de vez, de golpe, é um dado da experiência.
Simples ou composta, externa ou interna, de qualquer
maneira a intuição é um todo definido. Ela não é,
portanto, nem o estalo da anedota do padre Vieira,
nem a adivinhação de Pope, antecipando, num poema,
a teoria cosmogônica de Kant. O fato de certo conhecimento aflorar, subitamente, à consciência de alguém,
não exclui o pressuposto de uma necessária soma de
experimentos associados inconscientemente. Não há
nada que autorize a duvidar do mecanismo da intuição, assim concebida.
Ora, se o conhecimento estético é um conhecimento de valor (isto é, um conhecimento que se expressa
por juízos particulares e não necessários) convém in42 —
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MA conferência que não se realizou, em 1940,
deu nascimento às notas que aqui terminam. A íonr.a
de palestra foi desfeita e a matéria seccionada em
curtos capítulos. Cerca de dez anos depois, renuncio
ao prazer de estendê-las. Os interessados saberão completá-las com ou sem a ajuda dos "problemas" propostos, em apêndice.
Sobre o assunto, há referências antecipadas em
"Amiel", "Vida Literária" e, sobretudo, "Política e
Letras".
(maio de 1949).

(problemas)

Ofato

de não acharmos belos todos os objetos
prova que o belo há-de ser algo que alguns possuam.
Assim, o belo fica sendo um valor absolutamente liberto
do sujeito que o goza: quer dizer, coisa que "vale"
simplesmente. Isto começou com Herbart. De maneira que esse algo que intuímos na obra de arte, não
sendo ente (as cores de um quadro, por exemplo, como
substâncias, são objetos-entes) é o que denominamos
valor estético. Isto é assim, agora, com os continuadores de Herbart: Aloys Müller, Moritz Geiger e outros
teoristas. Mas, se agregarmos o adjetivo "estético" ao
substantivo valor não lhe concedemos realidade através do homem ? E o belo não passará a ser individual, com todas as limitações temporais que conhecemos a envolvê-lo ?
O E não sei o que é arte, como lhe posso explicar
a origem ? Suas manifestações mais primitivas se pren-
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dem ao aparecimento da magia. Mas o maravilhoso
nasceu do homem e com o homem.
Ao é uma verdade histórica que o sentimento da
natureza é posterior ao sentimento artístico do homem?
Não foi a arte que lhe chamou a atenção para o belo
natural ? Nesse caso, como erigir-se o "verismo" da
obra de arte em valor estético? Que sentido experimental poderá conter a expressão aristotélica - - "arte
de imitação" ?
£j.Á uma experiência estética e uma extraestética,
entre o que é arte e o que não é. Em que a experiência estética se distingue do outro tipo de experiência ?
Quando é legítima ou ilegítima?
/f

/\ criança ou ao bruto não interessa o belo, mas
o jogo. Como determinar se a arte é via de acesso
ao ser último ou mero jogo ?
/\ S atividades lúdica e artística serão essencialmente idênticas ? Para começar, ambas criam uma
realidade imaginária, acima da vida. Se parecem pertencer à condição humana serão, mesmo, "necessidades
vitais" ?
O E a experiência estética varia com as culturas,
com as épocas, com os povos, com os homens, como
se poderá, então, estabelecer a universalidade da
beleza ?
46 —

JtlÁ formas habituais, tradicionais, de expressão
artística, universalmente conhecidas. Por isso se pode
falar de "requisitos estéticos mais ou menos aceitos".
que não me agrada, hoje, pc-derá agradar-me
amanhã, por isso ou aquilo. A beleza está onde a
pomos ou onde algo nos força a colocá-la ?
J~JLÁ muito de "contágio" na contemplação :
das finalidades dos museus repousa nele.

uma

S fenomenclogistas erigiram a intuição em método. Método, porém, por definição, é coisa que se
ensina. Então poderei aprender a intuir a essência tio
belo? Aprender a ser artista e a ser contemplador r

II
IELO é tudo "o que agrada sem conceito". Como
B,
poderei demonstrar ao próximo que deve julgar exatamente como eu ?
E eu, criador, utilizo certos valores, por mim
intuídos, devo contar com a intuição correspondente do
contemplador ou contentar-me com a simples atividade criadora ? A arte é minha ?
/Y projeção sentimental, quê nos leva a sofrer
com o herói da tragédia, deve, por si, dar a medida
"artística" da peça? A "tristeza" ou a "alegria" de
um quadro reside na vivência da situação transcrita
ou nas suas tintas ? O sentimento térmico das tonalidades, de que tanto falam os pintores, se não corresponde à realidade como pode influenciar-nos o julgamento ?
LJ M verso "quer" ser verso, em todas as latitudes.
Intuir-lhe a essência, a poesia, demanda experiência.
Inconsciente, mas experiência. Isto não faz pensar que
a pretensão de universalidade é mais da forma do que
da expressão?
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_/\ música não é "visual" nem exprime sentimentos, como pretendia Rousseau, que lhe estabeleceu as
notações. Não tenho dela representações fixas.
S livros nunca me "explicaram" satisfatoriamente porque não posso representar cheiro ou sabor,
mas "provam" que Bach é superior a Noel Rosa.
\_j fato de certos produtos artísticos encontrarem
consumidores em todas as épocas - - que significa ?
Não aceitamos muita coisa aprioristicamente, por ouvir
dizer ? O respeito pela tradição não prejudicará o
julgamento ? Poucos terão coragem de afirmar, como
Voltaire, que o Cântico dos Cânticos não vale nada.
Valerá ? Quais foram os elementos de resistência dessa
e de outras obras ? Humanidade ? Forma ?
O CHOPENHAUER conceitua a fuga como uma libertação da vontade, um pulo além do individual. Até
onde isso é verdadeiro, aplicado à arte, se o jogo realiza
quase o mesmo ? E como explicá-lo, se jogo e arte
dispensam toda e qualquer finalidade ?
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X\ crítica se apoia nisto: o belo para mim deve
ser o belo para você, por isso e aquilo. Esta pretensão da validade universal do juízo estético não estará sendo confundida, outra vez, com a aspiração da
validade universal da forma?

III

A

. beleza é finalidade da arte.
beleza, que é finalidade ?

Que é arte, que é

gozo estético do criador é equivalente ao do
contemplador, ou há diversidade de graus num e noutro
prazer ?
_Ty M todas as épocas, em todas as latitudes, em
todos os meios nascem indivíduos propensos às coisas
da arte. Taine perguntou por que: endosso e passo
adiante a pergunta.
RS longa vita brevis. A vida passa e a gente
não faz coisa alguma. Fica o esforço, quer dizer, o
resíduo da vontade de "durar".
J7 OR que
criada ?

não

se

explica a

criação

pela

JTl Á aceitação e recusa progressivas do produto
artístico. A propósito, fala-se da educação do gosto.
Ora, o gosto se transmite por contágio. As leis do
hábito não deverão, acaso, participar do julgamento
estético ?
IÂRIAMENTE os homens emitem julgamentos estéticos. E "progridem" ou "regridem" nas manifestações
do gosto individual. Estribados em que? Há uma
vivência do belo ou o belo é simplesmente uma
vivência ?
_T ALAMOS de valor . Quem define o valor ? Quem
o mensura ? Que valeria um mundo de valores sem
quem os declarasse valentes? Ora, quem afirma que
certos valores "valem", quem os classifica é o homem,
certos homens. Mas, outros poderão asseverar o contrário .

coisa
/\ CÃO é criação. Fazendo é que se inventa, na
hora : aqui, já .

/\ poesia vale pelas imagens ou pele1 conteúdo
da linguagem atuando sobre a consciência, liberto de
todo e qualquer pictorismo?
50 -
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