Angelo Monteiro.

o Prof Angelo Monteiro, ao recorrer asilteias de Evaldo Coutinho
para iluminar 0 caminho da Arte, corresponde a um desejo deste
pensador pemambucano, que sempre viu "em sua obra uma poss(vel
raiz de inspiraflio para gerafoes futuras. Angelo destaca que, para E.
Coutinho, sistemas filosoficos slio obras de arte como estas slio filosojias. Reconcilia-se, assim, a fil080jia com a poesia, fazendo com
que a filosojia da Arte participe da filosojia como tal. Como acentua
o Autor, toda obra de Evaldo CQutinho esta acompanhada da intuiflio estetico-filosofica, bfPcando caracterizar a materia da arte.
Ao finalizar seu trabalho, Angelo cita 0 introito do livro de E. CoutiMO, A artistiddade do Ser, onde transparece que ele pretende que
sua filosojia estetica silva para tomar poss(vel ao homem readquirir
a memoria perdida das coisas, pois 0 Ser teria a idade de quem existe.
A referencia mais remota sobre a materia da arte encontramos em Arist6teles, no capitulo I da Poetica, quando ao falar da
epopeia, da poesia tnigica e da comedia, deixou assim consignado:
"ha, entre esses generos, tres diferen~as: seus meios nao SaD os
mesmos, nem os objetos que imitam, nem a maneira de os imitar".
(1) Sao justamente os meios de que cada obra faz uso - sua materia
- que constituem uma das linhas de reflexao sobre a arte tra~adas
pelo fil6sofo Evaldo Coutinho.
Mas falar de Evaldo Coutinho e entrar num territ6rio sigular
de um pensador, nao s6 unico no pais, porem de uma filosofia vazada numa forma barroca, sem similar no genero em qualquer epoca enquanto expressao de urn pensamento que, inclusive, considera
os sistemas filos6ficos, entre as obras de arte, numa posi~ao, portanto, equivalente a pintura, ,a m6sica e a literatura. Com efeito
professa Evaldo Coutinho: "E na obra de arte que a intui~ao se
efetiva, que 0 sentimento das coisas de mostra em busca de
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ades6es, entendendo-se nesse explfcito mister as artes propriamente ditas e mais os sistemas filos6ficos, que tambem sac obras de arte, do mesmo modo que estas sac tambem filosofias". (2)
Dessa forma a velha e renhida luta, entre a poesia e a filosofia, que recua ate aos pens adores gregos da antigilidade, notadamente a Platao, se converte numa reconciliagao que dialeticamente
faz a arte participar da filosofia e a filosofia da arte; 0 que e um
problema, que apenas intuido mais modernamente em Schopenhauer e Nietzsche - cujos sistemas filos6ficos se constituem em
verdadeiras esteticas - s6 em Evaldo Coutinho encontrou uma nova
solugao.
Muitos estao lembrados do pensador romano Cioran, em
seu pungente adeus a mosonS, em que ele, em certo momenta da
vida, a renega en carater definitivo, reacendendo a velha luta entre
a arte e a filosofia, e, tomando, entao, 0 partido da primeira: "A
originalidade dos fil6sofos se reduz a inventar termos. Como s6 ha
tr& ou quatro atitudes ante 0 Mundo - e mais ou menos outras tantas maneiras de morrer - as nuangas que as diversificam e as multiplicam s6 dependem da escolha de vocabulos, desprovidos de todo
alcance metaflsico. Afundamos em um universo pleonastico, onde
as intui¢es e as replicas se equivalem".(3)
Evaldo Coutinho, alem de destruir a relagao de disc6rdia entre a arte e a filosofia, reabilita a arte e a irmana com a filosofia e
responde, talvez sem 0 saber, a tremenda critica de Cioran a esta
ultima, ao postular para a arte uma intuigao nao diversa da intuigao
filos6fica: "Sobressaindo-se a intuigao como a substancia da obra
de arte, presente em toda sua extensao, em todo seu decurso, pode-se dela afrrmar que, no fundo, sempre e tautologica, os seus valores a se perfazerem no papel de sinonimos, infiltrados que sac
pelo sentido fundamental, que lhes impregna 0 criador. Este sentido fundamental, a intuigao, e ubiquo em todas as partes da obra, e
o observador com a devida sensibilidade, mesmo em presenga de
um trecho que se despregara do conjunto, havera de dizer que nele
ainda palpita 0 significado em que estivera". (4)
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Numa filosofia em que 0 homem e assumido, artisticamente,
em sua singularidade, como sumula de todo 0 universo que nasce e
morre com ele, a arte assume urn papel especial, sobretudo a literatura: "Da conting8ncia de ser introspectiva a obra literaria, seguese a correlagao com 0 pensamento de que 0 meu repert6rio,
tambem introspectivo, se condiciona, inelutavelmente, ao prazo de
minha vida; por conseqii8ncia, ele, 0 meu repert6rio, sinonimo do
universo existente, real, empirico, ao assumir a efemeridade de seu
portador, no caso a minha personalidade, tomando por isso a
acepgao a que denominei de fisionomica, se equipara a condigao
ideativa que possui a obra de literatura: a de interiorizar-se na
mente do leitor. A contemporaneidade fisionomica de uma pessoa,
em qualquer lugar, consiste em algo mais que apreender as coisas
que the sac devassaveis no momento: as que radicaram em outras
epocas, em numero incomensuravel, elas igualmente se situam em
posigao coeva, transpostas em termos de memoragao ou de condizente imaginativa". (5)
Num dos capitulos de 0 Ingar de todos os Ingares, "A metafora da Lampada", lemos esta pagina de resson"" nacias misteriosas: "Mas, quando reflito sobre 0 meu pensamento basico, e isto se
verifica sempre que releio uma pagina e outras de A ordem Fision6mica, advem-me a ideagao de que a vida de cada um - evidenciando-se a minha em particular - e 0 continente absoluto, no interior do qual os conteudos se the filiam como pertences sob exclusividade unica. Aprecia-Ios, discernir acerca de suas exist8ncias, representa um exercfcio que e homologador da importancia c6smica
desse mesmo continente". (6) Pagina que se enriquece, mais
adiante, com a imagem da lampada: "0 meu ser equipara-se a lampada que, ao acender-se, traz a existencia visual os objetos que ate
esse minuto permaneciam inexistentes para 0 eventual contemplador; apagada a lampada, as coisas voltam a anterior e perecente
obscuridade". (7)
A enfase, portanto, que evaldo Coutinho vai colocar sobre a
materia da arte e perfeitamente coerente, em seu sistema esteticofilos6fico, com a singularidade que cada obra deve emitir enquanto
(5)
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portadora de uma intui~o que s6 se resolve na autonomia de cada
arte e na individualidade de cada artista.
E essa intui'iao que aconpanha toda a sua obra, desde 0 seu
nascedouro, 0 fil6sofo nos mostra que ela surgiu de sua pr6pria experiencia existencial, a~da na infanc!a. "Em vez de uma literatur!i
de documenta'iao analltlca, de uma literatura procuradamente aCIdental, propus-me ao designio de algo que, acredito,. excedeu as
possibilidades de inteira realiza'iao: manter subentendlda no curso
de A Ordem Fision6mica a frase que eu ouvira na infancia, qual
fosse a de que 0 mundo se acaba para quem morre; tal; foi a sedi- menta'iao que ela formou em meu espirito que nao pude evitar as
digress6es, as especula¢es que partiram dela - a coisa simples - viga inicial de toda a minha obra". (8)
E em 0 espa~ da arquitetura, livro publicado depois de escrito 0 primeiro de A ordem fision6mica, que a materia da arte encontra tratamento aprofundado sob 0 conceito de autonomia do
genero artistico: '''Mora a autonomia da arte e~ rela'iao a ?utras
atividades do espirito, ha que ressaltar a autonoIDla de cada tipo de
arte em rela'iao a outro: esta ordem de autonomia tem n~ materia,
com que se efetiva a cria'iao, a base que mantem e 90rtela a complexidade digressiva a prop6sito da respect~va arte. E"dificil esq?~cer a materia quando se pretende caractenzar 0 fenomeno artlStlco, ela representando a u~dade mais.presente to~a ve~ que ~urge a
necessidade de compara'iOes, analogIas, para malor dlScermmento
da especula'iao estetica". (9) .
, .
.
o seu empenho de preclSar QU fixar uma matena para 0 CInema - a imagem em preto e branco, e em movimento sucessivo ou para a arquitetura - 0 vao ou 0 espa'iO - nao encontr~vel em outra especie de arte, veio a ser 0 modo que Evaldo Coutm~o. descobriu para salientar aqueles valores que, numa arte, se dlStmguem
dos de outra arte: "Com efeito, 0 metodo estetico pressup6e a autonomia da arte, e, mais ainda, a autonomia do genero de arte; nem
se entederia como acertado promover no ambito estetico, um tipo
de indisciplina que for'iOsamente impropria, na questao de valores
de uma e de outra arte, a simbiose equivalente a mistura de dispares atividades do espirito. Cada materia apresenta uma natureza de
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ser e de aparecer que se distancia ria natureza de outra; cada materia inclui em sua qualidade elementos que nao se repartem em outras, e alem disso origina e fomenta uns dados que sao intransferiveis dela, que cumprem a missao em virtude de partirem da pr6pria
materia, operando-se relacionamentos que devem ser protegidos
com a permanencia e exclusividade do meio que os gerou".
(10)
A insistencia sobre a materia da arte que nao se distingue da
sua acidentalidade, - sobretudo nas artes emplricas em rela~ao as
artes ideais, "para utilizarmos uma das multiplas conceitua¢es
evaldianas - denota a preocupa'iao do fil6sofo com 0 fato de a intui'iao artistica, inseparavel de sua materia - assim como a forma e
insepanivel de seu conteudo - nem sempre apresentar as necessarias condi¢es de exteriorizar-se de todo: "Esta especie de coparticipa'iao se produz em face da acidentalidade da obra artistica. Entende-se por esta a contingencia de a intui'iao jamais dispor, para
exteriorizar-se, de materia que se permita corresponder sem lacunas, ao intento do criador, que, portanto, se limita a ofereeer, em
parte, a perspectiva da intui'iao, sendo esta, a rigor, um segredo
privativo de seu dono. 0 registro dos graus de acidentalidade em
cada obra, redunda ser um dos valores da critica, assunto muito
propicio ao metoda estetico". (11)
Essa acidentalidade nao deixa de apresentar uma indissoluvel correla~o com a acidentalidade do pr6prio individuo artistico
enquanto demiurgo ou existenciador de toda a realidade; a desproporcionalidade, em suma, entre sua intui'iao - enquanto ser em
constante prepara'iao para a morte e a do pr6prio repert6rio das
coisas que ele fez viver - e a materia em que ela vai se exercer:
"Toda a carreira artistica talvez que se possa definir como 0 esfor'iO
sequenciado para veneer essa acidentalidade, tao vivo e 0 desejo do
autor em comunicar a inteira perspectiva de sua intui'iao. Merce da
restri'iao da materia, da desproporcionalidade entre os recursos de
seus valores e 0 denso da sua essencia intuitiva, a obra de arte ressente-se, para 0 criador, de deixar as ocultas 0 mais que ela, a materia, nao alcan'ia refletir; na esperan'ia, quando muito, de 0 espectador, de 0 critico de equivalente sensibilidade, descortinar 0 restan-
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te diminuindo os efeitos da acidentalidade com 0 fito de se ver
IU~ enfim, a substAncia de seu universo". (12)
A materia da arte depende, fundamentalmente, de poder da
intui~iio que a anima, quer seja contida, quer seja Ii~rada; a liberada prestando-se methor, como no barroco e no g6tlco, - se ficarmos somente na arquitetura - par~ domar a acidentali~ade d~ percurso artfstico, por predispor 0 cnador a uma explora~ao matS profunda das virtualidades de sua materia.
Daf Evaldo Coutinho insistir na Coer~ncia da intui~iio artfstica no sentido da organiza~ao dos valores envolvidos na materia
est6tica: "Ordinariamente os verdadeiros artistas - em numero pequeno se comparavel vala comum, ao Mercado de o~~rtas qu~ claramente se inferioriza em acidentalidade apenas habilidosa - hdam
com a sua intui~ao de maneira a, com ela, impregnar, segundo os
ditames de uma 16gica fntima para cada obra, os valores da materia
que t~m a sua disposi~ao". (13)
".
.
A intui~ao, para esse pensador de um solipslSmo sem exclusao", segundo suas pr6prias pal~vras, na~ podendo ser contradit6ria em si mesma por sua pr6pna necessldade de revelar a ordem fisiononiIiia na qual se inscreve 0 artista, pois e 0 criador a base de sua pr6pria cria~ao, e bao uma realid~d~ ext7m~, a el~, e a
qual venha a aderir sem nenhuma· resson~cla mt~nor: 0 cnador
possui uma s6 visao do universo, em exclUSIV~sentlmento que, ~e e
fiel em toda sua vida, em certos casos redUZlvel a um tema umco,
em outros, repartfvel em subtemas; mas enquanto art.is!a, ele ~rocede de maneira que em mais de uma obra, sem repetl~ao posslVel,
venha a exteriorizar-se essa mesma intui~ao que, assim; e sempre a
mesma, sendo todavia "diferente" em cada amostra. 0 artista, nessa conjuntura, nada comete senao assegurar, a cada uma de suas
obras, a autonomia de que ela deve acobertar-se, no final todas elas
constituindo a serie tautol6gica, a extensao da personalidade do artista". (14)
.
.
Evaldo Coutinho, para quem 0 Mundo e literano, faz da representa~ao uma realidade que nasce e m~rre ~m 0 pensador ou 0
artista, e, conseqiientemente, em sua eXlSt~nclaparalela, exercer
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uma tal fun~ao simbolizadora que dispensa, na ordem fision~mica
(ou no sistema fIlos6fico) em que se insere, quaisquer considera¢es sobre nihilismo, solipsismo ou atefsmo. Mesmo porque a arte nil.- nos falando mais que de apar~ncia, e sendo essa apar~ncia
tao sugestionadora, que nao se consegue atinar ate que ponto nossas representa¢es siio ou niio mais fieis que aquilo que se convencionou chamar de realidade - niio sabemos determinar os motivos
reais dessa inf1u~nciasobre a nossa vida.
As representa¢es exigem, em sua materia, uma intui~ao
que as fa~a ultrapassar as acidentalidades que costumam permear 0
curso m6vel e tumultuado da arte, cabendo ao artista assegurar
perman~ncia a um Mundo que nasce com ele e com ele desaparece.
Embora entre a vizinhan~ eronol6gica e a vizinhan~ espiritual,
haja de permanecer a ultima, atraves da presen~a do cntico de coparticipa~o que, principalmente como artista, sabera descobrir,
por afinidades que s6 ele pode perceber, aquilo que pertence a ordem da arte para alem das contemporaneidades transit6rias.
E bastante correta, sob esse aspecto, a posi~iio de Evaldo
Coutinho acerca do conceito equfvoco de contemporaneidade: "A
categoria da contemporaneidade geralmente afeta 0 descortino da
aprecia~ao; mas, alem desse 6bvio reconhecimento, da-se que ela,
no tocante arte, nunca se iristitui em pr6pria e inatacavel sfutese;
antes se apresenta com aspectos fertilmente desarmonicos e de
modo que, para 0 ·alcance de sentido uno, ha de se ter em considera~ao 0 cotejo das contemporaneidades e niio contemporaneidades, em urdidura em que as intui¢es e suas apar~ncias se inscrevem em termos de aproxima~iio, de contigiiidade revelia do tempo". (15)
No caso do pr6prio Evaldo Coutinho - cujo sistema estetico
- filos6fico possui uma estrutura barroca, na pr6pria forma literaria,
- 0 conceito de contemporaneidade, tal como percebido, pelos enticos do nivelamento, tao comuns em todas as epocas, na certa niio
seria suficiente para situa-lo no tempo, e isso para a felicidade dele;
em compensa~iio, a incompreensiio e 0 silencio, face a genialidade
de sua concep~ao, apenas retardam seu mais completo reconhecimento.
Mas ele proprio, Evaldo Coutinho, sabe perfeitamente situar-se, a margem da esterilidade mental dos que se arrogam arbi-

a

a

tros da modernidade do pensamento: "Sinto-me entre os barrocos,
tanto no motivo cosmogonico em que se inspirou a obra, tanto no
processo de elabora-la. A vizinhan~a espiritual, e nao cronol6gica,
sempre me pareceu a mais conveniente a localiza~ao com que se
capitulam as intui~
desse genero, em possivel historiografia".
(16)
Essa incapacidade de descriminar valores em cada tipo de
arte se acha normalmente indissociado da dificuldade de romper 0
vicioso clrculo epocal. S6 as coisas mais 6bvias, a for~a de serem..
continuamente citadas e repetidas, conseguem chamar a aten~ao
da maioria dos espiritos. Isso faz pressupor, antes que tudo, que s6
o artista ciente possua meios de distinguir 0 que realmente pode
fazer de uma verdadeira hist6ria de arte.
A visao estetica, por isso, nao pode estar separada de uma
visao de conhecimento, de uma vez que e pelo conhecimento que
as coisas passam a existir, pelo menos no sentido do verba frances
CODDatre: nascer com. Evaldo Coutinho, ao achar 0 conhecimento
existenciador, faz do objeto um lcone desse conhecimento, que
existe a partir dele: "0 conhecimento e existenciador e a objetividade e iconol6gica. Em verdade, quando apreendo uma coisa ate
entao por mim ignorada, proporciono-lhe 0 ser e 0 estar que se nao
verificariam no caso de ela nao ter vindo ao meu conhecimento.
Dou-lhe, por conseguinte, a existencia, e logo ela se inculca deste
significado: subordina-se existencialmente a mim. Assume, portanto, 0 papel de lcone, de imagem irrevogavelmente inserida em mim,
e ungida de uma significa~ao que me pertence, que parte de mim.
Sou existenciador na medida em que 0 universo se afirma e se clareia em virtude de minha particular existencia". (17)
A importancia de valorizar a materia da arte esta em correla~ao direta com a necessidade de pereniza~ao da pr6pria arte considerada em sua existencia. As limita~es de muitas obras as
exigencias das modas e dos tempos sao geralmente satisfat6rias para garantir os seus pr6prios funerais, porque as materias que as
formam se veem adstritas a equivocidades da base que debilitam
sua liberdade de exercicio em normas e formas repetitivas.
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A rendi~ao ao documental sempre foi, e sempre sera, inimiga de qualquer meta artfstica. A mania de ser atual a qualquer custo desatualiza, de inicio, qualquer empreendimento que nao aspirar
o tempo de sua execu~ao: mesmo porque todas as concep~es obedecem a intui~
mais ou menos originarias, que presidem, desde
o seu sugimento, 0 itinerario de uma vida e de uma voca~ao e - por
extensao - a perpetuidade da pr6pria arte.
Outra coisa taoperigosa a arte, como mania documental,
esta em aceitar as cores, os sons e as palavras da tribo sem possibilidade de altera~ao, como se 0 mundo dos significados que, em ultima analise, residem no sujeito humano, fosse algo para todo 0
sempre explorado, e os pr6prios nao exigissem, em sua mobilidade
viva perante 0 mesmo sujeito, express6es cada vez mais pr6ximas
de uma verdadeira correspondencia com 0 Real, tal como 0 concebe 0 homem.
o desapr~ pela materia da arte, sem levar em conta sua
acidentalidade, conduz principalmente ao descalabro axiol6gico da
estetica, enquanto disciplina filos6fica atenta aos valores que irrompem das manifesta~es artfsticas. 0 estetico e 0 inestetico passam a ter 0 mesmo peso e a intui~ao original, intransferfvel de artista para artista, ve-se desconsiderada a troco das mais arrepiantes
improvisa~es armadas as custas do que e valioso, e a servi~ do
que e atual, pelo simples fato de ser atual. E isso ocorre, com
freqiiencia, em perfodos de barbane como este que atravessamos,
com a perda de todas as referencias que nos permitiam a conquista
de novos ambitos para a cria~ao humana.
Em livro publicado depois de 0 espa~o da arquitetura, especialmente sobre 0 cinema, e intitulado "A imagem autonoma",
Evaldo Coutinho patenteia, na rela~ao entre literatura e cinema,
como a mesma hist6ria veiculada pelas duas artes, torna-se diversa
pela pr6pria diversidade da materia utilizada: "Por tudo isso, a incidencia da especula~ao filos6fica, deve tambem repousar na autonomia do genero enquanto concretizado por materia pr6pria, sendo importante estabelecer que a mesma hist6ria, imaginada pelo
autor, nao se prestara em grau de identico exito quanta ao merito
artfstico, a tecnica do cinema e a tecnica da literatura; segundo 0
seu criador seja cineasta ou literato, segue-se a fmpar materializa~ao dessa hist6ria, inoculando-se nela os requisitos, os caracteres
da entidade que a tornou passivel de comunica~ao com 0 publico.
Dir-se-a entao que a hist6ria em si mesma nao se valoriza a ponto

de impor, no julgamento estetico, a sua presen'Sa determinante,
competindo esse decisivo papel a encarna'Sao do assunto, da historia que assim passa a valer em identidade com a escolhida materia".
(18)
Com 0 abastecimento da literatura pelo cinema, veio abastardar-se a propria literatura: a maioria do publico costuma, em
nossos dias, procurar mais a historia pela historia do que 0 ~ignificado, geralmente simbolico, que ela parece encarnar. Com isso a
maior parte da materia da literatura terminou por desinteressar
mesmo aqueles que encontravam nos livros uma forma de recreio
tanto ludico quanta inteligente.
A musica degenerou em uivos e ruidos, e certos equipamentos eletr6nicos, como os sintetizadores, produtos artificiais de sons,
desautorados de qualquer inspira'Sao individual, ocupam a primazia
antes reservada ao trabalho de composi'Sao. A poesia, por sua vez,
degenerou em letrismo, e muitas vezes uma letra em si mesma insustentavel de uma musica. comercial passa, inclusive, a influenciar
urn maior numero de pessoas que nunca tiveram acesso a poesia
escr:ita - tanto erudita quanta popular - mas confundem tais letras
com verdadeiras composil$6es poeticas, embora sejam incapazes de
ler a poesia em qualquer original.
Tudo isso contribuindo para a inartisticidade do ser, ja que
os sucedaneos das verdadeiras materias artfsticas assoberbaram 0
trono antes pertencente as artes que aquelas evocavam. E e por entendermos que 0 papel da filosofia, assim como 0 da poesia, e de
fazer 0 homem readquirir a memoria perdida das coisas - e Platao
mantem toda a atualidade sobre esta questao - que nao temos dificuldade, tal como 0 mestre Evaldo Coutinho, de considera-Ia uma
arte, mesmo porque, como arte de viver, a filosofia e antes de tudo
uma sabedoria.
E como a sua leitura requer perfcia, disciplina, dignidade e
contempla'Sao - como urn texto de arte - e que a filosofia estetica de
Evaldo Coutinho nos passa uma ideia mais abrangente que a de solipsismo: a ausculta'Sao do Ser em sua verdade primordial, a qual
reside no individuo. E como so 0 individuo nasce e morre - mesmo
que, para muitos, 0 todo persista - a morte do individuo, sobretudo
do ponto de vista artistico, vem a constituir-se tambem na morte do
proprio Ser na historia.
(18)
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Por isso conclufmos esta reflexao com 0 introito de: seu
belissimo livro A Artisticidade do Ser, que serve de ~em.ate a sua
genial obra fil~sofica: "Por mais resistentes e p~rpetuave~ que ~~jam as coisas elas se fatalizam a efemera d~ra'Sao: a de ml~ha V1£ a
consciente. Reportando-me a idade do um~erso, em vez_ e re e:
rir-me a sua cursividade aut6noma, prefiro dlzer qu~ ele nao pO~~Ul
idade propria, que encerra tantas idades quantas sao. as cons~lencias ue 0 patenteiam. 0 Ser tern a idade de que!? eXlste. Asslm, 0
meu ~epertorio consiste em acumular d~ntro de SI,~ a~endend~ a~
adrao humano, 0 universo de todas as Idades. Por ultu:t;'.o,e!? er
iadeira instancia, a idade do Ser se confunde com a mmha Idade.
Sou 0 contemporaneo absoluto de todo 0 Ser, e em face d~ssa
perspectiva me reconhe'S0 0 existenciador de tudo que me reglstra
a consciencia". (19)

