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RESUMO 

   

O conceito de formatividade, cunhado por Luigi Pareyson, é a chave para o 

desenvolvimento de importantes estudos contemporâneos no campo da Estética. O escopo 

deste trabalho é apresentar uma compreensão das noções de Formatividade e Interpretação, 

como se evidencia no título da tese: Formatividade e Interpretação: a filosofia estética de 

Luigi Pareyson. A obra Estética - Teoria da Formatividade, publicada pela primeira vez em 

1954, é considerada um marco do renascimento da estética. Nesta tese, examinamos o 

conceito de formatividade como um componente aplicável a toda e qualquer ação humana, 

não limitada a práticas pré-determinadas nem à aplicação de procedimentos preexistentes. 

Investigamos a tríade conceitual fazer-inventar-interpretar, que simultaneamente funda a 

formatividade. No primeiro capítulo, apresentamos a Propedêutica Estética; no segundo, 

analisamos a Teoria da Formatividade: o caráter estético da inteira experiência humana; e, 

no terceiro, exploramos A Estética da Forma e a Metafísica da Figuração no caráter 

formativo do conhecimento. A nossa reflexão enxerga a operabilidade humana como busca e 

tentativa, figuração e invenção à procura do êxito. O problema da formação da obra, a ideia de 

Obra-forma, abordados nesta tese, apresenta a inexorabilidade de invenção e interpretação 

numa tentativa de estabelecer um novo ponto de partida para os estudos da estética 

pareysoniana no Brasil.  

 

 

Palavras-chave: Luigi Pareyson, Estética, Teoria da Formatividade, Interpretação e 

Metafísica da Figuração.  
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RIASSUNTO 

 

 

Il concetto di formatività, coniato da Luigi Pareyson, è la chiave per lo sviluppo di 

importanti studi contemporanei nel campo dell´Estetica. Lo scopo di questo lavoro è 

presentare una comprensione delle nozioni di Formatività e Interpretazione, come evidenziato 

nel titolo della tesi: Formatività e Interpretazione: la filosofia estetica di Luigi Pareyson. 

L`opera Estetica - Teoria della  Formatività  pubblicata per la prima volta nel 1954, é 

considerata un punto di demarcazione dell´estetica. Nella presente tesi, esaminiamo il 

concetto di formatività come una componente applicabile ad ogni e qualsiasi opera umana, 

non limitata a pratiche predeterminate come neanche all`applicazione di procedimenti 

preestenti. Investighiamo sulla tríade concettuale fare-inventare-interpretare, che 

simultaneamente fonda la formatività. Nel primo capitolo, presentiamo la Propedeutica 

Estetica; nel secondo, analizziamo la Teoria della  Formatività: il carattere estetico 

dell´intera esperienza umana; e nel terzo, esploriamo  L´Estetica della Forma e la Metafisica 

della Figurazione nel carattere formativo della conoscenza. La nostra riflessione scorge la 

possibilità umana di operare come ricerca e tentativo, figurazione e invenzione alla ricerca 

dell`esito. Il problema della formazione dell´opera, l’idea di opera-forma affrontata in questa 

tesi presenta sull`inesorabilità dell’invenzione e dell`interpretazione nel tentativo di stabilire 

un nuovo punto di inizio per gli studi dell`estetica  pareysoniana in Brasile.   

 

 

Parole-Chiave: Luigi Pareyson, Estetica, Teoria della Formatività, Interpretazione e 

Metafisica della Figurazione.  
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ABSTRACT 

 

The concept of formativity, coined by Luigi Pareyson, is a key to the development of 

countless contemporary aesthetic studies. The aim of this dissertation is to present a deep 

understanding of the notion of Formativity and Interpretation, as evidenciated by the title 

Formativity and Interpretation: the aesthetical philosophy of Luigi Pareyson. The work 

Aesthetics - Theory of Formativity, first published in 1954, is considered a mark in the rebirth 

of aesthetics. In this dissertation, the concept of Formativity is examined as a component 

applicable to every human action, and not limited to pre-determined practices, nor referred to 

the application of preexisting. I’ve performed an investigation of the triple concept of doing-

inventing-interpreting, which simultaneously grounds Formativity. In the first section, 

Pareyson’s Aesthetical Propaedeutic is presented; in the second, the Theory of Formativity: 

the aesthetical character of the whole human experience is analysed; and in the third chapter, 

The Aesthetical of Form and the Metaphysics of Figuration is related to the formativity 

character of the knowledge. Through this analysis, I’ve intended to evidence how human 

operability can be understood as search and trial, figuration and invention, in the search for 

success. In this sense, this thesis seeks to present an interpretation of the idea of work-form, 

speculating the inexorability of invention and interpretation in an attempt to establish a new 

bottom line for the studies Pareyson’s Aesthetics in Brazil. 

 

Keywords: Luigy Pareyson, Aesthetic, Formativity Theory, Interpretation e Metaphysics of 

Figuration. 
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NOTAS PRELIMINARES 

O formato das citações, notas e referências bibliográficas segue as normas em vigor da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - (ABNT-NBR 14724 – 17.03.2011 e NBR 

10520/2002). Por exemplo:  

(PAREYSON, ETF, 2005, p. 5). ETF = Estetica: Teoria della Formatività, última 

edição.  

(PAREYSON, EP, 2002, p. 10), EP = Esistenza e persona, quinta edição. 

(RICONDA, EERO, 1986, p. 15), EERO = Ermeneutica dell’esperienza religiosa e 

ontologia. 

(CIGLIA, ELIFLP, 1995, p. 10), ELIFLP = Ermeneutica e Libertà L’itinerario 

filosofico de Luigi Pareyson.  

(D’ANGELO, LIDNDNO, 2007, p. 5), LIDNDNO = L’estetica italiana del 

novecento. Dal neoidealismo a oggi.  

(CROCE, Benedetto, CFM, 1941, p. 10) CFM = Il Carattere della Filosofia 

Moderna. Elencamos apenas alguns exemplos. Adotamos este modo em toda a tese. No 

tocante à maioria das obras de Luigi Pareyson segue-se a última edição. 

As obras estão indicadas de acordo com a lista de abreviações, seguidas do ano de 

publicação e da página da edição italiana à qual foi feita a referência. É adotado o critério da 

edição crítica das Obras Completas (20 volumes), organizada pelo Centro de Estudos 

Filosófico-Religiosos Luigi Pareyson, em Turim, Itália, através do comitê editorial composto 

pelos professores Giuseppe Riconda, Giovanni Ferretti, Claudio Ciancio e Francesco Tomatis 

e vinculado aos Editores Mursia.  

O volume indicado na citação mantém o critério adotado para o conjunto da obra de 

Pareyson, objetivando facilitar a pesquisa e/ou identificação exata da edição citada, visto que a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) não prevê uma normatização específica 

para abreviação de títulos. Segue-se ao longo da tese a abreviação sugerida pelo professor 

Francesco Tomatis, no volume Pareyson: Vita, Filosofia, Bibliografia, 2003. As traduções do 

italiano para o português de todas as citações, referências e notas das obras, tanto de Luigi 

Pareyson quanto dos comentadores, são da autora; faz-se exceção às três obras das quais já 

existe tradução para a língua portuguesa.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Qual a função da filosofia hoje? Esta pergunta vital emerge no auge da crise da cultura 

europeia. Uma crise produzida pela devastação de duas guerras mundiais e da consequente 

precariedade no desenvolvimento do convulsionado século XX. Diante dessa inquietação, 

Luigi Pareyson conhecedor das dificuldades do seu tempo, refutou a redução da estética a um 

mero discurso sobre a obra artística, inserindo-a em um quadro filosófico mais amplo, o qual 

denominou Estetica. Teoria della formatività, título da obra publicada pela primeira vez em 

1954. É nesta perspectiva que se dá a reflexão primordial norteadora da nossa tese, que 

consiste em compreender filosoficamente o significado da tríade conceitual  fazer-inventar-

interpretar.  Considero o princípio de que em todas estas esferas do pensar evidenciam-se 

problemas que exigem um olhar atento e inovador. Assim sendo, a estrutura do operar 

humano, conforme pensa Pareyson, desenvolve-se numa visão receptiva, inventiva e 

produtiva, simultaneamente.  

Entendo que o fundamento metafísico pareysoniano é inserido em uma ontologia do 

inexaurível no interior de um personalismo ontológico, posicionando-se contra o racionalismo 

que pôs a atividade humana diante do dilema de ser criatividade ou ser passividade. A 

atividade humana, na linha argumentativa de Pareyson, não é nem uma coisa nem outra, é 

síntese de atividade e receptividade. Isto confere à atividade humana a característica de 

tentativa explorada no conceito de formatividade. O sentido de precariedade é, portanto, 

produto do caráter de tentativa inerente ao operar humano. Na obra Esistenza e persona
1
, 

Pareyson destaca que a proeminência tanto da miséria quanto da grandeza do homem o faz 

não encontrar a não ser procurando, buscando, explorando. Finamore interpreta o argumento 

pareysoniano de que esta procura só se concretiza através de tentativas e, ao se tentar figurar a 

obra encontrada, esta é singular e pessoalmente inventada
2
. É na noção de obra-forma, no 

interior do princípio pareysoniano de que a arte é formatividade específica e intencional, que 

se situa a inseparabilidade de receptividade, inventividade e produtividade. 

                                                 
1 
PAREYSON, Luigi. Esistenza e persona, publicada em primeira edição em 1950 e sucessivamente em 

quatro edições subsequentes (1960, 1966, 1985 e 2002). 5ª. ed. Gênova: Melangolo, 2002, p. 203. A 

partir de agora, será citada de modo abreviado EP, 1950. Seguiremos sempre a 5ª. Edição. 

 
2
 Cf. FINAMORE, Rosana. Arte e formatività, Roma, Città Nuova Editrice, 1999, p. 73. O conceito de 

“forma” é re-interpretado na esfera da cultura estética do século XX. Está implícita, neste conceito, a 

referência a algo de objetivo e de estável, que parece adequar-se à essência da obra de arte, diante de 

aspectos pertinentes da contemporaneidade. 
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   Diante disso, procuro demonstrar a perspectiva da formatividade pareysoniana, no 

âmbito da união inseparável de produção e invenção. Neste contexto se problematiza a ênfase 

no fazer superando o simplesmente contemplar. O caráter dinâmico da forma, desenvolvido 

por Pareyson, é resultante de um “processo” de formação, onde a forma é evidenciada desde o 

movimento de produção até ao alcance do êxito, à conclusão
3
. Entendo o processo artístico, 

no âmbito da definição da intenção formativa e da adoção, interpretação e formação da 

matéria na esfera da inseparabilidade. Nessa perspectiva espiritualidade e fisicidade
4
 se 

identificam na obra. No pensamento de Pareyson a lei da arte é o seu próprio êxito e “o 

significado de um pensamento filosófico reside na sua aderência ao próprio tempo”
5
. Ao falar 

da Natureza e tarefa da estética, seus limites, suas incumbências, seu método, Pareyson afirma 

que nenhuma indicação precisa pode provir do nome “estética”, surgido quando, no século 

dezessete, ao tornar-se a beleza objeto de conhecimento confuso. No século dezoito, a arte 

impregna-se de sentimento e a teoria do belo é remetida a uma doutrina da sensibilidade e a 

filosofia da arte a uma teoria do sentimento. Diante disso, o termo foi se ampliando cada vez 

mais, tanto para designar as teorias do belo e da arte que, quanto para compreender as novas 

teorias que não remetem mais a beleza à sensação, a arte ao sentimento, nem mesmo associa a 

arte à beleza
6
. Na filosofia antiga e medieval não havia uma estética propriamente, nem um 

nexo direto entre a teoria da arte e a metafísica do belo, a distinção entre a poética e a retórica 

da teoria da arte estava longe de ser esgotada. 

 

 

 

                                                 
3
 PAREYSON, Luigi. Estetica. Teoria della formatività, (1954). 4. ed. Milão: Bompiani, 2005, p. 13. 

Conforme indicado nas Notas Preliminares, a partir de agora será citada abreviada ETF, 2005, p. x. 

 
4
 PAREYSON, Luigi. Problemi dell'estetica I. Teoria, (1966), vol. 10 das Obras Completas, Milão, 

Mursia, 2009. Este texto foi publicado inicialmente no volume Teoria dell’arte. Saggi di estetica, 

Milão, Mursia, 1965. Incluído em Problemi dell'estetica I. Teoria pp. 217-367. A partir de agora será 

citado de modo abreviado = PE1, Vol. 10, 2009. Esta obra conta com a excelente tradução para o 

português da profa. Maria Helena Nery Garcez, Os Problemas da Estética, São Paulo, Martins 

Fontes, 2001, 1ª. Edição 1984, 3ª edição agosto de 1997 e 2ª tiragem agosto de 2001. Adoto o termo 

fisicidade traduzido prla Profa. Maria Helena. 

 
5
 PAREYSON, Luigi. Verdade e interpretação. (1971). São Paulo: Martins Fontes, Trad. Maria Helena 

Nery Garcez e Sandra Neves Abdo, 2005, p. 7. 

 
6
 Cf. PAREYSON, Luigi. Os Problemas da Estética, p. 1. 
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1.1 BREVE EXPOSIÇÃO DA CRONOLOGIA DO PENSAMENTO PAREYSONIANO 

Luigi Pareyson (1918 – 1991) pode ser considerado uma das eminentes revelações 

filosóficas italianas do século XX. Ele tornou conhecido na Itália o “circuito” dominado pelo 

existencialismo alemão. Aos 21 anos, apresentou a sua tese de conclusão do Curso de 

Filosofia na Universidade de Turim, intitulada La filosofia dell’esistenza e Carlo Jaspers, 

cuja primeira edição foi publicada no mesmo ano, em 1939
7
. A trajetória filosófica de 

Pareyson tem o intuito de evidenciar que toda experiência especulativa requer um diálogo 

com o pensamento do autor. Ademais, exige que se considerem os limites histórico-culturais, 

estruturais e situacionais que o circundaram. Pareyson considera fundamental a intervenção 

das outras atividades na operaçao artistica, que é pura formatividade: “a obra de arte implica 

um empenho prático e uma decisão moral”
8
. No entanto, essa intençao formativa é a bússola 

do processo de produçao da arte. 

O interesse de Pareyson pelo existencialismo, na sua própria expressão inexorável e 

desde sempre direcionado para o personalismo, foi mantido na obra Esistenza e persona. 

Pareyson deixou uma quantidade significativa de cadernos e fragmentos inéditos, relativos, 

principalmente, aos anos oitenta, cujos teores permitem uma compreensão mais aprofundada 

das obras escritas, publicadas e revisadas por ele próprio
9
.  

Em 27 de outubro de 1988, na sala magna da Universidade de Turim, fez sua última 

aula universitária dedicada à Filosofia da liberdade
10

. Esse texto foi posteriormente integrado 

à Ontologia della Libertà. Il male e la sofferenza, obra à qual Pareyson dedicara os últimos 

                                                 
7
 A segunda edição, revisada, é publicada no ano seguinte. Essa obra ultrapassou a complexidade da 

especulação filosófica de Karl Jaspers, apresentando a discussão de testemunhos e aspectos 

essenciais de outros existencialistas. Em 1983, todavia, publicou-se uma edição, intitulada apenas 

Karl Jaspers (Editora Marietti), reeditada em 1997, cujo prefácio contém uma bibliografia sobre o 

existencialismo em geral e o elenco da bibliografia de Karl Jaspers. O interesse pelo existencialismo 

manteve-se na promessa à reedição de 1983, com a inclusão do texto Nuovi sviluppi del pensiero de 

Jaspers,  de 1948, acrescentadas algumas modificações.  

 
8
 PAREYSON, Luigi. ETF, 2005, p. 25.  

 
9
 Cf. TOMATIS, Francesco. Pareyson. Vita, filosofia, bibliografia. (2003). Brescia: Morcelliana, 2003, 

p. 37. 

 
10

 A Conferência citada foi reapresentada em 10 de abril de 1989 em um Congresso promovido pela 

Presidência do Conselho Regional do Valle D’Aosta, publicada pela Editora Melangolo em 1989, 

1990 e 1995. 
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anos da sua vida, e que foi publicada após sua morte, em 1995
11

. As chaves alusivas à 

propedêutica estética de Pareyson, que é explorada no nosso primeiro capítulo, estão 

presentes já nos vinte e três cadernos e apontamentos escritos por ele ao longo dos anos, entre 

1938 e 1945. Todavia, as reflexões da juventude são retomadas no primeiro curso de estética 

por ele ministrado na Universidade de Turim, no ano acadêmico de 1945-1946. Esse curso, no 

entanto, torna-se a bússola do contínuo desenvolvimento do pensamento pareysoniano, 

principalmente no âmbito da promissora integração entre personalismo ontológico, problemas 

da estética e teoria da interpretação.  

Cabe ressaltar que o texto Arte e persona publicado em 1946, é o objeto de estudo do 

nosso primeiro capítulo. A escolha deu-se, sobretudo pelo teor conceitual que evidenciou o 

pressuposto fundamental para a investigação da singularidade da pessoa retomada na 

meditação sobre a arte. No entanto, o prenúncio da Formatividade foi sinalizado no texto 

L’esperienza artistica, publicado em 1947. Compartilho com Ciglia
12

 a divisão do 

pensamento pareysoniano em três períodos sucessivos, denominados de Existencialismo 

Personalístico ou Personalismo Ontológico, na primeira fase; Ontologia do Inexaurível, ou 

Hermenêutica do Ser como Inexaurível, na segunda fase, e, por último, Ontologia da 

Liberdade
13

. Pareyson, após haver discutido os resultados mais aprofundados da sua reflexão 

acerca da iniciativa moral, e tendo concluído o discurso articulado até àquele momento, 

apresentou um horizonte teorético cuja ênfase é a seguinte: “É preciso advertir neste ponto 

que o estudo feito até agora é propriamente uma fenomenologia da iniciativa, que somente em 

uma ontologia da liberdade pode-se ter o seu fundamento e o seu fim, e logo, encontrar o seu 

verdadeiro significado”
14

. Diante disso, a Fenomenologia da iniciativa pode ser considerada 

uma preparação e uma introdução para o desenvolvimento da Ontologia da Liberdade. 

                                                 
11

 Cf. PAREYSON, Luigi. Ontologia della Libertà. Il male e la sofferenza (1995),  2°. ed. Turim, 

Einaudi.  2000. Gianni Vattimo e Giuseppe Riconda escreveram o prefácio da Obra Magna. A partir 

de agora adotaremos a abreviação OL, 2000, p. x. O termo ontologia della libertà surgiu pela primeira 

vez em um curso universitário de Filosofia Moral, ministrado no ano acadêmico entre 1968-1969 na 

Universidade de Turim, intitulado L’iniziativa morale. 

 

12
 Cf. CIGLIA, Francesco. Paolo. Ermeneutica e Libertà. L’itinerario Filosofico di Luigi Pareyson, 

Roma, Editora, Bulzoni, 1995, p. 284. Daqui em diante indicaremos apenas: CIGLIA, Francesco 

Paolo. ELIFLP, 1995, p. x. 

 
13

 PAREYSON, Luigi. OL, 2000, p. 90. 

 
14 

CIGLIA, Francesco Paolo. ELIFLP, 1995, p.284. 
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Todavia, o confronto com a filosofia da existência deu-se no período entre 1938 e 

1946. O princípio fundamental da filosofia pareysoniana, desenvolvido entre os anos de 1946 

a 1962, compreende a pessoa, a forma e a interpretação. Salientamos que interpretação e 

liberdade ocupam as duas últimas fases do seu pensamento, aprofundadas entre os anos 1962 

a 1975 e 1975 a 1991. Com efeito, a reflexão filosófica de Luigi Pareyson originou-se e 

desenvolveu-se através do diálogo permanente com filósofos como Kierkegaard, Plotino, 

Pascal, Goethe, Fichte e Schelling, dentre outros. Considero imprescindível ressaltar que, da 

primeira fase do seu pensamento, da sua relação com Kierkegaard e o conceito de existência, 

permaneceram elementos da existência/pessoalidade/singularidade humana, mantidos durante 

toda a sua trajetória filosófica. 

A raiz existencialista da filosofia pareysoniana compõe a ontologia da liberdade, 

herdada do confronto com o existencialismo europeu, direcionado principalmente a Jaspers, 

Marcel e Heidegger, motivadores das especulações do jovem Pareyson entre 1938 e 1946. As 

discussões em torno da filosofia da existência evidenciavam que a sua teoria da interpretação 

estava a caminho. O texto Tempo ed eternità (1943) despertou a atenção para o conceito de 

existência desenvolvido ao longo das investigações sobre a função da filosofia. Contudo, em 

1975, Pareyson publicou Le “Rettifiche” sull’ esistenzialismo. Esse texto foi posteriormente 

acrescentado como conclusão da quarta edição de Esistenza e persona, publicada em 1985.  

Não obstante, o filósofo de Turim retoma a filosofia da existência como ontologia da 

liberdade. Evidenciou todo o seu percurso desde o personalismo ontologico
15

 interligado com 

a ontologia dell’inesauribile, apresentado em Verità e interpretazione (1971). Essa linha 

argumentativa se mantém até alcançar a Ontologia della libertà: Il male e la sofferenza. Pode-

se dizer, no entanto, que no existencialismo personalístico do “primeiro” Pareyson estão já 

explicados os motivos desenvolvidos no segundo período do seu pensamento, aquele mais 

explicitamente ontológico e interpretativo.    

Luigi Pareyson é um filósofo da arte. Como ele próprio definira, a filosofia da arte é 

toda a filosofia voltada para a especulação teórica sobre a arte. A Teoria da Formatividade 

                                                 
15

 O personalismo como fenômeno histórico nasceu na França, com Emmanuel Mounier, em 1932, 

originado pela inquietude em consequência dos problemas econômicos e morais na Europa, a crise 

de 1929. Pascal foi um dos grandes influenciadores do personalismo pareysoniano. Cf. REALE, 

Giovanni. Antiseri, Dario.  História da Filosofia: do Romantismo até nossos dias, v. 3, São Paulo, 

PAULUS, 7ª. Edição, 2005, p. 725. 
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segue um rigor filosófico próprio; não parte de um sistema filosófico pressuposto, mas da sua 

própria teoria estética, cujo fio condutor é a experiência estética em consonância com a ideia 

de inseparabilidade de experiência e reflexão. É uma ideia aberta a novos aportes e novos 

desenvolvimentos. Essa obra nasceu de uma atenção cuidadosa voltada para a experiência 

artística. Pareyson encontra o próprio objeto de investigação nos problemas específicos e 

concretos da arte e reconstroi aspectos menos notáveis, todavia estimulantes e significativos 

da estética. 

O presente exercício de reflexão ou hipótese de trabalho é investigar o caráter artístico 

inerente à Pessoa. Consideramos, sobretudo, a essencialidade da interpretação em qualquer 

ação ou expressão humana na busca fundamental do êxito do fazer artístico no interior de 

uma teoria aberta e universal denominada formatividade. Pareyson assegura que tanto a 

arte quanto a filosofia são “obra do homem e somente do homem. A filosofia é teoria do 

homem feita pelo homem para o homem. Portanto, a arte também é teoria do homem”
16

. Não 

estamos falando de uma definição da arte abstratamente considerada em si mesma, mas de um 

estudo do homem enquanto autor da arte e no ato de “feitura” da arte. Esta noção não se limita 

a colocar em prática regras pré-fixadas, nem se refere à aplicação de procedimentos, mas 

inventa a regra que se deve aplicar buscando por si mesmo seu modo de proceder.  

Diante disso, a tese constrói uma compreensão de que a formatividade, segundo 

Pareyson, é inerente a toda a experiência e, se oportunamente especificada, constitui a arte, 

é um agir inovador e construtivo, um produzir que é invenção-interpretação. Nas palavras do 

nosso autor, formatividade é “um certo modo de fazer que, enquanto faz, vai inventando o 

modo de fazer:  produção que é, ao mesmo tempo e indissoluvelmente invenção.”
17

. Todo 

operar humano é considerado uma feitura de formas, tudo se reúne na noção de Obra-forma. 

Todos os aspectos da operatividade humana têm um caráter, essencial de formatividade. As 

atividades humanas não podem ser exercidas a não ser concretizando-se em operações, em 

movimentos destinados a culminar em obras. Mas só fazendo-se forma é que a obra chega a 

ser tal, em sua irrepetível realidade. Enfim separada de seu autor e vivendo vida própria, 

concluída na indivisível unidade de sua coerência, aberta ao reconhecimento de seu valor e 

                                                 
16

 PAREYSON, Luigi. EP, 2002, p. 215. 
17

 PAREYSON, Luigi. ETF, 2005, p. 20. 
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capaz de exigi-lo e obtê-lo. No pensamento de Pareyson, nenhuma atividade é operar se não 

for também formar, não existe obra que não seja forma
18

. 

Como se sabe, em Pareyson a forma é compreendida sempre como individual e 

irrepetível. Todo trajeto da produção artística, da feitura-invenção até à sua recepção por parte 

do leitor, é uma formatividade. Essa é uma teoria aberta e universal, experiência estética e 

experiência concreta. O artista, ao criar, inventa leis e ritmos totalmente novos, sendo que esta 

novidade não surge do nada, mas através de uma livre resolução de um conjunto de sugestões, 

seja da tradição cultural ou do mundo físico. Essas sugestões lhe são propostas sob a forma 

inicial de “código” cuja “decodificação” ocorre através da perseverança e dedicação do 

artista.  

O núcleo fundamental da formatividade é a recurrência direta à experiência. Por essa 

razão, seu ponto de chegada não poderia ser uma concepção geral da arte que se apresentasse 

fechada e definitiva, mas um conceito, por assim dizer, operativo: um conceito que, longe de 

pretender esgotar a essência da arte, serve como princípio norteador da experiência artística. 

Falamos de uma investigação filosófica sobre a experiência artística desenvolvida através da 

especulação de elementos pertinentes para avaliá-la através de um vínculo efetivo e 

indivisível entre os três momentos basilares da proposição da arte: a gênese, a forma acabada 

e a interpretação. O caráter inovador, germinador e especulativo do conjunto de textos 

dedicados a Arte e pessoa norteou os sucessivos desenvolvimentos sobre a reflexão filosófica 

dedicada à experiência estética. Nossa finalidade é problematizar a arte no seu conjunto, 

explorar a sua pessoalidade e inexorabilidade, preservando a sua universalidade.  

Pareyson atribui ao momento formativo da produção artística o pressuposto de uma 

teoria da interpretação germinadora da ontologia do inexaurível. A filosofia da interpretação é 

pensada para esclarecer a teorização sistemática da sua forma personalista e ontológica de 

compreender a estética como uma reflexão filosófica sobre a experiência artística e enquanto 

tal interpretação. Pareyson desvincula o conceito de arte das concepções “conteudistas”, que 

concebem a arte a partir de valores que lhe são externos, como, por exemplo, a estética da 

tradição hegeliana, e de concepções “formalistas” que concebem a arte somente a partir de sua 

fisicalidade. Da herança do seu mestre Augusto Guzzo, Pareyson manteve o princípio de que 

toda a vida humana tem um caráter essencialmente formativo, isto é, produz formas que são 

                                                 
18

 Cf. Idem.  
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criações orgânicas, por sua vez dotadas de compreensibilidade e de exemplaridade próprias
19

. 

Essa questão corresponde ao cerne da nossa tese e será desenvolvida no segundo capítulo. 

A meu ver, Pareyson desenvolveu tanto a estética quanto a interpretação em 

consonância com a existência-pessoa enquanto tal. Lembramos, no entanto, que tudo isso 

ocorreu anteriormente à publicação de Verdade e Método (1960), de Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002), e também antes de O Conflito das Interpretações (1969), de Paul Ricoeur 

(1913-2005), os dois mais notáveis filósofos hermenêuticos posteriores a Martin Heidegger 

(1889-1976). Entretanto, destaco a afirmação de Marco Ravera na passagem a seguir: “em 

primeiro lugar Pareyson e nao Gadamer, [...] isto quer dizer também (mas nao somente), por 

razões cronológicas”
20

. Como se sabe, desde o início dos anos 1950, todavia, com os 

primeiros tratados da teoria da interpretação de Pareyson já estavam perspectivados os seus 

escritos da década precedente anunciados nos tratados sobre O problema da unidade da 

filosofia e da multiplicidade das filosofias
21

. Conforme constatamos a filosofia da 

interpretação pareysoniana estava já presente, antes de Verdade e Método de Gadamer na obra 

Il Compito della filosofia oggi, publicada em 1947. Formatividade e Interpretação 

floresceram lado a lado. A obra de arte é compreendida no texto aludido como um objeto em 

construção, uma obra aberta em permanente formação.  

Na interpretação de Tomatis o fato de Pareyson haver proposto uma filosofia da 

interpretação, um pensamento hermenêutico, já antes dos outros dois fundadores da 

hermenêutica posheideggeriana, já aludidos, Ricoeur e Gadamer é também destacado. Na 

estética Pareyson caracteriza uma filosofia da interpretação. A compreensão do fenômeno 

artístico não consiste apenas em uma contemplação do êxito advindo do processo artístico.  A 

contemplação da obra de arte somente pode ocorrer através da interpretação do processo 

artístico no qual ela foi formada. Na perspectiva da formatividade o processo artístico não 

significa somente, as técnicas com as quais a obra foi formada; significa o processo 

                                                 
19

 PAREYSON, Luigi. OL, 2000, p. 90. O conceito de transcendência é um dos que suscitam maior 

suspeita, e provoca resistência em aceitá-lo. Pareyson escreve: “Não existe outro significado senão o 

reconhecimento de que o homem não é tudo, tanto é verdade que ele tem sempre algo a fazer que 

não dependa dele”.  

 

20
 RAVERA, Marco. “Introduzione”, in Il pensiero ermeneutico. (1986), Organizado por Marco 

Ravera, ed. Marietti, Gênova, 1989, p. 16.  

 

21
 Idem. 
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interpretativo mesmo, através do qual o artista formou a obra de arte: “aquele seguir uma 

ideia que antes era sem forma e depois no processo artístico assume forma; o pôr em forma 

uma ideia que antes era informe, indefinida, até que a obra convém e o artista diz: Sim, acolhi 

esta ideia, quero representá-la”
22

. 

Abdo aborda pontualmente um aspecto basilar da tese pareysoniana, de que o 

fundamento da multiplicidade das interpretações não é somente quantitativo, mas também 

qualitativo. Se as interpretações são múltiplas, explica Pareyson, não é simplesmente porque 

são incontáveis os intérpretes ao longo da história, mas, fundamentalmente, porque os dois 

extremos da relação interpretativa, pessoa e obra, são inexauríveis, inesgotáveis em seus 

aspectos, perspectivas e possibilidades
23

. Partilho com Abdo o fundamento da infinidade da 

relação interpretativa, essa é, então, a própria infinidade e dialeticidade dos dois termos que 

constituem essa relação: o intérprete e a obra revelam-se em toda a sua inteireza em cada ato 

de interpretação, sem que se esgotem as infinitas possibilidades que ambos apresentam. 

Assim entendida, a multiplicidade das execuções/interpretações convive perfeitamente com a 

noção de unidade da obra, e também a confirma e consolida. Personalidade e multiplicidade 

das interpretações deixam de serem elementos negativos, indicativos de insuficiência, 

arbitrariedade, subjetivismo, ausência de lei ou critério interpretativo, para, ao contrário, 

revelarem-se como índice de riqueza. Nesse sentido, conclui Pareyson: a interpretação da arte 

é uma “posse”, que, se por um lado não é definitiva, por outro, é plena e verdadeira. E se não 

é definitiva, não é porque seus termos sejam “fragmentários”, “inacabados”, mas porque são 

“inexauríveis”
24

. 

Neste contexto se problematiza o argumento de que ao se iniciar uma obra, mesmo 

antes de tomar forma física e existindo apenas enquanto vontade informe de criação, ela já 

entra em um processo de interpretação pelo próprio artista. Essa interpretação permanece em 

todos os estágios da sua existência e da sua permanência no mundo, diante de cada pessoa que 

entre em contacto com a obra
25

. Assim sendo, a obra é definida exatamente nessa presença em 

decorrência de uma interpretação. Procura-se demonstrar que quando a obra não é pensada, 

                                                 

22
 Cf. TOMATIS, Franceso, PVFB, 2003, p. 47. 

23
 Cf. ABDO, Sandra Neves. Execução/Interpretação musical: uma abordagem filosófica.  Per Musi. 

Belo Horizonte, vol.1, 2000.  p. 19. 

http://musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/01/num01_cap_02.pdf 
24

 Idem. 

25
 Cf. PAREYSON, Luigi. ETF, 2005, p. 21.  

http://musica.ufmg.br/permusi/port/numeros/01/num01_cap_02.pdf
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relacionada, discutida, ela deixa de ser obra. Para entender uma obra de arte é preciso 

interpretá-la. Prosseguindo com Tomatis, compartilhamos o argumento de que a obra de arte, 

ao contrário de outros âmbitos da existência humana é algo de totalmente inútil: não é ética, 

não é utilizável, a arte é arte e nada mais – de certo modo pode recair em outras categorias – 

justo por esta inutilidade da arte, se pode entender a hermenêutica do fazer
26

. 

O exemplo mais evidente no pensamento de Pareyson é aquele da execução de uma 

partitura musical.  Ao lê-la “toca” no pensamento a música, todavia as notas musicais são tais 

somente no momento em que o intérpre a segue. Isto significa que não existe um intérprete 

mais original e autêntico que outro. Todas as interpretações são interpretações daquela 

partitura musical, e a partitura musical vive das interpretações alcançadas pelo intérprete
27

. O 

artista, tentando e corrigindo e refazendo, produz a obra: a inspiração, o exercício, a 

improvisação; o diálogo com a matéria e o domínio sobre ela são conseguidos justamente 

através da obediência que ela reclama; a técnica e a linguagem da arte, e o aspecto herdado e 

transmissível da arte; o processo artístico tal qual como se desenrola desde o “tema” ou 

“assunto” até ao esboço e à obra terminada. Além disso, a relação da obra com os seus 

antecedentes e com a pessoa do artista e sua biografia; a relação entre os problemas técnicos e 

os conteúdos espirituais; a correspondência entre o estilo e a humanidade histórica e pessoal 

que aí ganha existência artística; o mundo do artista tal qual se revela na forma. 

O pressuposto de uma teoria da interpretação germinadora da ontologia do inexaurível 

é inserido no momento formativo da produção artística. Entendo que a filosofia da 

interpretação é pensada para esclarecer, em termos interpretativos, a teorização sistemática do 

processo personalístico e ontológico de formação da obra de arte. A filosofia da pessoa, como 

personalismo ontológico, contém e prospecta uma filosofia da interpretação que tenta 

esclarecer a relação pessoa-ser.  

Demonstro a seguir a importância fundamental que tem para Pareyson, a distinção 

entre os conceitos de compreender e interpretar sucedida em relação ao pensamento de 

Heidegger
28

 e também de Gadamer. Evidencio, todavia, em que consiste a diferença entre 

                                                 
26

 Cf. TOMATIS, Franceso, PVFB, 2003, p. 48. 

27
 Cf. Ibidem, p. 48. 

28
 Cf. PAREYSON, Luigi. Glosse a Sein und Zeit di Martin Heidegger. Turim. Trauben, 2007, 

organizado por Maria Luiza Lamberto e Ugo Ugazio. Saliente-se que, nesse texto, Pareyson 

apresenta a sua leitura, interpretação e crítica a Ser e Tempo de Heidegger. Sua leitura do original 

alemão é feita no final dos anos trinta; é sabido que a traduçao italiana só ocorre nos anos cinquenta.   
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Pareyson e os autores supracitados no âmbito do conceito de interpretação apresentado, 

primeiro, por Heidegger, em Ontologia (Hermenêutica da Faticidade) e Ser e Tempo
29

, e 

depois por Gadamer, em Verdade e Método. Entende-se a escolha por Pareyson do termo 

“interpretação”, ao invés do termo, “hermenêutica”, na esfera da diferença de compreensão do 

significado dos conceitos de compreender e interpretar advindos da filosofia de Heidegger e 

Gadamer.  

Em Ontologia (Hermenêutica da Faticidade)
30

, curso ministrado pelo jovem Heidegger 

no semestre de verão de 1923, a compreensão da hermenêutica ocorre através do 

entendimento de faticidade como sendo o nome dado ao caráter de ser de nosso existir em 

cada momento. Destaco a seguir uma passagem fundamental de Heidegger:  

A hermenêutica tem como tarefa tornar acessível o ser-aí próprio em cada 

ocasião em seu caráter ontológico do ser-aí mesmo, de comunicá-lo, tem 

como tarefa aclarar essa alienação de si mesmo de que o ser-aí é atingido. Na 

hermenêutica configura-se ao ser-aí como uma possibilidade de vir a 

compreender-se e de ser essa compreensão. HEIDEGGER, Ontologia. 

(Hermenêutica da faticidade, 2012, p. 21). 

 

 É assim que, para Vattimo, a hermenêutica mostra-se como “uma das palavras-chaves de 

todo o seu pensamento”
 31

. Na sua interpretação, nesta concepção, “A hermenêutica assume o 

seu mais amplo e originário significado ontológico”
 32

. É precisamente neste sentido mais 

originário, o de ser um interpretar que expõe antecipadamente a própria possibilidade de ser 

da existência humana, que vai influenciar decisivamente a filosofia da interpretação de 

                                                                                                                                                         

 

 
29

 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, tr. revisada por Márcia Sá Cavalcante Schuback; posfácio de 

Emanuel Carneiro Leão. 4ª. Ed. – Petrópolis, Vozes, Bragança Paulista, Editora Universitária São 

Francisco, 2009.  Ressalta-se, tb, aqui o parágrafo 31 de Ser e Tempo, Heidegger escreve: “A 

interpretação funda-se existencialmente no compreender, e não vice-versa. Interpretar não é tomar 

conhecimento do que se compreendeu, mas elaborar as possibilidades projetadas no compreender”, 

p. 209.  

 
30

 HEIDEGGER, Ontologia (Hermenêutica da faticidade), Petrópolis, Ed. Vozes, 2012, p. 21. Neste 

texto, o jovem Heidegger ja desenvolve o protoconceito de Dasein como faticidade. Ou seja, em 

Hemen
ê
utica da faticidade (1923), já estão às sementes das categoriais e dos conceitos 

desenvolvidos posteriormente em Ser e Tempo. 

 
31

 VATTIMO, Gianni. Introduzione a Heidegger, Roma-Bari, ed. Laterza, (1971), 1991, p. 129.  Cf. tb. 

Vattimo escreve: Isto que Heidegger diz a este propósito está no diálogo referido em, Unterwegs zur 

Sprache cit., p. 95 ss.   
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Pareyson. Retomada e redefinida filosoficamente por Pareyson, a interpretação é por sua vez 

inserida no interior do processo artístico, este que é ao mesmo tempo processo interpretativo. 

Deste modo, constato como Pareyson, de certa maneira em diálogo com Heidegger, opta por 

enfatizar, sobretudo as implicações personalísticas do conceito de interpretação. 

No pensamento de Vattimo compreender é uma estrutura própria da existência, existir 

é interpretação, tanto que se pode afirmar que existência é compreender e compreender é 

existência, e que os pressupostos da metafísica se equalizam. A existência tem uma 

vinculação com o ser, por isso é Da-Sein, isto é, uma estrutura da própria essência. A 

exsistência é uma relação com o ser
33

. A interpretação só é possível se ocorre previamente à 

existência porque a interpretação não é outra coisa que o pôr-se a mostra da existência
34

. 

Assim sendo, a interpretação não é uma técnica para descobrir o sentido de um texto ou de 

uma obra de arte, enquadrada em uma dialética como se fosse uma relação sujeito-objeito, 

mas a existência ela mesma, porque não existe interpretação que não seja interpretação da 

existência mesma.   

Pretendo com esta breve recapitulação situar uma referência crucial na formação do 

pensamento-chave pareysoniano. Demonstramos que a diferença fundamental entre Pareyson 

e Heidegger, nessa esfera, ocorre com a decisão filosófica de Pareyson de centrar-se no 

conceito de “pessoa” em lugar do conceito de “existência”. Procura-se evidenciar que 

Pareyson atribuiu uma posição central ao conceito de pessoa em relação ao conceito de 

existência. Com essa escolha, o conceito de “compreender” é distanciado e se prioriza o 

conceito de “interpretação”.  Entende-se a causa primordial que justifica por que as relações 

interpessoais em Pareyson são relações interpretativas. Assim sendo, interpretação está para o 

conceito de pessoa como compreender está em relação ao conceito de existência. Produto 

disso, a filosofia pareysoniana consolidou-se como personalismo ontológico e não 

existencialismo ontológico. Vejamos na passagem a seguir: “A interpretação consiste em 

                                                 
33

 Cf. VATTIMO, Gianni. Introduzione a Heidegger. Bari-Roma, Itália, 2008, Vattimo destaca o que 

afirma Heidegger: “a interpretação de algo como algo se funda, essencialmente, numa posição 

prévia, visão prévia e concepção prévia”. Ou seja, a interpretação só é possível porque existe, no 

Dasein, uma estrutura prévia chamada pré-compreensão que, sobretudo, está à base do chamado 

círculo hermenêutico. Como bem diz Vattimo: “O círculo da compreensão não é um simples cerco 

no qual se move qualquer forma de conhecer, mas a expressão da pré-estrutura [Vor-struktur] 

própria do ser aí mesma” p. 28-32. 
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 Cf. Idem. 
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esclarecer a perspectiva individual que cada homem é, já que a intencionalidade ontológica 

constitutiva do homem é sempre pessoalmente apresentada e vivida”
35

. 

No Seminário internacional dedicado a Heidegger,  ocorrido em Nápoles, em março de 

1989, Pareyson fez a conferência de abertura, intitulada: Heidegger: La liberta e il nulla, 

publicada no annuario filosofico do mesmo ano. Nas observações preliminares, Pareyson 

expressa ter tido a sorte de encontrar a filosofia da existência no momento certo, no ponto 

culminante da sua maturidade, na segunda metade dos anos 1930, mais precisamente nos anos 

de sua permanência na Alemanha, de 1936 a 1937. Pareyson alega que, alguns anos antes, a 

visão era ainda parcial; alguns anos depois estaria deformada e naquele momento ele alcançou 

uma visão bem mais ampla e autêntica
36

.  

Destaco o último parágrafo da referida conferência: em relação a Heidegger, 

sobretudo, Pareyson escreve que o nexo que estabeleceu entre Heidegger e Schelling, isto é, 

entre o nada e a liberdade, com a consequente substituição do ser pela liberdade em posição 

central, não lhe parecia uma infidelidade que lhe impusesse uma escolha. Ao contrário, esta 

operação lhe parecia importante para prosseguir nas suas intenções, conforme as perspectivas 

do desenvolvimento do seu pensamento: “outro início”, o “salto” ou o “passo atrás”, 

permitindo pensar o ser sem o ente
37

.  

Expondo em linhas gerais suas pesquisas na sua permanência na Alemanha e o quanto 

havia sido positivo o seu distanciamento do ambiente cultural italiano, “opressor e muito 

echado, prisioneiro de disputas entre escola e escolas”
 38

, aqui já constatamos a sua crítica a 

Croce. Não obstante isso, em relação a Heidegger, Pareyson grifa que o seu modo de lê-lo 
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“não era aquele do imediato pós-guerra, quando não se podia ter em conta o existencialismo 

de Sartre, por isso a importância de distinguir aquela que era a verdadeira e própria 

Existenzphilosophie”
39

. Sintetizando, Pareyson descreve que, durante sua permanência na 

Alemanha, circulavam notícias sobre o novo Curso de Heidegger, representado pelas lições de 

1935, publicado posteriormente como Einfuhrung in die Metaphysik, (Introdução à 

Metafísica) e circulavam cópias datilografadas das conferências do mesmo ano, Die Ursprung 

des Kunstwerks, (A Origem da Obra de Arte). Pareyson afirma só haver entendido melhor a 

importância destes textos posteriormente, e ressalta que não poderia atribuir outra 

interpretação que não fosse finitística e humanística do pensamento heideggeriano, como está 

claro no seu livro sobre Jaspers de 39/40
40

. Em uma de suas observações, Pareyson afirma que 

a transcendência do Dasein não era mais que transcendência interna do próprio homem como 

autossuficiente, e o homem era caracterizado pela sua pura temporalidade sem conhecimento 

algum da eternidade
41

.  

Destaco as palavras de Pareyson referindo-se à sua atenta escuta, principalmente até à 

publicação de Verità e interpretazione: “especialmente por esta participação me é muito 

difícil falar de Heidegger
42

. “Falta-me a distância; depois de haver falado por toda uma vida 

com Heidegger se torna quase impossível falar de ou sobre Heidegger”
43

. Pareyson afirma 

haver estabelecido um colóquio interpretativo e seletivo com o pensamento heideggeriano. No 

entanto, não se sente capaz de desenvolver, com profundidade e fidelidade, as suas analises. 

Contudo, a sua assiduidade e a sua consonância floresceram, até que a partir de certa data, 

ressalta Pareyson “a sua voz lhe era menos cativante e a sua escuta menos produtiva”
44

. 
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Infere-se que a apreciação sobre o pensamento de Karl Jaspers esteve sempre presente 

nas suas especulações filosóficas por uma reivindicação filosófica do valor da pessoa. 

Pareyson renovou a teorização da transcendência constituída pelos pontos problemáticos 

fundamentais que orientam sua aproximação do existencialismo, objetivando a avaliação dos 

seus resultados filosóficos. Não nos surpreende, contudo, que o conteúdo do livro sobre 

Jaspers reflita no seu interior este interesse e esta atenção. O livro é subdividido em duas 

partes intituladas, respectivamente, L’esistenza e La trascendenza. Dez anos depois, em 

Esistenza e persona, Pareyson reinterpreta personalissimamente o conceito de existência. 

Saliente-se que o tempo transcorrido entre as duas obras evidencia uma significativa 

acentuação dos confrontos da filosofia da existência, na qual se destaca aqui a compreensão 

da existência como não pertencente nem à esfera da objetividade nem à esfera da 

subjetividade
45

.  

No âmbito do princípio da condicionalidade histórica da filosofia, Pareyson chama 

atenção para a questão que Hegel destinou à filosofia contemporânea. Pareyson se refere à 

tarefa de resolver um problema que nem o marxismo nem o existencialismo conseguiram 

resolver. A linha argumentativa do nosso autor prossegue na investigação do problema da 

conciliaçao da afirmação da condicionalidade histórica da filosofia com a possibilidade de 

filosofar. A solução do existencialismo é a excepcionalidade da filosofia, enquanto a do 

marxismo é a historicidade da filosofia. Na nossa interpretação, respaldada por Pareyson, o 

existencialismo distanciou-se dos nexos que integravam as filosofias particulares na filosofia 

absoluta de Hegel. No olhar pareysoniano, trata-se de superar a incomunicabilidade das 

perspectivas particulares e dos retornos constantes a Hegel e seu sistema. Esse, por sua vez, 

oferece o único complemento possível das perspectivas particulares desconexas e isoladas.  

O marxismo, de acordo com Pareyson, resolvendo a filosofia na história, cujos vários 

momentos se exprimem nas ideologias supraestruturais, não tem feito outra coisa a não ser 

aceitar a conclusão hegeliana da história
46

. Buscamos a compreensão do argumento de que 

tanto o existencialismo quanto o marxismo permanecem empilhados na filosofia de Hegel. 

Pressupondo-se a verdade do hegelismo,  considerando-o como a condição de possibilidade 
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de uma filosofia comunicativa, ou interpretando-o como o comum de toda a filosofia e de 

toda a cultura ocidental. Vê-se que em ambos os casos “não existe nada mais, a não ser uma 

repercussão da filosofia hegeliana, a sua negação e vice-versa: permanece no interior de um 

hegelismo em dissolução; logo, não se resolve, mas se intensifica o problema proposto por 

Hegel”
47

. 

Nesta tempestade de especulações parece claro que o princípio da condicionalidade 

histórica da filosofia procura no pensamento contemporâneo a sua expressão adequada e 

termine por constituir o problema persistente da filosofia. De acordo com Pareyson, a razão 

desta insuficiência do pensamento contemporâneo é que hoje a afirmação da condicionalidade 

histórica da filosofia é ainda feita nos termos hegelianos. Os princípios fundamentais do 

pensamento hegeliano são a absolutização da razão, a complementaridade de finito e infinito e 

a condicionalidade histórica da filosofia
48

.  

Assim sendo, compartilho a interpretação de Pareyson na qual, existencialismo e 

marxismo têm demonstrado a impossibilidade de um ponto de vista absoluto e tentado 

conservar o princípio da condicionalidade histórica da filosofia. No entanto, não tem 

dissociado este último princípio da complementaridade de finito e infinito. Tendo em vista 

que não se faz esta separação, a afirmação da condicionalidade histórica da filosofia persistirá 

nas dificuldades em que o pensamento contemporâneo se encontra envolvido. Pareyson 

assegura sobretudo, que existencialismo e marxismo só podem ser superados juntos
49

. O 

personalismo por si só não resolve o problema do existencialismo; é preciso abrir-se à 

compreensão da intrínseca intencionalidade ontológica própria da pessoa, ou seja, o 

personalismo deve ser ontológico.  

Diante do que foi dito, entende-se que a retomada do cristianismo após a dissolvição 

do hegelismo descortina uma filosofia que Pareyson denomina Ontologia da liberdade, 
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enquanto pensa o ser não como fundamento, mas como Ab-grund, desfundamento. No 

argumento de Vattimo, é no quadro desta ontologia que se coloca outro aspecto central do 

pensamento pareysoniano: “a teoria da interpretação e da multiplicidade das perspectivas 

históricas como inexauribilidade revelativa do ser mesmo”
50

. O conhecimento da verdade não 

é uma aproximação progressiva a um núcleo de estruturas metafísicas já sempre disponíveis, 

mas acontecimento de sempre novas experiências, formulações, interpretações de um ser cuja 

abissal liberdade, no plano cognitivo, coincide com a inexauribilidade. Vattimo escreve, “o 

ser não é fundamento, mas desfundamento (Ab-grund); se a verdade pode ter uma história e 

múltiplas interpretações, nas quais só se formula com graus diversos de exatidão, mas se dá, 

acontece, instituindo-se algumas vezes como autêntica novidade”
51

.  

Decerto, duas vias mostram-se aqui, ambas concernentes ao significado filosófico da 

retomada de temáticas existencialistas por Pareyson,  cujo núcleo contém elementos do último 

Schelling que, de acordo com Vattimo é também um dos inspiradores de Heidegger. Não 

obstante, as duas questões são: a) “uma vez ‘desfundado’ o ser, liquidada a noção metafísica 

de fundamento, tem ainda sentido falar do ser e por quê? b) que coisa ‘se ganha’ 

filosoficamente, em pensar o ser como abismo e liberdade no lugar de princípio e 

fundamento”?
52

 As duas perguntas podem ser invertidas no sentido de que se pode descobrir, 

seguindo Vattimo, que “o que se ganha em pensar o ser não mais como fundamento, mas 

como abismo e liberdade é certa liberdade de ‘despedir-se’ do ser e de ‘não falar mais sobre o 

ser’ ao menos em certa medida”
53

. Estas questões tracejam o fio existencial da filosofia 

contemporânea e compõem a Ontologia da Liberdade, de Pareyson. 

Infere-se, no entanto, que, em Verdade e Método, Gadamer tenta pôr os traços 

fundamentais de uma hermenêutica filosófica, como bem diz o subtitulo do livro, que ele 

mesmo concebe como uma ontologia hermenêutica. Neste sentido, como afirma na 

introdução, “o fenômeno da compreensão e a maneira correta de se interpretar o 

compreendido não são apenas um problema específico da teoria dos métodos aplicados nas 
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ciências do espírito”
54

. Isto é, Gadamer quer tirar a hermenêutica do domínio das ciências 

chamadas da natureza porque “na sua origem, o fenômeno hermenêutico não é, de forma 

alguma, um problema de método”
55

. Fundamentalmente, trata-se de um problema ontológico 

porque situa o problema da hermenêutica “no todo da experiência do homem no mundo”
56

. A 

possibilidade intrínseca de o homem alcançar a verdade além da experiência científica obriga 

Gadamer a fazer uma análise ontológica fundamental.  

A análise da possibilidade ontológica de alcançar a verdade na experiência estética, 

como Gadamer desenvolveu na primeira parte de Verdade e Método, vai além das críticas a 

Kant e às filosofias historicistas que reduzem a verdade a uma determinada configuração do 

juízo científico próprio das ciências da natureza. Evidencia-se, deste modo, a herança 

heideggeriana presente na obra de Gadamer. Como bem afirma Donatella Di Cesare na 

passagem em destaque: 

A hermenêutica de Gadamer começa em Verdade e método, após um longo 

parágrafo dedicado ao projeto de Heidegger [...]. O que não surpreende 

porque, malgrado todas as sugestões retomada de Schleiermacher, de Dilthey 

e também do próprio Husserl, é, todavia por Heidegger que a hermenêutica 

recebe o impulso decisivo (DI CESARE. Gadamer, 2007, p. 112). 

    

Ainda mais, ressalta Di Cesare com ênfase: “ocorre dizer com clareza que o Heidegger a 

quem Gadamer se refere não é aquele de Ser e tempo, mas é essencialmente aquele da 

Hermenêutica da faticidade, é em suma o “primeiro” Heidegger ouvido nas lições dos anos 

vinte “
57

. Neste sentido, e concordando com Franco Bianco
58

, pode-se afirmar que o encontro 

com Heidegger foi decisivo para o jovem Gadamer, tanto na época de estudante em Marburgo 

quanto no desenvolvemento da sua hermenêutica filosófica e, em particular, daquelas ideias 

que se referem ao círculo do compreender e ao conceito de mundo
59

. Compreender é também 
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um modo de ser no mundo e, consequentemente, um modo do Dasein onde o mundo não é 

um afora, o mundo material, físico, mais seu próprio modo de existir. 

Com a crítica da consciência estética, Gadamer se propõe a defender a experiência da 

verdade revelada através da obra de arte. Isso contraria a experiência estética que permite a 

limitação do conceito de verdade da ciência
60

. Ao assumir os preconceitos como condição de 

toda compreensão, ao contrário do historicismo, a reabilitação da autoridade na interpretação, 

sem contrapô-la à ciência, e ao princípio da história efeitual (Wirkungsgeschichte)
61

, Gadamer 

configura a sua hermenêutica filosófica. Para ele, compreender algo consiste em superar uma 

distância temporal entre o sujeito e o fato histórico a ser compreendido, de modo que a 

verdade só é possível na síntese destes três elementos. Compreender algo é acrescentar o ser 

de algo e, ao mesmo tempo, ter mais verdade porque se assume a “história efeitual”, ou seja, a 

história dos efeitos de uma obra artística nas suas interpretações, dadas em seu passado 

histórico
62

. Conhecer as interpretações feitas no passado sobre uma obra artística ou fato 

histórico, segundo Gadamer, acrescenta o ser da obra de arte e, consequentemente, acrescenta 

a verdade dela. 

A diferença entre os conceitos de compreender e interpretar e o predomínio do último, 

para Pareyson consistem no fato de que Gadamer, ainda se movimenta numa concepção 

moderna do conceito de compreensão. Isto é, Gadamer ainda concebe a compreensão como 

uma apreensão intelectual ao modo de um conhecimento objetivo. Pareyson, neste sentido, 

põe a ênfase na interpretação para fugir da relação sujeito-objeto, de uma relação puramente 

cognoscitiva, e mostrar a originária relação ontológica entre pessoa e interpretação. Ainda 

cabe ressaltar que Pareyson vai além da história efeitual de Gadamer, na qual “compreender é, 

essencialmente, um processo de história efeitual”
63

. Ainda mais, concordando com a 

interpretação de Donatella Di Cesare, “O que demarca a distância de Pareyson a Gadamer está 
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aqui claramente evidenciado. Pareyson põe o acento no interpretar que se dá no modo da 

congenialidade, Gadamer sobre o compreender que se dá no modo do embate, da explosão”
64

. 

Entende-se que para Pareyson, a interpretação se dá na congenialidade, ou seja, numa relação 

pessoal com a obra ou com um acontecimento histórico. Trata-se de uma solidariedade 

originária entre pessoa e verdade, enquanto para Gadamer a compreensão é um furto, o 

intérprete apodera-se do ser da coisa compreendida. Para Pareyson, a interpretação supõe a 

superação da relação sujeito-objeto numa relação de congenialidade ou pessoal. Para 

Gadamer, ao contrário, a compreensão supõe ainda esta relação sujeito-objeto própria da 

filosofia moderna que Pareyson quer ultrapassar. 

Ultrapassando o esquema sujeito-objeto, no qual ainda fica Gadamer, Pareyson propõe 

a solidariedade originária entre pessoa e verdade. Nessa solidariedade consiste a essência 

genuína do conceito de interpretação fundamentado na possibilidade de um diálogo entre as 

diversas perspectivas pessoais, desde que se abandone a concepção objetiva da verdade. 

Todavia, é através da distinção entre pensamento expressivo e pensamento revelativo que 

Pareyson convida a restituir ao pensamento a sua originária função veritativa, contrária à 

instrumentalização a que o submeteu tanto o tecnicismo quanto o ideologismo da atualidade
65

. 

Em consonância com Bageto, o argumento central da ontologia interpretativa de 

Pareyson consiste no conflito entre o caráter finito da existência, contraditória e cega, e a 

abertura para a possibilidade, a experiência, a relação com o Outro
66

. Considerando que a 

ontologia é para Pareyson, desde os escritos sobre o existencialismo, o lugar da decisão, o 

palco para a tragédia e a liberdade para a existência que se dá a si mesma. Nessa esfera, 

prosseguimos com Bageto defendendo o princípio de que finitude e esperança não se 

contrapõem. Esse acontencimento repercute  na dimensão revelativa pareysoniana herdada do 

cristianismo. Produto disso, a superação da alternativa entre idealismo e realismo conduz o 

projeto marcado tanto pelo realismo quanto pelo idealismo que estavam já presentes em 

                                                 
64

 DI CESARE, Donatella. Gadamer, p. 276.  

 
65

 Cf. PAREYSON, Luigi. VI, 1971,  p. 85.  

 
66

 Cf. BAGETTO, Luca. Il processo della forma, em: Il pensiero di Luigi Pareyson nella filosofía 

contemporanea. Recenti interpretazioni, Turim, Trauben, 2000, p. 158.  

 



32 

 

Schelling, conforme ressalta Pareyson na noção da forma universal como processo de 

realização. Gadamer, ao contrário referia a noção de forma a Husserl e a Hegel
67

. 

O filósofo de Turim sustenta que a via de acesso, seja para a realidade em geral, seja 

para a vida pessoal, é propriamente a existência do indivíduo. No primeiro texto filosófico, 

publicado em 1938, intitulado Note sulla filosofia dell’esistenza
68

, Pareyson propõe 

estabelecer um confronto crítico entre o pensamento de Heidegger e o de Jaspers. Esse 

confronto ocorre a partir do problema das relações entre a distinção heideggeriana dos termos 

existencial e existentivo e a concepção de Jaspers de existentivo. A escolha do argumento não 

foi casual, nem mesmo o modo como foi desenvolvido, haja vista revelar um coenvolvimento 

bem além do interesse pela simples reconstrução filológico-historiográfica
69

.  

Conforme já aludi, Pareyson é herdeiro da concepção de Kierkegaard da existência 

como coincidência paradoxal de autorrelação e heterorrelação, a qual considera que o 

indivíduo não é autônomo nem autossuficiente. Nesta leitura, a existência é, enquanto tal, 

coincidência do que poderia não poder coincidir. A existência é coincidentemente paradoxal; 

não se trata de uma articulação necessária de autorrelação e heterorrelação, mas de 

coincidência paradoxal de auto e heterorrelação. A chave argumentativa de Pareyson 

considera que a existência é individual e compreende a si mesma enquanto está em relação 

com o outro, compreende o outro, e vice-versa. A raiz kierkegaardiana do existencialismo 

inspira o nosso autor a pensar sua própria interpretação como existencialismo personalístico e 

ontológico: personalístico porque é a pessoa individual vivente, humana, não algo abstrato; 
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ela é ser, consigo mesma”. 
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ontológico porque é na abertura ao ser que se transcende que eu me transcendo, que eu posso 

escolher e ser eu mesmo.  

A chave interpretativa pareysoniana é compartilhada tanto na esfera do personalismo 

ser em si ontológico, quanto ao que se refere à existência como abertura à transcendência e 

possibilidade de experiência. Se pensarmos a existência como coincidência paradoxal no 

tempo de autorrelação e de heterorrelação, a autorrelação  ocorre na abertura da relação com 

o outro que cada indivíduo é. Esta relação não pode existir a não ser enquanto instituída, 

doada a si mesma e ao seu abrir-se à alteridade de uma transcendência que é tal não enquanto 

ocorre através da autorrelação coincidindo com a heterorrelação, mas porque é transcendente 

à mesma relação, no momento mesmo em que institui tal relação
70

.  

Quanto às referências a Martin Heidegger, Pareyson retoma a pergunta pela 

necessidade de apresentar o problema do Nada, dedicando-se ao aprofundamento do texto O 

que é Metafísica?. Não obstante, na última fase do seu pensamento, o filósofo de Turim 

evidencia as suas reflexões em torno da filosofia de Schelling, sobretudo as referências ao 

tema da liberdade. Na esfera do pensamento de Dostoievski dedica-se com muito entusiasmo 

e retoma o problema do mal e do sofrimento
71

. Porém, devido à exigência da temática desta 

tese, não trataremos desta esfera da sua reflexão, haja vista a impossibilidade de dar conta de 

mais de meio século de investigação apenas em uma tese.  

Pareyson pensa uma filosofia personalista e através dela reconhece o caráter 

interpretativo e ontológico de toda situação humana. A reflexão acerca da interpretação não é 

exclusivamente vinculada aos documentos escritos, mas, sobretudo, procura ir bem além dos 

habituais confins. Não obstante, a pessoalidade da interpretação é justificada na limitação do 

homem cuja possibilidade do erro é conatural à liberdade, um elemento fundamental da sua 

interpretação. Assim sendo, faz-se necessário o enfrentamento dos problemas colocados pela 

própria realidade e vida histórica da obra de arte. 

1.2 DESENVOLVIMENTO DOS CAPÍTULOS 

                                                 

70
 Cf. Ibidem, p. 149. 

 
71

 Os escritos sobre Dostoievski foram recolhidos na obra póstuma OL, tendo ao centro não o artista, 

mas o pensador que reflete sobre o mal, sobre a liberdade e sobre Deus. 
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A breve exposição da cronologia do pensamento pareysoniano justifica a pertinência 

da escolha do primeiro capítulo, intitulado A Propedêutica Estética de Luigi Pareyson: 1945 

– 1953, desenvolvido em três subcapítulos, os quais tratarão de Arte e Pessoa, seguindo-se 

com Imitação e Criação na Arte e, por último, discutiremos Vida, Arte e Filosofia, de modo a 

apresentar não apenas o percurso, mas, principalmente, as intercorrelações ocorridas no 

desenvolvimento do pensamento do nosso autor. O argumento de Arte e Persona - curso de 

1945 - evidencia o distanciamento dos temas propostos anteriormente por Benedetto Croce. O 

filósofo de Turim articula uma mudança de enfoque, conduzindo-se para uma via distinta, 

para um novo horizonte que se desenvolve, fazendo florescer o personalismo ontológico. Essa 

mudança fortalece o tom renovador, a provocação apresentada em Arte e Persona. Esse texto 

ocupa o lugar que lhe era devido no volume 10 das Obras Completas do nosso autor, 

prosseguindo com uma ampla e articulada reatualização dos conceitos de iniciação, símile, 

semelhança, analogia e verossímil, conceitos essenciais para o pensamento estético, tanto no 

nível teórico quanto no âmbito histórico-filosófico.  

A análise prosseguirá no âmbito das principais obras, elencadas na nota (70). Essas 

obras sao o prenúncio do que se confirmou com a publicação da Teoria da Formatividade em 

1954
72

. Seguimos a edição crítica das Obras Completas organizada pelo Centro Studi 

Filosofico-Religiosi Luigi Pareyson, conforme advertimos em Nota Preliminar. A estética 

pareysoniana mantém-se em substância ao longo das reflexões voltadas para esse fim. Infere-

se a fundamentação existencial da experiência artística, mais especificamente da experiência 

humana, com a tarefa de problematizar a experiência estética. A polêmica contrária à estética 

croceana não desconsidera aspectos da filosofia de Croce sobre a essência da arte. No entanto, 

no texto de 1951, Sui fondamenti dell’estetica, já citado em nota precedente, o conceito de 

unitotalidade da pessoa humana é antecipado e retomado ao longo da interpretação da 

experiência humana. Retornamos a 1946, pode-se ver aqui a transferência para segundo plano 

das fraturas e dos aspectos obscuros e negativos decorrentes da positividade completa e, mais 

                                                 
72

 Pareyson escreveu em 1947: Vita, arte, filosofia; em 1949 publicaram-se três livros de grande 

importância para a estética. São eles: a) L’estetica dell’idealismo tedesco I: Kant; b) L’estetica 

dell’idealismo tedesco II: Schiller; c) Studi sull’estetica del setecento I: La dottrina Vichiana 

dell’ingegno. Em 1950,  Pareyson publicou Il verosimile nella poetica di Aristotele e Arte e 

conoscenza. Intuizione e interpretazione. Em 1951,  publicou L’estetica di Antonio Aliotta e Appunti 

di estetica; em 1952, Sui fondamenti dell’estetica. É justo ressaltar que o ano de 1953 é marcado 

pela publicação dos sete textos fundamentais, elencados como se segue: 1) Il concetto 

d´interpretazione nell’estetica crociana; 2) Arte e vita; 3) Formazione dell’opera d’arte; 4) Lettura, 

interpretazione e critica dell’opera d’arte; 5) La mia prospettiva estetica; 6) Stile, contenuto e 

materia dell’opera d’arte e 7) Strutura della formatività. 
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precisamente, do destaque dos aspectos produtivos, operativos e inventivos da experiência 

humana. Por essa razão, objetivamos explorar a obra de arte no âmbito da execução e 

interpretação. 

Na minha interpretação, diante dos elementos conceituais mantidos desde A Filosofia 

da Existência, entendo que a Propedêutica Estética de Luigi Pareyson se constitui no arco dos 

conceitos de Vida, Arte e Interpretação, desde Arte e Pessoa até a publicação de Os 

Problemas da Estética em 1966. Ao longo desta tese serão enfatizados três pontos 

fundamentais: 1) a obra como detentora do critério que rege o julgamento do crítico; 2) a 

inseparabilidade de execução e interpretação, o que faz com que a interpretação se torne uma 

exigência imprescindível da forma e de qualquer formatividade; e 3) a interpretação 

representando a condição de identificação de obra e intérprete que a faz reviver. 

 Convém novamente ressaltar que é no campo da estética que o conceito de 

interpretação pareysoniano revelou toda a sua particular fecundidade. Precisamente nessa 

esfera consolida-se o conceito de interpretação, ampliando-se às outras atividades humanas. A 

meu ver, a reflexão sobre os fundamentos da estética constitui uma significativa parcela da 

meditação filosófica do nosso autor. Diante disso, no segundo capítulo, intitulado 

Formatividade e Interpretação: núcleo da filosofia pareysoniana (1954 – 1966), a questão 

central da nossa tese, abordamos Estilo, Conteúdo e Matéria da Arte; Formação da Obra de 

Arte; Exemplaridade do êxito e, por último, Interpretação e Contemplação.  

Em consonância com a exigência conceitual, trataremos de dois aspectos 

imprescindíveis da estética de Pareyson: a teoria generalizada da atividade humana e a teoria 

específica da arte. Esses dois conceitos são inseparáveis, fundamentalmente porque não é 

possível estudar a formatividade, inerente a toda atividade humana, sem ao mesmo tempo ter 

presente a possibilidade de ver confluirem todas às outras expressões humanas. A 

formatividade, presente na vida espiritual completa e que se encontra também na ação e no 

pensamento, não é isolada, mas acentuada e distinta de todo o resto, assumindo uma 

intencionalidade, uma tendência característica da arte. Ela se sustenta por si própria, se torna 

fim por si mesma. Compartilhamos com Caneva o argumento de que os princípios da estética 
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de Pareyson trazem os próprios fundamentos para uma gnosiologia de interpretação e de uma 

metafísica da figuração, e consequentemente para uma filosofia da pessoa
73

. 

O terceiro capítulo apresenta Estética da Forma e Metafísica da Figuração, aborda 

Uma Fundamentação Existencialista da Experiência Artística; Leitura, Interpretação e 

Crítica; Completude da Obra de Arte, e concluímos com a discussão acerca da Arte na Vida 

do homem. Indagaremos as características da formatividade universal inerentes a todas as 

formas de atividade humana. Demonstraremos que, a partir do exercício da produção artística 

vista em sua peculiaridade, característica de todas as atividades humanas, a formatividade 

assume não só um sentido, mas peso e relevância especial. A Estética, para Croce, é 

concebida como ciência da intuição pura. A concepção teórica sob a qual se fundamenta 

existencialmente a estética croceana consiste, de acordo com Caneva, na individualização do 

conhecimento intuitivo como representação imediata, como primeiro grau da atividade 

cognoscitiva do espírito e, logo, da sua aurora
74

. Croce apresenta a sua proposta de 

sistematização da atividade do espírito articulada de acordo com um esquema que prevê a 

atividade cognoscitiva subdividida em intuição (arte) e conceito (filosofia). A atividade 

prática, por sua vez subdividida em vontade particular (economia) e vontade geral (ética). 

A filosofia de Pareyson deve ser compreendida como pós-croceana. Pareyson realiza 

uma revisão crítica do pensamento de Croce, o que não significa ser uma filosofia 

anticroceana. Sua crítica é direcionada à intuição e à expressão como determinantes da 

experiência artística. Pareyson se posiciona contrário, à perspectiva croceana da concepção de 

arte como expressão de sentimento. Como já aludimos anteriormente, o nosso autor prioriza a 

noção de arte como produção e formatividade, acentuando assim o fazer mais do que o 

contemplar. Pode-se dizer, no entanto, que Pareyson critica, sobretudo, a inspiração hegeliana 

evidente no pensamento de Croce, uma das razões que o conduzem a direcionar as suas 

análises a Kant, através de Goethe e Schelling. Nessa crítica Pareyson enfatiza que as belas 

artes se confundem com as artes úteis e conserva a relação entre arte e natureza, mais 

precisamente através da referência à existência concreta da pessoa.  
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 Cf. CANEVA, Claudia. Belezza e Persona L’esperienza Estetica come Epifania Dell’umano in 

Luigi Pareyson. Roma: Armando Editore, 2008, p. 51. 
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A meu ver, a formatividade ressignificou o fazer-interpretar, alcançando um resultado 

inovador que nos é lembrado com as palavras de Pareyson sobre Bergson em cuja 

compreensão a partir do momento em que o músico tem a ideia precisa e completa da sinfonia 

que fará, a sua sinfonia está feita. A arte é, portanto, um fazer no qual o aspecto realizativo é 

individualmente intensificado, unido a um aspecto inventivo; pode-se dizer que o aspecto 

teórico, “inventivo” não precede ao aspecto prático ”realizativo” porque ambos fazem parte 

de uma unidade indissolúvel de criação. Pareyson não se deteve em mais uma crítica à 

estética de Croce; propôs, sobretudo, ao invés dos princípios croceanos da intuição e da 

expressão, conforme já aludimos, uma estética da produção e da formatividade, pondo a 

ênfase no fazer mais que no contemplar simplesmente. 

Defendo que a recorrência ao conceito de interpretação-execução legitima tanto a 

unicidade da obra quanto a multiplicidade de suas execuções-interpretações. Compartilho com 

Pareyson o pressuposto de que a interpretação contém em si a pessoalidade do intérprete. O 

princípio da fidelidade e o princípio da liberdade, por sua vez, são assegurados e legitimados 

pela própria interpretação. “Fazer da pessoa o único meio de aprofundamento da obra não 

significa afirmação de subjetivismo, mas legitimidade para escolher a obra pela própria 

consciência”
75

. Na interpretação existe um saldo no critério de verdade e uma norma que é a 

própria obra que solicita a compreensão. O mesmo conceito de congenialidade implica uma 

discriminação, ao supor que a pessoalidade do intérprete, mesmo enquanto é condição de 

interpretação, pode ser também o limite. Isso está de acordo com a natureza da interpretação, 

isto é, com um tipo de conhecimento não único, mas inexorável no qual a compreensão é 

obtida só quando se admite a superação do risco da incompreensão possível. 

Para interpretar Pareyson e colocar em evidência as questões essenciais e os nexos 

fundamentais que interpelam a nossa reflexão, tentamos fazer falar os próprios textos de 

Pareyson. Nas palavras de um de seus intérpretes, Luca Ghisleri,  é preciso fazer nossa a lição 

hermenêutica de Pareyson, interpretando-o pareysoneanamente
76

. Dito de outro modo, não só 

fazendo falar os seus textos, mas procurando escutá-los, para recompô-los através de uma 

análise dos seus aspectos constitutivos. A avaliação de uma obra não é possível sem uma 
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 PAREYSON, Luigi. L’interpretazione dell’opera d’arte, p. 165.  
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 Cf. GHISLERI, Luca. Inizio e Scelta. Il problema della libertà nel pensiero di Luigi Pareyson. 

Turim, Trauben, 2003, p. 11. 
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apreciação estética; vê-la como obra significa vê-la como forma; tudo é forma, afirma 

Pareyson, forma vivente e definida, e tudo no homem é interpretação.  

Caneva bem interpreta a passagem pareysoniana que diz: “a interpretação é a única 

forma de conhecimento dirigida a formas; a interpretação mesma é originária no sentido de 

que qualifica a relação com o ser na qual situa o ser mesmo do homem”
77

. Um dos aspectos 

importantes da estética é justamente ser teoria geral da atividade humana
78

. Diante disso, 

pode-se dizer que a experiência estética é experiência formativo-interpretativa e é 

manifestação do caráter do agir humano, da estrutura do seu operar e, também, poder-se-ia 

dizer, da condição humana em geral. 

A questão do fundamento da multiplicidade das interpretações não se refere  ao 

aspecto quantitativo (quer dizer, não se trata de uma questão apenas numérica), mas também 

qualitativo. Se as interpretações são múltiplas, explica Pareyson, não é simplesmente porque 

são incontáveis os intérpretes ao longo da história, mas, fundamentalmente, porque os dois 

pólos da relação interpretativa, pessoa e obra, são inexauríveis, inesgotáveis em seus spectos, 

perspectivas e possibilidades. Analisamos com Abdo o fundamento da infinidade da relação 

interpretativa, compartilhamos a sua interpretação no sentido de que é a própria infinidade e 

dialeticidade dos dois termos que constituem essa relação: o intérprete e a obram estes  

revelam-se em toda a sua inteireza em cada ato de interpretação, sem que se esgotem as 

infinitas possibilidades que ambos apresentam
79

.  

Assim entendida, a multiplicidade das execuções-interpretações convive perfeitamente 

com a noção de “unidade da obra”, e mesmo a confirma e consolida. Personalidade e 

multiplicidade das interpretações deixam de ser elementos negativos, indicativos de 

insuficiência, arbitrariedade, subjetivismo ou critério interpretativo, para, ao contrário, 

mostrar-se como indicador de fortuna. Nesse sentido, conclui Pareyson: a interpretação da 

arte é uma “posse”, que, se por um lado não é definitiva, por outro, é plena e verdadeira. E se 

não é definitiva, não é por ser estilhaçada, inacabada, mas, sobretudo por ser inexaurível. No 
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interior desse processo está à própria suficiência da arte e sua funcionalidade: na arte, no 

próprio ato que a especifica, derrama-se a vida inteira, com todos os seus valores e todas as 

suas atividades, cada uma delas mantém intacta a própria natureza, estas, por sua vez, mantém 

vivas as  próprias pretensões e os próprios significados
80

.                                          .                                         
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CAPÍTULO I - A PROPEDÊUTICA ESTÉTICA DE LUIGI PAREYSON (1945 – 1953) 
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2. ARTE E PESSOA 

 

“Nenhuma obra de arte se torna tal a não ser que seja 

forma, ao mesmo tempo real e válida, individual e 

universal, finita e infinita”
81

. 

 

 

A discussão da temática Arte e Pessoa, presente desde o início das investigações que 

antecederam e originaram a Estetica. Teoria della formatività 
82

, manteve-se tanto no campo 

da arte quanto da interpretação. A importância atribuída à pessoa na trajetória filosófica do 

filósofo de Turim determinou o caráter de pessoalidade, que é inerente a qualquer atividade 

humana. Avaliando sua pertinência, escolhemos Arte e Pessoa como propedêutica da presente 

tese
83

. O termo pessoa assumiu diversos significados nas muitas fases evolutivas que o 

conceito teve na tradição filosófica; Caneva destaca que entre tantas alterações permaneceu 

uma das mais gerais, isto é, um sujeito de relações
84

. Na sua interpretação, a partir de 

Descartes, enquanto se enfraquecia ou se dava menos importância ao caráter substancial da 

pessoa; mantinha-se ainda a definição clássica de pessoa feita por Boécio, vista como 

substância individual de natureza racional
85

. No entanto, Pareyson acentuou a natureza de 

relação da pessoa, evidenciando-se a autorrelação, e neste sentido, o conceito se identifica 

com o conceito de Eu como consciência
86

. Pareyson define a pessoa como coincidência de 

autorrelação e de heterorrelação; aqui já se pode destacar que um dos aspectos mais 
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significativos do personalismo ontológico,  justamente no fato de que o que constitui a pessoa 

enquanto tal, é a sua relação com o ser-verdade, esta relação é vista, principalmente em 

termos interpretativos
87

. 

Pareyson individualiza na pessoa a realidade ontológico-existencial; ele põe, nas 

palavras de Caneva, o homem em frente a si mesmo, a obra que de si mesmo pode fazer 

assumindo os riscos e a responsabilidade de tal autorrelação
88

. Em Esistenza e Persona, 

Pareyson afirma que a pessoa é disposição originária do homem e nisto se recolhe a noção de 

obra. Assim sendo, a pessoa se apresenta como forma, como auto-obra, modelada pelo 

homem que escolhe e exercita livremente a sua iniciativa
89

. A ligação entre o conceito de 

obra-forma e pessoa é clara, Pareyson escreve; qualquer um de nós é uma execução pessoal 

da humanidade comum a todos os homens
90

. 

Observação à parte, retomamos o argumento que qualquer atividade humana, 

sobretudo a arte, está dirigida por uma iniciativa pessoal. Essa iniciativa evidencia o caráter 

pessoal da arte prolongando-a também na expressividade característica da forma, que é 

universal somente enquanto pessoal e vice-versa
91

. Na realidade, só se tem acesso à obra de 

arte pessoalmente; a obra de arte exige interpretação, isto é, suscita por si mesma uma leitura 

inesgotável e sempre singular como o são as pessoas dos intérpretes e dos leitores. Esse é um 

argumento que perpassa o significado de formatividade. 

A, tanto Pareyson quanto Benedetto Croce atribuíram a estética uma tarefa análoga à 

da filosofia, qual seja, pensar a realidade e pôr-se sempre em busca do que significa a 

verdade. Os dois filósofos trilhavam o caminho do esclarecimento do que quer dizer, 

individualizar o elemento fundador da realidade na sua multiplicidade. Não obstante, 

Pareyson apresenta, diferenciando-se de Croce, uma estética de caráter sistemático, partindo 

da experiência concreta da arte para individualizar a essência, através da qual justifica a 

experiência concreta do fazer a arte na sua multiplicidade e diferença. Na realidade, a 
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definição de arte, decorrente da experiência, justifica as múltiplas atividades e a 

multiformidade. No que se refere à formulação da arte, na visão croceana, é priorizada a via 

especulativa. Croce baseia-se numa ideia de arte pautada na realidade concreta, sendo que, a 

visão e a interpretação resultam desta mesma ideia e são condicionadas a um caráter redutivo 

da ideia de arte. A larga difusão do “espiritualismo estético” de Croce a tese da “reevocação” 

do significado autoral muito discutida durante a primeira metade do século XX. 

Compartilhamos com Abdo o argumento de que Croce define a arte como “síntese de 

sentimento e imagem”, criação cuja essência se esgota na interioridade do espírito e que, 

assim sendo, nada tem de corpóreo ou físico. Não que o conhecido filósofo ignore a 

necessidade de exteriorização em um corpo físico. Como se sabe, Croce considera como uma 

etapa secundária em relação ao momento produtivo, importante apenas para fixar e comunicar 

o que, de outro modo, ficaria restrito à memória do autor 
92.  

Ressalva à parte - retoma-se aqui, dois conceitos fundamentais: Arte e Pessoa ambos  

são pensados em sua simultaneidade e situam-se em níveis distintos, mas são colocados em 

relação e observados cuidadosamente pelo nosso autor. A pessoa é a pessoalidade do artista 

enquanto tal, mas para a filosofia do espírito a pessoa se exaure inteiramente na obra de arte. 

No argumento pareysoniano, o indivíduo forma um todo com a obra que ele compõe; integra-

se com a sua criação e tanto o poeta quanto o filósofo, o político, o escultor, não são nada fora 

da sua própria ação ou criação. Pareyson explica a intimidade individual da pessoa, através do 

princípio de indissolubilidade do qual se poderia apreender o caráter próprio, singular e 

original da obra de arte. Esse princípio não é absolutamente cognoscível porque subsiste só 

como obra, e não como individualidade separada
93

.  

Compartilhamos com Pareyson o argumento de que, falar da relação entre Arte e 

Pessoa, é aleatório devido à personalidade estética e poética se reduzir à obra de arte 

concretamente. Essa relação só é possível definir-se em sua personalidade. Admitindo-se que 

a obra se pensa a si mesma, as obras são sempre do espírito, criadas pelo espírito que está 
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inteiro em qualquer obra e não delega aos outros o seu poder
94

. Por conseguinte, a obra é 

sempre impessoal ou suprapessoal, e em consequência disso teoria da pessoalidade da obra 

coincide com a teoria da impessoalidade. Se a concretude vivente do espírito consiste na 

unidade de individualidade da obra, na qual vive a universalidade do espírito, é legítimo 

indagar as relações entre Arte e Pessoa e sua indissociabilidade
95

. A personalidade prática do 

artista expressa seus sonhos e aspirações. A nosso ver, a personalidade poética e a 

personalidade empírica na sua espontaneidade não separam a personalidade biográfica da 

personalidade estética,  é o princípio da distinção que legitima a vida do espírito, confundindo 

a esfera estética com a esfera moral
96

.  

Ciglia nos recorda que o pensamento histórico não conhece nada que não seja 

exaurível integralmente na obra, e quando se quer aprofundar o acontecimento do inexistente 

ser nosso, fora da obra nossa, se alcança a humanidade. Estamos nos referindo ao campo do 

indefinível e do indistinto, do caótico e informe de elementos que se aproximam e se colidem 

se sobrepõem e se confundem, sem que o redemoinho das paixões se atenue na calma 

contemplação da arte
97

. É na potente energia do trabalho que serve de cenário passional e 

sentimental que se destaca a “pessoalidade” que vive na obra de arte. Mas os valores ideais 

compõem a personalidade verdadeira, individualizando-se. O que resta é o indivíduo 

biológico bruto que, deixado para si, aparece monstruoso e mórbido.  

Diante isso, evidencia-se o risco de se banalizar a mesma personalidade poética, 

quando se quer definir a obra do fundo animal da individualidade, à qual ela é submetida e aí 

perdida. Ciglia chama a atenção para a hipótese do submundo sentimental ou sub-história, 
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banalizando a pessoa e a sublimidade do fundir-se e perder-se na obra impessoal, 

reconhecendo a impossibilidade de propor a questão das relações entre Arte e Pessoa. 

Pareyson considera que a realização de qualquer valor estético, especulativo ou religioso, 

pressupõe uma afirmação moral, a moralidade, além de acompanhar contribui para fundar 

todo ato que necessita validar-se. Sem esta disposição moral tudo cai no desvalor, o 

verdadeiro no falso, o belo no feio, o divino no demoníaco. Ciglia parte do pressuposto de 

que, se a atividade moral mantém a unidade do espírito que, por sua vez, se concretiza na 

pessoa, se deverá dizer que cada ato da pessoa é sempre moralmente expresso. Produto disso,  

cada valor é, antes de tudo, um valor moral
98

. Logo todo valor estético, enquanto tal, inclui 

necessariamente uma decisão moral da pessoa. 

Na nossa interpretação a relação entre Arte e Pessoa é uma das preocupações mais 

características e genuínas do nosso autor. Pareyson afirma que, “a matéria da arte é a pessoa 

vista como a comum e genérica humanidade que constitui o substrato da obra, e que o 

pensamento histórico, ao contrário, não a conhece”
99

. A arte se mostra através da 

representação da pessoa e dos seus afetos. O domínio da poesia é o domínio da humanidade 

no eterno ritmo de contínua iniciativa e ultrapassagem de alegria e dor, de elevação e 

abatimento, de ser, que é operar e viver, e de nada, que é obstáculo ao operar e sentido de 

vácuo e de morte. Pareyson enfatiza que a arte possibilita a representação da pessoa e de seus 

afetos: as alegrias e os sofrimentos, as oscilações e as comoções da vida, as aspirações, as 

paixões e as dores da alma, as esperanças e as angústias, os abandonos e os entusiasmos dos 

homens
100

. 

No que se refere à pessoalidade, tanto as obras de arte, quanto os sentimentos, a 

biologia, a história, pode-se dizer, que são campos interligados na unidade do espírito. 

Pareyson explica que é através da circularidade do processo dialético que se especifica, se 

amplia e se alcança essa unidade. É na variedade das formas, celebrando-se na iniciativa das 

tentativas e dos logros que ocorre a especificação da história ideal do homem. Ciglia, por sua 

vez interpreta que se esta filosofia insistiu sobre a distinção das formas, do mesmo modo 

                                                 
98

 Cf. Idem. 

 
99

 CROCE, Benedetto. Il carattere della filosofia moderna, p. 133, citado em PAREYSON, Luigi, em:  

PE1, Vol. 10, 2009, pp. 14-15. 

 
100

 Cf. PAREYSON, Luigi, em: PE1, Vol. 10, 2009, p. 15.  

 



46 

 

afirmou e rebateu o conceito de unidade do espírito. Isso porque não existe distinção sem 

unidade, nem unidade sem distinção, a especificação não separa nem fragmenta a vida do 

espírito, mas, ao contrário, lhe proporciona movimento e concretude
101

. 

No que se refere à unidade do espírito como inerente a concretude vivente da  pessoa, 

esta concretude da pessoa torna-se consistente na co-presença e na circularidade das formas. 

Não estamos falando da descomposta e desordenada reviravolta das paixões ou da comum e 

genérica humanidade. Falamos do esforço tenaz e constante que tem raiz na consciência dos 

valores ideais do espírito, do trabalho assíduo de um indivíduo na concreta interioridade da 

sua vida espiritual. O problema das relações entre Arte e Pessoa será esclarecido através da 

“seriedade” da arte através da busca pelo lugar da arte na complexidade da vida espiritual.

 A arte é vida a arte vai ao encontro da coerência que domina o alicerce do agir 

humano, incluindo o dizer e o fazer
102

. É no interior do agir humano que o princípio apolíneo 

e dionisíaco coincide na arte. Entendo a arte como um pronunciamento da verdade histórica. 

Isso significa dizer, a arte é: verdade múltipla e contestável, que emerge da singularidade do 

sentido, e é, portanto, de natureza estética
103

. Assim sendo, a arte é coerente com a vida, mas 

também é técnica, a arte é ação e passionalidade, a arte é o agir concreto do homem no mundo 

da história, do trabalho, do cansaço. A arte é problematicidade inexaurível dos valores 

históricos: historicidade, temporalidade e experiência.  

Ciglia nos recorda que se trata do esteticismo crítico baseado na metafísica do finito; o 

universal não se afirma mediante a negação da vida, mas se afirma, ao contrário, como 

coerência da vida, historicidade da existência, continuidade da história
104

. A critica de 

Pareyson à desvalorização croceana em relação ao momento de produção da arte já estava 

evidente; de acordo com Gianni Vattimo, tratava-se também de contrapor-se ao substancial 

fechamento de Croce nos confrontos da filosofia contemporânea, razão pela qual “Pareyson 

estabeleceu um diálogo permanente, sobretudo com a especulação alemã e francesa, 

comprovada nas entrelinhas da ETF, considerada o marco de renovação da estética 
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italiana”
105

. Vattimo reforça, especialmente, que a contribuição herdada do idealismo alemão 

pré-hegeliano e da corrente ontológico-hermenêutica do existencialismo do século passado 

manteve-se ao longo do aprofundamento do volume Os Problemas da Estética até à metade 

dos anos sessenta (1966), quando Pareyson centralizou a sua atenção na teoria da 

interpretação apresentada em Verità e interpretazione, publicada em 1971
106

. 

Não obstante, o conceito croceano de paixão pela arte é discutido por Pareyson no 

texto já mencionado Arte e Pessoa, que estamos examinando aqui.  Parte-se do princípio de 

que a estética da intuição afirma que a arte, no ato mesmo em que assume a própria matéria, 

ou um sentimento a supera e se libera. Croce escreve que “nesta liberação de qualquer 

passionalidade conserva-se, todavia, ainda um sentimento, isto é, a paixão pela arte”
107

. Para 

explicar a expressão de Benedetto Croce, Pareyson afirma que o mundo tumultuado e informe 

das paixões é aplacado e sedado pela arte, que contemplando a paixão humana a converte em 

claras e luminosas imagens, assumindo, assim, a sua função catártica e serenizadora. No 

entanto, nesta calma serenidade da contemplação estética, uma comoção ainda vibra e 

acompanha a intuição pura. Essa intenção é representada  pelo amor que o poeta cultiva pela 

sua arte, o prazer que ele tem para expressar o seu mundo, a paixão que nutre pelo seu ideal 

artístico, a alegria da beleza e da harmonia
108

.  

Croce escreve que o poeta “por força da unidade do espírito, não só pressupõe uma 

matéria passional, mas conserva a passionalidade elevando-a a passionalidade de poeta”
109

. 

Infere-se que a atividade do poeta é acompanhada pelo sentimento, especificado como paixão 

pela arte. Trata-se, no entanto de um acompanhamento necessário porque o poeta na produção 

estética vive esta paixão pela beleza e este necessário acompanhamento advém através da 
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unidade do espírito. É a força determinante desta unidade, que vive concretamente na pessoa, 

que todo ato da pessoa é sempre sentimentalmente expresso
110

.  

A meu ver, o sentimento não só acompanha, mas contribui para fundar todo ato que se 

atribui um valor. Essa efetivação de um valor é sempre ato de amor e prazer de agir. A 

dedicação a uma tarefa é sempre sacrifício, trabalho, mas trata-se de uma dor que se 

transforma em prazer por força do entusiasmo. A demonstração mais evidente de interesse é a 

superação do cansaço. Conforme pensa Pareyson o processo de realização de um valor é 

necessário, tanto quanto a decisão moral na qual nos afirmamos. Assim a dedicação a uma 

tarefa que se individualiza no interesse pelo êxito, evidencia que é no êxito, no valor realizado 

ou faltoso, que realizamos ou faltamos a nós mesmos.  

Considero o interesse como uma forma pessoal de atividade e subjetividade, 

compreende-se que a arte não existe sem paixão pela arte, e se todo ato da pessoa for sempre 

um ato de interesse, a arte não existe senão em relação ao processo com o qual a pessoa se 

afirma realizando um valor. É sabido que o artista se submete a uma árdua disciplina de 

trabalho, é este sacro sentido do fazer autoalimentado pelo próprio artista no ato da sua 

criação, nestas etapas de trabalho que a pessoa esboça e define a si mesma. Pareyson está se 

referindo à passagem seguinte da obra La poesia de Benedetto Croce: “Complicado e variado 

é o processo com o qual se atinge o profundo si mesmo, do qual se tinha o pressentimento, 

mas não ainda o conhecimento e o possuir”
111

. O homem que é consciente da seriedade da 

própria vida busca através da própria escuta e se mantém atento às misteriosas profundidades 

da sua existência
112

.  

Na esfera da individualização da própria vocação, o homem procura interpretar as 

vozes que se apresentam no seu íntimo para encontrar aquela que lhe indicará o caminho para 
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percorrer, e uma vez que tenha encontrado aquilo que preenche de significado a sua vida, 

dedica-se com empenho à execução dos comandos do seu íntimo
113

. Para explicar o valor 

estético deste processo deve-se escutar a sugestão oferecida pela filosofia do espírito, isto é, 

recorrer ao conceito croceano de dever no domínio da arte. Pareyson refere-se a Croce quando 

demonstra que a mesma filosofia do espírito afirma que o primeiro dever de todo indivíduo, 

que quer eficazmente operar, consiste no procurar a si mesmo, e reconhece que a procura não 

é simples, só se encontra depois de muitos erros, mas quando o nosso próprio ser nos é 

revelado, quando vemos clara a nossa via, à agitação desordenada sucede a calma do trabalho 

regular e seguro. Isso o faz declarar que as lutas à procura da própria tarefa podem ser 

expressas através das palavras herdadas da vida mesma, até à prestação de contas final. 

Nesse processo, a iniciativa das tentativas sucede ao sacrifício da abnegação, a pessoa 

se realiza, enquanto se individualiza e reconhece em si uma tarefa a ser executada e um ideal 

para realizar, uma tarefa para absorvê-la
114

. A condição de cada valor é a dedicação ao próprio 

valor.  Pareyson reforça que não se consegue realizar nenhuma tarefa sem a devida 

abnegação, a poesia pressupõe a completa abnegação do ser na busca da perfeição artística. 

Nessa perspectiva, a arte existe como um dever que o artista teve que absorver e como uma 

tarefa à qual o poeta deve sacrificar-se para executá-la. Assim sendo, a arte está relacionada 

ao esforço com o qual a pessoa, na procura da própria vocação e na dedicação à própria tarefa, 

define-se a si mesma. Compreendo, sobretudo o princípio para o qual a pessoa, para definir-se 

necessita, sobretudo, da escuta, não apenas para o processo interpretativo, mas para 

impulsionar o próprio processo de invenção, e isso se chama formatividade. 

Compartilho com Pareyson as três condições necessárias para a criação artística, são 

elas: o compromisso para com a arte, a paixão pela poesia e a honestidade intelectual. Estas 

condições se resolvem na sua qualidade artística; a sua relevância é estética, mas se apresenta 

em consonância com o princípio de unidade do espírito em cuja concreta realidade estão as 
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diferentes formas
115

. A unidade do espírito se concretiza como vimos, na pessoa, e depois as 

condições, por si tomadas, constituem os caracteres fundamentais da pessoa.  

Decerto, toda a vida espiritual é moralidade e sentimento, e todo ato da pessoa é 

sempre moral e sentimentalmente expresso. Russo nos recorda que a pessoa se individualiza 

na abnegação para uma tarefa e se afirma na decisão moral e no interesse de alcançar o êxito. 

Todo valor realizado através da via assinalada pela tarefa à qual se dedica pressupõe uma 

afirmação de moralidade e a consciência de um interesse
116

. No âmbito da singularidade da 

pessoa pode-se ver que a arte está estritamente conectada com a pessoa. Nesta investigação, 

ainda com base na filosofia do espírito, seguindo o respaldo de Pareyson, examinaremos a 

caracterização da personalidade poética, o sentimento como condensação emotiva da via do 

espírito e o caráter de totalidade, universalidade e cosmicidade da arte. 

A crítica ao momento histórico é essencialmente destinada a distinguir a poesia da não 

poesia ou da antipoética, inclui também um enfoque destinado a caracterizar a personalidade 

poética do artista. É justo inferir que toda obra de arte é uma totalidade concluída, qualificável 

em si mesma, sem referência a outras. Seria, como disse Pareyson citando Benedetto Croce, 

“o acento próprio e individual das obras de arte, aquele que as fazem obras de arte”
117

. O 

argumento sustentado é que um poeta, ao compor normalmente mais poesias, sua mente 

constrói, além das simples poesias, sua própria característica, sua personalidade, procurando 

nas suas poesias belas seu essencial estado de alma. A característica do simples artista, isto é, 

da sua personalidade, não é algo estático e natural, mas, ao contrário, é “genérico e histórico”, 

e atua como delineação da personalidade e das obras no seu desenvolver-se, segundo uma 

dialética interna.  

Não obstante isso, a crítica não pode ser diferente, mas esta preocupação do crítico em 

encontrar um sentido unitário, mesmo que genérico e dialético, entre as simples obras de um 

mesmo autor, é em si mesma concluída na sua pontual inconfundibilidade. No entanto, por 

força do caráter individualizante da história da arte não se pode pensar em procurar um nexo 

unitário entre várias personalidades de artistas que se sucedem. Pareyson sustenta que esta 
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preocupação do crítico, portanto, sugere o pensamento de que, além da singularidade das 

simples obras, haja outra singularidade, aquela da pessoa, e que também a pessoa por analogia 

com qualquer uma das obras, seja uma totalidade em si definida
118

. 

A estética da intuição condensa-se no sentimento individual que é o motivo atual 

inspirador da obra e a matéria da arte. Assim sendo, toda a vida antecedente do espírito, com 

as suas intuições passadas, concepções, determinações e emoções, e também a presença da 

pessoa no sentimento é completa. A intuição ultrapassa a matéria do pensamento, e se liga à 

obra através da ação. A ação se colore de passionalidade, e todo este tormento de vida 

espiritual se cala. A arte, se tomarmos uma definição de Croce “é visão ou intuição, o artista 

produz uma imagem ou fantasma; e aquele que aprecia a arte fixa o olhar no ponto que o 

artista evidenciou, olha para o leque que o artista lhe abriu e reproduz em si aquela imagem”
 

119
. Croce reforça que intuição, visão, contemplação, imaginação, fantasia, figuração, 

representação são palavras, sinônimos, que retornam ao pensar sobre a arte. 

Retornando ao argumento já aludido anteriormente, a definição de uma obra de arte 

se concentra na unidade do espírito concretizada na pessoa. Poder-se-ia dizer que o que se 

cala no sentimento particular e se expressa na obra de arte é precisamente a pessoa. A pessoa, 

aos olhos do nosso autor, “é uma totalidade, um plexo vivente e concreto de atos, que se 

concentra completamente em um instante do seu eterno, e mesmo recolhida, modifica-se e se 

expressa na obra de arte”
120

. A obra de arte nasce da contemplação daquele instante pontual e 

sintetizador. A totalidade da pessoa se concentra em cada momento, cada ato particular. Estes 

atos estão sentimentalmente ligados à obra e ao conteúdo artístico, e, neste, a pessoa se 

constitui, mantendo-se uma e concentrando-se inteira em qualquer dos seus instantes, desde a 

paixão pela arte até à vívida imanência do passado no presente. O caráter de totalidade da arte 

no âmbito da filosofia do espírito é concebido não como universalidade, no sentido de que o 

universo é expresso, como cosmicidade, isto é, a realidade do mundo inteiro palpitante em 

modo atual e vivente na simples obra de arte.  

Refero-me à compreensão de que o universo e o mundo nada mais são que a 

realidade mesma do espírito mutante na sua concreta plenitude, ou história da humanidade. 

“A universalidade humana é a exalação cósmica que se exala em toda obra de arte, e, como 
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tal, supera-se na onnilateralità da poesia a unilateralidade do sentimento particular”
121

. 

Ressaltamos que a atenção para a reivindicação do valor e da positividade da pessoa constitui 

um elemento fundamental durante todo o itinerário filosófico pareysoniano. No entanto, ao 

longo dos anos, se acrescentaram características distintas e contrastantes, desde o 

personalismo otimístico dos primeiros textos do nosso autor até às primeiras mudanças 

evidenciadas em torno da metade dos anos sessenta. Entre os anos setenta e oitenta, a reflexão 

voltou-se mais precisamente para o aspecto trágico da existência humana.  

Em 1985, contudo, na quarta edição de Esistenza e Persona, o nosso autor retomou os 

componentes ontológicos do personalismo dos primeiros textos e, deixando à parte os 

elementos de maior teor espiritualístico, aprofundou a discussão acerca da existência entre o 

homem e o ser. Essa recebeu o nome de solidariedade originária, uma cumplicidade inicial 

que se manifesta tanto na constitutiva ontologicidade do homem quanto na inseparabilidade 

de existência e transcendência
122

. Todavia, Ciglia interpreta a partir do conceito fundamental 

de inobjetivabilidade do ser, este exige o abandono da metafísica ôntica e a adoção de uma 

ontologia crítica. O personalismo “trágico” dos últimos vinte anos desenvolvido por Pareyson 

é centralizado na análise dos paradoxos da liberdade humana, anelados pela obscuridade do 

sofrimento humano. É perceptível a nítida mudança de cenário em sua última obra Ontologia 

della libertà. Il male e la sofferenza cujas preocupações têm outro enfoque. Não vamos 

apresentá-los neste capítulo por fugir da proposta de investigação desta tese
123

.  

Na minha leitura, o tema da totalidade da pessoa  é distinto da totalidade do universo, 

e compreende que a pessoa se constitui e se define com base em uma perspectiva singular e 

irrepetível lançada sobre o universo; logo, é centro do universo, reflete e realça na sua 

presença pontual toda a realidade é exatamente por isto que não exaure em si a realidade do 

todo
124

. A expressão da pessoa como uma totalidade, que enquanto pessoal reflete a própria 

singularidade, condensada na experiência pessoal. Nessa expressão já está contida a crítica 

direcionada ao impessoalismo artístico e chama a atenção para um ponto fundamental de que 
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a teoria antipessoalista não se deu conta. Isto é, nada ocorre na arte sem a mediação ativa e 

criadora da pessoa. 

A pessoalidade poética não é exaurida na simples obra; além da singularidade da obra 

de arte existe a singularidade própria da pessoa. A totalidade que se expressa na arte é a 

mesma da pessoa, a totalidade cósmica adentra a obra de arte através da pessoa do artista. 

Infere-se, no entanto, que uma obra de arte expressa o sentimento, a pessoa e simultaneamente 

a realidade; esta realidade existe no interior da pessoa, e esta pessoa atém-se com precisão aos 

seus instantes vividos. O nexo unitário que provoca na obra de arte um caráter de totalidade 

universal pode ser o mesmo que atribui à pessoa a condição de sujeito e objeto da arte. A 

pergunta fundamental é: quais as relações entre Arte e Pessoa? Se a pessoa intervém tanto no 

ato da criação artística quanto na obra de arte verdadeira e própria, a criação artística só existe 

como ato pessoal; a obra de arte só existe como expressão da pessoa. A pessoa é, ao mesmo 

tempo, sujeito e objeto da arte.  

Por conseguinte, a pessoa enquanto sujeito da arte é a iniciativa pessoal da criação 

artística. Na decisão de servir somente à arte é também a abnegação da tarefa do artista, e ao 

mesmo tempo o interesse de que o êxito da obra como êxito pessoal seja separado da pessoa. 

Considero que o objeto de arte, enquanto se reassume no sentimento inspirador como desvio 

pessoal da totalidade do real, simples e irrepetível da pessoa, resolve-se como objeto da arte. 

A pessoa se concentra se entrega e se expressa plenamente na obra de arte. Pareyson ressalta 

que, como objeto, a pessoa não se exaure na obra bela, no sentido de que a movimenta dando-

lhe vida, se afirma e se reconhece afirmando-se nesse movimento. Todavia, não existe 

contraste entre a pessoa enquanto representada e a pessoa enquanto iniciativa. Pareyson 

enfatiza que a vida mesma da pessoa consiste nesta dupla expressão. A vida é uma pulsação: 

um abrir-se e fechar-se; um dilatar-se e contrair-se; agir e concretizar-se; criar-fazer saída na 

obra e condensar-se na obra
125

.  

Conforme já aludi, a pessoa é uma iniciativa que se desenvolve com a obra, as 

tentativas e as obras constituem o contorno da pessoa, esboçado, delineado e desenhado nessa 

iniciativa. Pareyson vai buscar em Plotino, Enéadas I, VI, 9, os argumentos esclarecedores 

para dizer que “A iniciativa estabelece uma tarefa, e a pessoa, dedicando-se a ela, se realiza 
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através de uma iniciativa desgastante de sucessos e insucessos”
126

. Para Pareyson o sucesso é 

o êxito da obra brotada da história interior da pessoa. Assim, a obra ao ser modelada alcança 

um ponto máximo e neste ponto se estabelece algo para novamente se superar. Se o trabalho 

artístico não se adequasse a estas condições, a obra de arte não teria lugar. A arte é inserida no 

mesmo processo que constitui a vida da pessoa; aliás, a arte torna-se arte ao adentrar na 

pulsação interna da vida, fazendo-se ato criador de uma obra e esta define a pessoa, 

realizando-a com um ato de decisão, de dedicação e de interesse. Pareyson define a pessoa 

através de um ato que a torna objeto de contemplação revelando-a a si mesma, elevando-a a 

sujeito da arte criada e objeto da arte contemplada.  

Como se sabe, o artista, no seu ato de criação, expressa e revela ao mesmo tempo a sua 

pessoalidade, sua singularidade. A sua obra contém um valor e neste valor está contida sua 

genialidade. O juízo através do qual se declara que a pessoa do artista afirmou o próprio valor 

é único; e o juízo com o qual se proclama que uma obra de arte nasceu também é único. Na 

obra o artista se expressou e realizou a si mesmo e isto significa dizer também que o artista se 

afirmou como pessoa. A ligação entre Arte e Pessoa é estreitíssima, porque a pessoa é, ao 

mesmo tempo, sujeito e objeto da arte. Riconda assegura que o que caracteriza a pessoa, tanto 

na dimensão teorética quanto na dimensão prática da sua vida, é a abertura ao ser, à verdade, 

mas esta doutrina é retomada no âmbito da conceitualidade metafísica
127

. Na verdade, para se 

investigar a relação necessária entre Arte e Pessoa é imprescindível considerar a “seriedade” e 

a dignidade da arte. Na escolha que o artista faz de dedicar à arte suas melhores forças está 

implícito o querer realizar a si mesmo. O significado e o valor da própria vida possibilitam à 

arte referir-se necessariamente à pessoa. Bem, ao merecer ser declarada como vocação de uma 

pessoa, missão de um homem, direção de uma vida, isto acontece porque a arte está inserida 

no processo mesmo com o qual a pessoa se forma. 

Considero que a arte tem tal valor porque não só o artista pode pensar que somente 

dedicando-se a ela seja possível dar um sentido à própria vida e realizar a própria pessoa, mas 

também porque os espectadores extasiam-se na contemplação da obra de arte. O espectador 

silencia diante de seu próprio olhar e experimenta tais experiências sublimes que o mantêm 

satisfeito e nunca se sacia de contemplá-las; assim ocorre à necessária relação entre Arte e 

Pessoa. Por conseguinte, através da relação entre Arte e Pessoa pode-se problematizar a 
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estética da intuição. Pareyson remete para o que a filosofia do espírito deixou claro, ou seja, 

“a arte é intuição pura, isto é, privada de conceito, e, logo, produção de imagens”
128

. Ciglia 

interpreta o argumento pareysoniano compreendendo a arte  também como intuição lírica, isto 

é, refere-se a uma emoção, portanto é contemplação de um sentimento.  

Pode-se perguntar se contemplar um sentimento e produzir imagens é a mesma coisa? 

A arte, contemplando um sentimento, o converte todo em imagens. Produto disso, a arte é 

contemplação, e pelo conceito de contemplação procuramos indagar os significados, uma vez 

que estejam referidos à pessoa na contemplação como “catarse” artística
129

.  

O que é contemplação? O que faz parar o movimento, interromper o fluir e refluir das 

ações e das paixões humanas? O que nos deixa estáticos instantaneamente, interrompendo 

tudo por um ímpeto que parece durar um longo tempo? Pareyson argumenta que talvez o ato 

de contemplação congele a vida espiritual, assente o fervor, mortifique o ímpeto. Mesmo 

assim a contemplação não se esgota neste ato. A contemplação que fixa e imobiliza a vida é 

um ato da pessoa, uma afirmação da vida. É a pessoa que contempla a si mesma, que se 

distancia por si mesma, que se eleva sobre si mesma. A contemplação não é uma amputação, 

mas uma integração, não é uma interrupção, mas uma conclusão, não é um corte, mas uma 

definição. A pessoa é colhida na sua integridade, aliás, na integridade do seu valor.  

No âmbito da contemplação estética em relação à pessoa, assume-se a função de 

concluí-la e defini-la. A partir desta peculiaridade da contemplação o significado do conceito 

croceano da função catártica da poesia assume significado próprio. No que se refere à estética 

da intuição, pode-se dizer que a arte não é expressão imediata do sentimento, manifestação de 

uma paixão, efusão das emoções, anúncio da tumultuada e tórrida agitação e inquietação dos 

afetos. Na expressão artística ocorre um afastamento e um realçamento, os quais liberam e 

purificam as paixões. A expressão artística é ritmo, medida, harmonia, acordo e efusão dos 

afetos; amenizando e transfigurando o sentimento, depura-se e afina-se a comoção. Esta 

função catártica da arte confere à criação artística um caráter de calma e serenidade ideal e 

também a dignidade da obra de arte, na qual o artista se revela sensível e insensível ao mesmo 

tempo
130

. Entende-se com Pareyson que a serenidade, contendo em si o tumulto da alma, 

exige um recolhimento e uma elevação interior. Nesse processo, busca uma purificação que, 
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quase sempre, não acontece, nem se explica mesmo que se converta em expressão e 

capacidade espiritual. 

Pareyson citando Benedetto Croce, ressalta que “a precisa exigência de afirmar o 

caráter ideal da poesia contraria tanto a selvagem manifestação passional quanto a dispersão 

do sentimento e sensualismo”
131

. A contemplação da pessoa define a história, recolhendo-a 

inteira em sua riqueza, preservando-a da dispersão dissipadora de quem não vive, mas se 

deixa viver. Examinando a contemplação como revelação da pessoa, mistério da arte, 

pressupõe-se que contemplar significa olhar profundamente e, consequentemente, ver. 

Significa que para ver é preciso essencialmente adentrar o contemplado, executar uma 

escavação sem pressentimentos obscuros e sem mistérios. Essa escavação traduz o 

contemplado em imagens claras e luminosas, em figuras vívidas e plásticas
132

.  

Na leitura de Pareyson entende-se que a pessoa se recolhe completamente no instante 

contemplado. Esse, por sua vez, é sempre, como cada ato da vida, palpitante de paixão e de 

sentimento. No momento de contemplação, o sentimento está impregnado, tomado pela 

interpretação das coisas. A contemplação desenvolve este germe, o faz crescer, amadurecer, e 

onde existia apenas a visão potencial do universo agora existe uma visão definida e precisa; a 

contemplação também se expressa em termos de pura imaginação e fantasia. Pareyson 

assegura que cada pessoa porta escondida, nas suas secretas origens, uma chave para 

interpretar o mundo, somente sua, diversa de todas as outras. Produto disso, surgem 

pressentimentos confusos e visões parciais, como uma luz improvisada nas trevas, fragmentos 

de luz na obscuridade, constituindo momentos muito particulares
133

. 

Ciglia, todavia reforça o argumento pareysoniano de que as ideias que nos surgem 

eram já nossas, escondidas em nós mesmos, e em certo momento são pressentidas. Por esta 

razão nos parecem então que eram evidentes, conforme o nosso modo de ver, e assim 

pessoalmente nossas. É a inspiração que é nossa e não nossa: emerge em nós como de um 

lugar estranho a nós mesmos; em outros momentos nos parece que deveria mesmo surgir, que 
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não poderia não surgir
134

. Constato ainda que da nebulosidade indistinta de um sentimento, no 

qual se condensa toda a vida da pessoa, floresce improvisadamente e prepotente, uma visão 

original, que se impõe com o ímpeto de uma revelação, mas nela reconhecemos a nós 

mesmos, nós que a pressentíamos como a nossa interpretação pessoal das coisas.   

A meu ver, a contemplação estética parte do entendimento de que é através do olhar 

fixo, profundo, e da procura minuciosa da obra na singularidade da pessoa, que se alcança 

uma interpretação das coisas. Diante disso, evidencia-se a fantástica e imaginativa 

interpretação pessoal contida no sentimento contemplado. É um dar sentido às coisas, um 

trazer para a paixão humana visões que investem na totalidade do real, atribuindo a conceitos 

e pensamentos uma inflexão simples e inconfundível, um qualificar, com sentidos pessoais, a 

variedade do mundo e do espírito.  

Assim também, deste caráter da contemplação se pode entender o significado do 

conceito croceano de mistério que envolve a arte. A estética da intuição fala de uma “áurea de 

mistério que se difunde em torno à poesia e a todas as obras belas de arte”
135

. Pareyson 

assegura que a arte “oferece o mistério da realidade e também a realidade como mistério”
136

, a 

realidade no seu “vulto de esfinge”
137

, e o “encanto” da poesia consiste precisamente “na 

ingenuidade e inocência” do “mistério que ignora de ser tal” desde que não intervenha a 

consciência crítica que só conhece os mistérios porque os formula e os resolve”
138

. Nas 

palavras de Croce “é uma luz perpétua anunciadora de mistério”
139

. Mas esta áurea de 

mistério que envolve e acompanha a poesia é justamente a obscuridade que envolve a 

inspiração contida no sentimento, e pela qual, improvisadamente, à luz da contemplação, se 

desprega uma interpretação total da vida, que tudo investe e a tudo dá um sentido, e que 

irrompe com a violência de uma revelação, que não se sabe de onde vem? 
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Diante do que dissemos, compreende-se que o valor pessoal da arte está na 

contemplação estética como conclusão e definição da pessoa. A revelação da pessoa a si 

mesma, na visão de Pareyson é um evidente sinal da necessária referência da arte à pessoa, 

conforme falamos anteriormente e na qual consiste a seriedade e dignidade da arte
140

. Russo 

vai dizer que a arte pode ser assumida como tarefa na qual o artista realiza a si mesmo, 

resguardando-a do espectador como inspirador de sugestões capaz de tornar um 

desenvolvimento válido para sua formação espiritual. Pode-se dizer, então que na criação 

artística a peculiaridade própria da contemplação revela o sentido da obra. Na obra de arte, o 

espectador contempla a singularidade histórica da pessoa condensada em um dos seus atos, e 

à luz da evidência fantástica que a clareia, reencontra, como em uma revelação improvisada, 

toda uma interpretação do universo
141

. Esse valor pessoal da arte, que se obtém através da arte 

de uma pessoa, revela um sentido pessoal do mundo, justifica o caráter de serenidade que se 

põe no criar inserido no contemplar uma obra. Também compõe o teor que nos faz atribuir à 

arte o caráter de seriedade da arte. 

No âmbito do entendimento do caráter de pessoalidade inerente a toda atividade 

humana considera-se  qualquer atividade arte, por sua vez, dirigida por uma iniciativa pessoal. 

Pareyson escreve: “a pessoa a especifica com um ato particular de liberdade; considera-a 

como um fim ao qual dedicar-se, exercita-a com a consciência de encontrar nela uma 

afirmação de si”
142

.  Coppolino, bem interpreta Pareyson, ao dizer que o artista põe a cor com 

os caracteres que conferem a uma pessoa concreta o teor da sua tarefa, diante do seu 

resultado, a obra. Isso atribui à obra uma realidade na qual reconhece o valor substanciado da 

própria pessoalidade histórica, de onde retira os elementos do próprio perfil
143

. É na própria 

arte que se encontra o ponto onde a consideração da obra se faz consideração biográfica e o 

reconhecimento do lugar que a arte ocupa na consciência de um artista se torna a chave para 

interpretar a sua arte e simultaneamente a qualificação da sua pessoa. 

 Entendo que a arte foi percebida como uma atividade que sobrevém quando o 

homem já satisfez suas necessidades econômicas e cognoscivas. Assim sendo, se pode 
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exercitar só depois que o homem construiu a sua civilização, num supremo desinteresse e 

numa pura inutilidade, como atividade absolutamente gratuita, um fim em si mesmo, 

satisfeito de si, e intolerante quanto às funções ulteriores, nas palavras de Pareyson: “puro 

jogo e mero deleite, ao abrigo do tumulto e das lutas da vida; pelo contrário, como evasão da 

vida, vôo da imaginação, luta contra o real, remédio para a inquieta operosidade humana, 

triunfo da inatividade, refúgio na pura contemplação”
144

. Todos esses aspectos tão distintos 

entre si compõem a humanidade da arte, reivindicada contra as afirmações exclusivas da 

gratuidade da arte, mas que, por sua vez, converte-se numa negação da arte se não for 

considerado a sua especificação
145

. 
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3. IMITAÇÃO E CRIAÇÃO NA ARTE  

 

“Na obra de arte, como obra acabada, não é mais 

possível distinguir conteúdo, matéria e estilo”
146

. 

 

 

A reflexão filosófica sobre a essência da arte e a essência do belo nasce já como 

estética e nos indica novas e amplas possibilidades de pesquisa. A nosso ver, as vastas 

possibilidades não significam fragmentação; ao contrário, resultam justamente do alcance dos 

quatro principais campos conceituais: Vida, Forma, Conhecimento e Ação, que são as linhas 

de reflexão investigadas no último século. Perniola nos diz que a experiência estética contém 

uma intensificação da vida interpretada na busca de entendimento para o problema da 

experiência estética conectado com a vida. Nem os críticos mais atuais nem os seus 

antecessores entenderam a razão do nexo que une vida e estética. No entanto, se a vida não se 

limita à esfera biológica, pode-se pensar uma “estética da vida”. A ligação entre a experiência 

estética e o sentido da vida está presente na reflexão sobre a teoria do saber histórico
147

.  

Cabe aqui um breve parêntese: Gianni Vattimo, no texto Arte, aparência, imitação, 

retorna à “condenação” platônica da arte (presente no livro X da República); Vattimo afirma 

“que a “condenação” não se reduz, porém, ao argumento da “cópia da cópia”; ela é colocada 

no ângulo no qual se desenvolve a problemática da estética antiga e do conceito de 

“imitação”
148

. Para a justificação das aparências e imagens produzidas pela arte – pintura, 

escultura e poesia –, Vattimo observa que “enquanto os gregos consideram a experiência e o 

poder que estas aparências exercitam sobre a alma humana, não dispõem de nenhum conceito 

que as unifique e as distinga das outras técnicas humanas que produzem tais efeitos”
149

. O 

poder da aparência estética na sociedade grega, cuja sabedoria se transmitiu até certo período 

através da poesia de Homero e Hesíodo, representou a base da formação do homem grego. 

Para Vattimo, com o nascimento da filosofia, nos séculos VII-VI a.C., travou-se uma 
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duríssima luta contra a supremacia da poesia e dos mitos religiosos nela transmitidos na 

Paidéia, ou seja, na educação do homem grego.  

Ressalva à parte, Pareyson destaca o argumento da criação na arte, não apenas para 

nos dar uma visão panorâmica da história da estética, mas fundamentalmente para adentrar no 

caráter filosófico do problema estético. Assim como o ato artístico, na visão comum, visto 

como um reproduzir que se distingue do objeto reproduzido e da obra produzida, “é um ato de 

criação”. No olhar de Pareyson, ele, sobretudo, é “um agir que não se exaure em si mesmo, 

mas acrescenta ao ser algo mais”
150

.  

Considero que desde o início da história da estética, a concepção do senso comum é 

considerada relevante. Pareyson recorda que, na estética croceana, o ato do artista é livre, 

tanto na relação com o objeto reproduzido quanto na obra produzida. Pode-se dizer, aliás, 

nesse ato não se pode reproduzir no sentido de imitação. Trata-se de uma expressão que tem 

em si e não fora de si o próprio conteúdo, não é produzir-fazer. Se assim fosse seria exaurida 

na própria expressão, deixando fora a técnica e a comunicação, que é uma ação prática e, 

consequentemente, fato não artístico. Os conceitos de imitação e de criação presentes na 

história da estética provocaram na estética moderna, a reflexão sobre o problema da imitação.  

Sgrecia, ao interpretar Pareyson, sustenta o argumento de que a polêmica contra a 

imitação parte do pressuposto de que a imitação é um conceito fundamental da estética antiga, 

enquanto a criação é um conceito da estética moderna. Os dois conceitos são considerados, 

pelo desenho historiográfico da estética atual, como os dois termos de uma antítese. A 

imitação é passividade, porque pressupõe algo e, logo, é destinada a duplicar a realidade já 

existente, enquanto a criação é atividade porque, não pressupondo nada, põe em si algo de 

absolutamente novo
151

. Através destas antíteses se concebe a passividade e a atividade que 

parecem constituir respectivamente os conceitos de imitação e criação.  

Como se sabe, compreende-se o conceito de passividade em termos metafórico como 

um mecanismo de freio na arte. Se seguirmos uma regra ou um modelo para conseguir a 

harmonia da beleza, a fim de alcançar o conceito fundamental do classicismo e, 

analogamente, se a atividade se refere à produção do gênio que livremente se lança e se 
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amplia e nos conduz ao conceito fundamental do Romantismo. As antíteses estéticas de 

imitação e criação são consideradas as duas últimas soluções para o problema da arte. Elas 

são reapresentadas na antítese literária de classicismo e romantismo, que são os dois termos 

extremos de um esquema polêmico que percorre tanto a história da arte antiga quanto da arte 

moderna
152

. Tal compreensão demonstra o núcleo do realismo através da passividade que 

constitui o conceito de imitação. Trata-se de uma concepção da realidade como externa e já 

existente; do mesmo modo, se a atividade que constitui o conceito de criação se refere a uma 

criação da realidade como produzida do espírito, se alcança o núcleo central do idealismo.  

A meu ver, temos uma nova antítese que, incidindo sobre o modo de conceber a 

realidade, tem um caráter especulativo e metafísico. A polêmica antirrealista da filosofia 

atual, com a oposição entre realismo e idealismo como esquema historiográfico idealístico, é 

estritamente conectada à polêmica antiimitacionista da estética atual, com a consequência da 

oposição entre imitação e criação. Pareyson reconduz o problema da arte à sua natureza 

filosófica oferecendo a possibilidade de pôr-se a arte no centro das preocupações filosóficas 

da atualidade. Considero que a estética da criação contém a superação da antiga estética da 

imitação. D’Angelo, no entanto, evidencia que as antíteses se delineiam como desenhos 

correntes da atual historiografia literária, estética e filosófica, que são estilizados na oposição 

dos termos extremos, mas os limites entre os termos contraditórios não são nítidos como se 

quer apresentá-los. A estética croceana ocupou um arco considerável ao evidenciar o quanto 

era imprópria à operação entre Classicismo e Romantismo.  

Se a arte é intuição de um sentimento, ela tem simultaneamente os dois caracteres; é 

clássica enquanto é intuição e expressão, quer dizer, ordem, harmonia e ritmo, e é romântica 

enquanto é inspirada em um sentimento
153

. Produto disso seria um classicismo degenerado, 

que quer alcançar a beleza sem contemplar um sentimento. Poder-se-ia compará-la a frieza de 

um mármore inexpressivo. Pareyson sustentou que o belo não é ligado exclusivamente à arte e 

às produções artísticas: a arte é uma operação específica e própria dos artistas, mas não 

poderia nunca sugerir a não ser como intencionalidade programada de uma atividade que está 
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presente em toda a vida espiritual e que constitui toda manifestação da operosidade humana 

chamada formatividade
154

. 

No que se refere à revisão da antítese estética de imitação e criação, Pareyson diz ser 

necessário eliminar a estilização artificial a qual eleva estes dois conceitos a polos opostos de 

toda a história da estética. Essa revisão conceitual ocorre para evitar a possibilidade de 

falsificações estéticas. A partir da oposição artificial, nos aproximamos das genuínas teorias 

das imitações, bem distinta da imitação estilizada, e seguimos até às modernas teorias da 

criação artística. A revisão das duas antíteses demonstra, sobretudo, a tarefa de meditar e 

atenuar a oposição entre os dois termos, imitação e criação. Pareyson evidencia que a 

elasticidade e ambiguidade de ambos, mesmo que sejam bem diversos entre si; pode-se, 

encontrar conceitos de imitação mais próximos a certos conceitos de criação do que as 

concepções primitivas de imitação, por exemplo. 

D’Angelo traz à luz a tarefa sutil e imperativa de um importante ponto da história da 

estética. Nesse âmbito qual o conceito de imitação é aprofundado nos seus elementos 

constitutivos, e desenvolvido numa forma mais evoluída e consciente, se transformando no 

moderno conceito de criação
155

. A nosso ver, revisões importantes para a antítese metafísica 

entre Realismo e Idealismo se tornaram imprescindíveis para a compreensão. Vê-se que o 

conceito de imitação pressupõe um objeto imitado, ou modelo, e o resultado do ato de 

imitação e imagem. Os vários conceitos de imitação reduzem-se a três, escreve Pareyson: 

imitação como produção de imagens semelhantes à realidade; imitação como produção que 

não corresponde a nada de real, mas são funções verossímeis e por último, imitação como 

idealização da natureza ou reprodução de um modelo clássico ou ideal
156

.  

Analiso os três conceitos com o respaldo teórico oferecido pelo próprio Pareyson: no 

primeiro caso, se trata de reproduzir, refazer e representar a natureza; no segundo, de integrar 

e prolongar a natureza. Nos dois conceitos acentua-se a atividade do artista e, logo, uma 

margem mais ampla para a sua originalidade inventiva e uma progressiva atenuação da 

passividade que parece inerente ao conceito de imitação. É evidente, também, como o 

primeiro conceito traz à luz, sobretudo, a relação entre a imagem e o modelo, e o concebe 
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como relação extrínseca de semelhança. O segundo incide principalmente, sobre a obra de 

arte em si, recuperando o valor na sua verossimilhança. No entanto, o terceiro conceito refere-

se, principalmente ao modelo visto como modelo ideal ou norma transcendente de beleza. 

Conforme a exigência da nossa investigação especula-se a seguir três conceitos fundamentais, 

Semelhança, Imitação e Invenção como elementos basilares da arte. 

Conforme foi visto no item anterior, o conceito de imitação implica numa relação 

entre o objeto imitado e o resultado do ato de imitação; entre o modelo e a imagem. Esta 

relação é definida pelo conceito de semelhança: com base na imitação a imagem é símile ao 

modelo. A exigência de investigarmos o conceito de semelhança dá-se em consequência da 

necessidade de entender a inversão do significado que possibilita novas determinações à 

estética moderna e também da busca do que quer dizer a semelhança produzida pela 

imitação
157

. Para D’Angelo, no entanto, o conceito de imitação é aquele segundo o qual a arte 

consiste em dar uma cópia do real, uma imagem símile ao real imediato. O seu valor está na 

semelhança da imagem produzida em relação ao objeto imitado. Esta semelhança, vista como 

distinção da arte, produz a estética da semelhança, segundo a qual a arte consiste em produzir 

imagens símiles ao modelo.  

Diante do que foi dito, entende-se que quando o artista propõe uma representação fiel 

da realidade, ocorre o que chamamos de poética da semelhança. Essa, por sua vez, pode ser 

imposta por um gênero particular, como o retrato, que na sua própria definição implica a 

necessidade da semelhança com o modelo
158

. Todavia, deve-se também especular sobre a 

semelhança como definição da arte, como programa concreto da arte e como gêneros 

artísticos.  

O conceito de verossímil pode ser visto como uma visão mais aprofundada da 

concepção inspirada pelo conceito de semelhança. No entanto, o argumento considerado é 

que, se o símile remete a uma relação entre imagem e modelo, o verossímil convida a 

considerar a imagem em si, ligada ao modelo real de uma relação menos direta e menos 

extrínseca do que a relação instituída pela semelhança. O conceito de verossímil apresenta, 

por si mesmo, uma maior abstração em relação ao conceito de símile, reconduzindo-nos ao 

problema da diferença entre história e poesia. A história pré-romântica circulou em torno do 
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verossímil, não apenas no âmbito do verossímil poético, mas também acerca da intervenção 

do conceito filosófico e do conceito retórico de verossímil. O verossímil filosófico é o 

“provável”: pode-se pensar nos acadêmicos e na filosofia de Cícero
159

. O verossímil retórico é 

“crível”: pode-se pensar na concepção clássica e tradicional da retórica como ciência da 

persuasão. Através dessa longa e complicada discussão, tem sido elaborado o conceito de 

“verossímil estético”. Esse conceito na história da estética se apresentará paralelamente à 

inversão do conceito de imitação, ao invés do conceito de criação. 

Recordo que já em Aristóteles o conceito de verossímil tendia a desvincular a obra de 

arte de toda referência extrínseca e a fechá-la em si mesma. A interpretação do verossímil 

como símile à verdade histórica representa um passo atrás em relação ao conceito de 

verossimilhança interna. Na linha argumentativa pareysoniana, o conceito de verossímil se 

coloca no plano da abstração artística. Isso ocorre quando se inicia o processo de subjetivação 

da arte com Giambattista Vico e Baumgarten. As quatro possibilidades do conceito de 

verossímil que se encontram na estética de Aristóteles se encontram também na Estética de 

Vico e Baumgarten.  

O peso atribuído à herança aristotélica não deixou outra saída a não ser aprofundar o 

conceito de verossímil na direção assinalada pelo novo conceito de arte. Pareyson destaca que 

“purificado o verossímil de toda referência extrínseca, se alcança a definição do verossímil 

estético: a arte é verdade de uma sua verdade, que é verdade estética”
160

. Vico e Baumgarten 

apresentam o conceito de verossímil como aquilo que se encontra entre verdadeiro e falso, 

que é, no olhar de Pareyson, o primeiro conceito de verossímil igual ao que se encontra em 

Aristóteles, presente na tradição poética e retórica. Requer-se ressaltar que, devido à 

adequação às exigências acadêmicas, não podemos nos alongar para demonstrar o percurso 

especulativo de ambos os autores, por essa razão passamos à conclusão sobre o verossímil 

estético.  

O conceito de “verossímil estético”, que Baumgarten define com base em seu caráter 

sensível, e Vico com base na primeira operação da mente, na visão pareysoniana apresenta-se 

do seguinte modo: Baumgarten aprofunda o conceito aristotélico de “coerente” e não traz uma 

concepção da verossimilhança poética como verdade estética, ou verdade cognoscível 
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sensivelmente, a qual aparece, sobretudo, a partir da função heterocósmica. Assim, 

acrescenta-se o caráter heterocósmico da arte. Por sua vez, Vico aprofunda o conceito 

aristotélico de “impossível crível”, apresentando uma concepção da verossimilhança poética 

como verdade estética através da qual a função fantástica herda da potência da paixão 

inspiradora do caráter de credibilidade, para tornar-se verdadeira e descartar a própria 

falsidade material. Acrescentando o caráter passional da arte
161

. Do verossímil aristotélico, 

visto como “coerente e crível”, transbordam-se os caracteres, os quais, somados às  

concepções modernas, aproximam-se essencialmente da arte. 

Na visão pareysoniana, heterocosmicidade da arte quer dizer: o mundo da arte é um 

“outro mundo”, “diverso deste mundo”
162

: é o mundo da fantasia e da imaginação. Tomatis, 

por sua vez, rever a questão da passionalidade da arte: o mundo da arte em Pareyson é o 

“nosso mundo particular”, o mundo dos nossos sentimentos e das nossas  aspirações, o mundo 

interno que expressamos como imagem artística. Baumgarten sugere que o mundo da arte é 

um “outro” mundo. Mas é Vico quem descobre que este “outro” mundo, no entanto, é o 

“mundo mesmo” do artista. Destaco aqui, de modo breve, alguns elementos importantes da 

heterocosmicidade e passionalidade da arte. Isto nos possibilita considerar que a arte é 

heterocósmica e passional, que o mundo da arte é um “outro” mundo em relação ao real. É o 

mundo interior do artista, essa doutrina foi desenvolvida no âmbito da estética romântica e 

pós-romântica.  

Ciglia esclarece que Pareyson está demonstrando que a heterocosmicidade é acentuada 

quando se quer justificar formas da arte imaginativa e fantástica, que assumem o aspecto de 

uma evasão do mundo real contrapondo-o com uma intenção de diversidade. A 

passionalidade, por seu turno, é acentuada quando se quer justificar a sentimentalische 

Dichtung, a poesia declaradamente lírica e efusiva, a poesia romântica
163

. Pareyson chama a 

atenção para a acentuação distinta dos dois caracteres. Essa diversidade reafirma a unidade: 

não pode nunca assumir o aspecto de uma recíproca exclusão ou de uma obliteração, como 

aparece quando tais caracteres são aprofundados na sua natureza íntima e no seu genuíno 

significado.  
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Não obstante, a compreensão do significado da passionalidade da arte, no olhar do 

nosso autor, pressupõe pensar a estética romântica e a estética croceana, que acentuam o 

caráter ‘lírico’ da arte, e isto quer dizer, a gênese sentimental da imagem artística. As 

metáforas, analogias, semelhanças, enquanto criações espontâneas constituem a natureza do 

homem. A imitação se reporta ao caráter inventivo da primeira forma de conhecimento. 

Pareyson evidencia este conceito com a expressão: “o perceber é já figurar, conhecer 

sensivelmente a realidade é assimilar, analogizar, metaforizar”
164

. Para essa compreensão, 

admite-se que “a assimilação, como imitação-invenção, se religa com o conhecimento da 

realidade: o mundo real, no conhecimento que se tem dele, se transfigura no mundo da 

arte”
165

. A analogia e a metáfora são ainda determinantes na relação entre o mundo da 

realidade e o mundo da arte. O que quer dizer que a poética mantém, na sua essencialidade, a 

metáfora e a analogia. No exercício seguinte tentaremos entender como se dá essa analogia. 

Através do conceito de analogia, ou seja, da relação de semelhança entre coisas 

distintas, pode-se problematizar a relação entre o mundo da arte e o mundo da realidade. 

Poder-se-ia dizer que essa característica também pode ser encontrada no conceito de imitação 

como produção de imagens símiles. Seguindo-se o argumento do nosso autor, tanto a analogia 

quanto a semelhança, representadas através de alegorias, símbolos e metáforas, são 

concebidas como atividades espontâneas, naturais e criativas do espírito humano e do gênio. 

A concepção de analogicidade como característica essencial da arte surge a partir da 

renovação operada por Vico no conceito de imitação como semelhança. 

De acordo com Russo, se a arte é semelhança da realidade é porque o fazer arte é por 

si só assimilar. A poesia é por si mesma analogia, metáfora, semelhança. A analogia não tem 

uma função constitutiva, é interpretada como prolongamento da atividade imanente à 

natureza; “essa atividade consiste em um esforço de harmonia, em um jogo de 

correspondência, em uma manifestação semelhante que reúne as várias partes do universo em 

uma totalidade orgânica”
166

. A analogia é transferida da arte e do mundo humano à natureza. 

Não obstante, no olhar de Pareyson, tanto a arte quanto a natureza são símbolos; a analogia 

tem a função de descobrir e desvelar o desconhecido, ou seja, reencontrar a ordem escondida 

sob as manifestações da natureza. 
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Conforme pensa Pareyson existe um nexo entre o mundo da arte e o mundo da 

realidade no qual está contida a semelhança como imitação. A exigência da autonomia do 

mundo da arte está na analogia como criação
167

. Não obstante isso, se as duas exigências são 

conciliáveis, legitima-se o reconhecimento de um nexo entre o mundo da arte e o mundo da 

realidade. Em decorrência dessa exigência, D’Angelo chama a atenção para o fato de que não 

é legítimo conceber a arte como uma imagem símile a um modelo. Essa exigência reconhece 

que a autonomia do mundo da arte em relação ao mundo da realidade derive da concepção 

que faz da arte uma imagem diversa do modelo
168

.  

O conteúdo verdadeiro da estética da imitação não só se concilia, mas se liga 

inseparavelmente ao motivo verdadeiro contido na estética da criação. Pareyson afirma que o 

princípio de um nexo entre o mundo e a arte não tem intenção de excluir a autonomia do 

mundo da arte, mas refletir acerca da arbitrariedade da criação artística. “Analogamente, o 

princípio da autonomia do mundo da arte não pretende excluir um nexo com o mundo da 

realidade, mas, apenas que tal nexo seja concebido como uma relação extrínseca”
169

. Diante 

disso, constatamos como os dois princípios não se opõem; ao contrário, se complementam. A 

autonomia do mundo da arte não se degenera enquanto tem um nexo com o mundo real, o 

qual, todavia, não tem que ser concebido como uma relação extrínseca, mas como um 

despontar no interior da criação autônoma da arte, da realidade do mundo. A reivindicação do 

mundo da arte não é uma polêmica contrária ao conceito de símile em favor do conceito de 

dissímile.  

No âmbito do conceito de “deformação”, a reação antiimitacionista precipitada, não  

aprofunda a expressão de verdadeiro conteúdo na estética do símile, apenas substitui o 

preconceito do símile pelo preconceito do dissímile. Infere-se que no mundo da arte não 

existe uma autonomia separada da relação deste mundo da arte do mundo da realidade; esta 

relação é mantida e conservada justamente pelo extrínseco e com isso se estabelece uma 

inversão. A extrinsecidade da relação é afirmada pelo conceito de “dissímile” não menos que 

por aquele de “símile”. Pareyson escreve: “a estética do dissimile não ultrapassa o conceito de 

imitação, mas deriva-se diretamente deste. O mundo da arte, é autônomo, independente, novo 
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em relação ao mundo da verdade, que não é ligado a ele por nenhuma relação extrínseca, 

positiva ou negativa que seja”
170

. 

Do mesmo modo, pode-se delinear que das duas exigências ditas anteriormente é 

possível que derivem não duas estéticas, mas duas poéticas opostas. Na linha interpretativa do 

nosso autor através da poética do símile o artista quer dar uma imagem fiel da realidade; do 

mesmo modo, a poética do dissimile quer criar uma realidade de pura fantasia, diversa da 

realidade presente. Estas duas poéticas opostas caminham para uma estética única. Podemos 

pensar que, para o artista produzir imagens dissimiles sem semelhança com o mundo da 

realidade, essas imagens não significam deformações arbitrárias; ao contrário, trata-se da livre 

transfiguração na qual está contida a visão do artista. Dito de outro modo, na arte, o símile 

não será nunca tão símile a ponto de não ser uma livre transfiguração deste mundo. O 

dissímile, no entanto não será nunca tão dissímile a ponto de não ser uma livre transfiguração 

deste mundo. 

Na linha interpretativa de D’Angelo, para examinar os conceitos de “símile” e 

“dissímile” em Pareyson, consideramos que ambos convergem para um único conceito de 

arte, que enquanto livre transfiguração deste mundo é ao mesmo tempo autônomo e ligado 

concretamente à realidade. As duas poéticas, aparentemente opostas, da semelhança e da 

dessemelhança, se revelam como dois modos distintos através dos quais os artistas se 

posicionam frente à realidade
171

. Por conseguinte, na estética da arte, como livre 

transfiguração deste mundo, conjugam-se as duas poéticas: de uma arte representativa e de 

uma arte fantástica. Diante disso, a livre transfiguração deste mundo está presente tanto na 

fidelidade ao real quanto na invenção pura. Pareyson chama a atenção para o acontecimento 

de que na arte a visão do mundo, porquanto fiel, é sempre visão do artista, e a visão do artista, 

por abstrata que seja, é sempre visão do mundo. Isto significa dizer, que o importante não é a 

poética seguida na criação artística, mas o resultado da criação. Todas as poéticas devem 

fazer-se retornar a uma única estética e a verdadeira estética deve compreender todas as 

possibilidades poéticas. 

Através do conceito de “símile” como nexo de ligação entre o mundo da arte e o 

mundo da realidade, pode-se pensar, em consonância com Pareyson, em substituir a relação 
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do mundo da arte com o mundo da realidade como uma relação extrínseca, uma semelhança 

que desponta no interior da imagem artística a relação que ela tem com o mundo da realidade.  

Se conferirmos à arte uma função cognoscitiva, na medida em que o artista porta no ato da 

sua criação artística o conhecimento sensível que ele tem do mundo, a arte não se exaure na 

sua função cognoscitiva. Infere-se, aqui, que a arte não só não se propõe, mas nem mesmo 

deve propor-se a conhecer ou se fazer conhecer. Inevitavelmente, enquanto o artista é homem 

conhecedor, alcança uma função cognoscitiva, conforme o seu caráter, e logo, é sempre 

fantástica e imaginativa. Diante disso, o problema da relação entre o mundo da arte e o mundo 

da realidade deve ser reconduzido ao mundo da arte e das sensações
172

. A relação entre o ver 

cognoscitivo e o ver artístico é bem ampla. Não se pode dizer que a nossa breve passagem 

tenha esgotado esse tema; ao contrário, suscita uma especulação bem mais minuciosa. 

Analisando a semelhança do retrato como gênero artístico, ainda de acordo com 

Pareyson escolhemos o retrato como foco da nossa investigação, já que a pergunta 

fundamental é: em que consiste a semelhança? O seu caráter artístico tem sido motivo de 

incessantes discussões. No retrato, no entanto, a semelhança não é apenas um pressuposto 

estético, é o nexo preciso com o conceito de semelhança. Pareyson faz referência à distinção 

feita por Giambattista Vico entre o pintor de retrato e o pintor de “ideia”, estabelecendo a 

distinção entre as duas artes, denominando de fantástico ao pintor de ideia.
173

. Considerando a 

desvalorização do retrato, por ser visto como uma semelhança mais objetiva atribui-se a uma 

reavaliação da poesia e da arte que pode ser desvinculada de um conceito imediatista de 

semelhança e de imitação.  

Pareyson critica Croce na medida em que, na sua interpretação, Croce separa a questão 

da representação realística ou idealística da questão da semelhança ao modelo. Todavia, a 

representação realística reporta ao aspecto artístico da obra, ou seja, ao caráter lírico da arte 

como expressão do sentimento do artista. Por sua vez, a representação idealística reproduz o 

aspecto histórico e, logo, extra-estético do retrato enquanto tal. Pareyson recorda-nos que 

Hegel reúne as duas questões. Ou seja, põe a aparente oposição entre representação realística 

e representação idealística como critério da semelhança. “O retratista deve representar o 

essencial, purificando-o do acidental, o ideal despojando-o do empírico, o durável recortando 
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o contingente, o íntimo adentrando a exterioridade”
174

. O pressuposto é representar a ideia 

presente na realidade, à espiritualidade imanente às insuficiências da vida exterior. Pareyson 

faz referência ao real liberado das escórias da acidentalidade natural e reconduzida a sua ideia. 

“O retrato deve ser expressão da particularidade espiritual, da particularidade do caráter”
175

.  

Pode-se dizer que a semelhança ocorre se referida a muitos aspectos da pessoa 

retratada; não se trata de tornar semelhante apenas o instante ou o aspecto do instante, mas o 

processo vivo daquele vivente microcósmico que é a pessoa. Na chave interpretativa 

pareysoniana, não existe oposição em Hegel, entre representação realística e idealística; 

representa-se a realidade ideal, profunda e permanente do modelo na qual consiste a 

espiritualidade vivente da pessoa retratada. Pode-se constatar que a semelhança de um retrato 

consiste exatamente nisto, em tornar ideal aquela realidade na qual reside a vida espiritual do 

modelo.  

Através destas observações pode-se investigar a concepção de Croce, que parece se 

contrapor a Hegel. Na observação de Pareyson sobre a concepção croceana de autonomia da 

arte, a advertência é de não procurar na obra nada que não seja posto pelo artista: na pintura 

de uma paisagem não nos interessa a paisagem em si, mas a paisagem como um estado de 

alma contemplado. Na avaliação estética de um retrato não nos preocupamos em confrontar a 

pintura com a pessoa retratada, e não fazemos depender do resultado positivo de tal confronto 

o valor estético do retrato. Ciglia desenvolve o argumento pareysoniano de que a comparação 

extrínseca não tem relevância estética: se um retrato é uma obra de arte o constatamos 

examinando a obra em si. Se se trata de uma verdadeira obra de arte, o retrato enquanto tal, 

mesmo não se conhecendo o personagem retratado, compreende-se, e sabe-se que é 

semelhantíssimo
176

. 

Considero que existe um sentido em que o juízo, através do qual o retrato é avaliado 

como retrato, semelhante ao modelo, contém uma relevância absolutamente estética, 

independentemente de qualquer verificação histórica.  Para não sair da obra de arte, por não 

nos aproximarmos de nada que não exista, aceitamos o critério da semelhança, e sabemos que 

a semelhança se verifica no interior da obra. Isto acontece porque o pintor a tornou 
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semelhante não como relação extrínseca ou como adequação extrínseca a uma realidade 

externa, mas por seu esforço original de interpretar e colher a essência íntima da natureza da 

pessoa que quer retratar.  

Pareyson salienta que a relação de semelhança do retrato com o modelo é intrínseca ao 

retrato mesmo, porque o esforço pessoal através do qual o poeta tentou interpretar o seu 

modelo é motivo de arte. Esse esforço faz parte do sentimento inspirador da sua obra, 

enquanto é esforço de sinceridade e sentido agudo das relações interpessoais, esforço que, 

enquanto sentimento inspirador, permite que tudo se resolva na obra pensada.  

À luz do respaldo teórico oferecido por Pareyson, pode-se pensar que a semelhança 

imposta no âmbito do gênero particular da arte, ou seja, o retrato, longe de ser um obstáculo 

para a originalidade do artista é, por si mesmo, expressão de originalidade: “não é 

conformação extrínseca entre o retrato e o modelo original, mas é esforço interior de 

conformação à íntima natureza do modelo visto como pessoa vivente, e isto é interpretação e 

revelação”
177

. Vico reúne a imitação com a invenção. “Todas as artes, do necessário, útil, 

cômodo e do prazer humano, são sem dúvida invenção, e implicam o reencontrar; arte não é 

outra coisa que imitações da natureza”
 178

 e, logo, implica o imitar.  

Diante disso, Pareyson põe em evidência a aceitação de Vico “do entendimento 

tradicional da poesia, da oratória, da pintura, da escultura, como artes que consistem na 

imitação, o que seria a inversão do conceito de imitação”
179

. Imitação e criação não se opõem 

na estética de Vico. O ato de imitação é ao mesmo tempo ato de invenção, seja porque não se 

pode inventar sem imitar, seja porque o mesmo imitar é manifestação de uma faculdade 

inventiva. 

Entende-se com Pareyson, entretanto, que quando Vico afirma que a poesia é imitação 

não está se referindo à concepção tradicional da adequação de conformidade e da relação de 

semelhança entre imagem e modelo. Está reivindicando o caráter ativo e inventivo da 

produção artística. Não se pode inventar sem imitar; seria como dizer que a invenção 

pressupõe um conhecimento da realidade: inventar implica conhecer. Ciglia demonstra que 
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para se atribuir um caráter ativo à imitação é exigido também conferir um caráter ativo ao 

conhecimento. Defendo a identidade de conhecer e reencontrar, como o fundamento da 

identidade de imitar e inventar, o que, por sua vez, se insere no “perceber”, que é a primeira 

forma de conhecimento
180

. No já aludido Problemas de Estética, Pareyson ressalta, sobretudo, 

que o caráter ativo do conhecimento não está em uma elaboração intelectual que suceda às 

primeiras formas do conhecimento, mas que a primeira forma de conhecimento contém já em 

si uma disposição ativa e inventiva
181

. 

O termo heterocosmicidade é investigado com a acuidade pareysoniana entendendo 

que o mundo da arte não é, nem pode ser este mundo, mas “outro” ordenamento do mundo em 

uma forma bela, que é outro mundo, absolutamente novo e diverso. Avançamos um pouco até 

ao movimento surrealista, em particular, a Semana de Arte Moderna brasileira em 1922, cuja 

representação do irracional e do subconsciente da imaginação foi manifestada livremente, sem 

o freio do espírito crítico, atribuindo plena capacidade ao impulso psíquico do artista. Pode-se 

dizer que, aí, era supervalorizada a criatividade. A característica do “modernismo” é reforçar 

a saída do mundo real para adentrar no “outro” mundo, expressar o fantástico, em 

contraposição ao “controle” da razão humana. A descrença no mundo real não possibilita ao 

artista adentrar a própria matéria, isto provoca o isolamento do artista da realidade que o 

circunda e o faz perder o interesse pelas vozes comuns. Ao que se chama realidade poderia se 

chamar irrealidade.  

A influência do surrealismo na estética moderna é inegável; por essa razão, 

relembramos a influência desse movimento na heterocosmicidade da arte. O mundo dito real é 

o produto de uma convenção. Pareyson o chama de: “o precipitado do hábito, o resíduo morto 

e inerte que resulta de um processo de fossilização”
182

. Ciglia reler o argumento pareysoniano 

de que o poeta não se adapta nem à convencionalidade do mundo real, nem à vida da 

sociedade. O poeta se opõe a tudo que existe de comum e estereotipado, de toda evidência 

intelectual, sensível, prática e utilitária. O artista refuta tudo que descende da “razão e do bom 

senso”, assim também desdenha a linguagem solícita, inerte, decorrente de hábitos 
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convencionados
183

. O artista contesta, contrapõe, desvincula-se da sociedade para livrar-se 

“deste” mundo. Rompendo os pontos com a realidade, substitui o existente por coisas diversas 

que ele produz e cria um “outro” mundo.  

O mundo da arte, aos olhos de Pareyson é um mundo essencial, criado pela 

onipotência mágica do espírito, produzido pela atividade demiúrgica da imaginação, 

incomensurável aos sentidos e irredutível ao intelecto. O poeta cria outro mundo através das 

imagens fornecidas pelo mundo da realidade, imagens que só aparentemente são reais e 

verdadeiras. 

A imagem é considerada por si mesma e não como a cópia de uma realidade: a arte 

não é, por isto, representação da natureza, mas construção de imagens. A imagem nasce da 

junção espontânea de duas realidades bem distantes entre si. A imagem faz com que o real 

ceda o lugar ao fantástico e ao maravilhoso. Pareyson evidencia que a imagem constrói por si 

própria, “outro” mundo, enquanto reúne e reordena o que é dissímile e diverso deste mundo, 

encontrando a sua raiz e unidade profunda. Conforme já aludimos, a imagem é a forma 

mágica do princípio da identidade. Não obstante isso, Pareyson afirma que o artista, de tal 

modo livre das imagens, de todas as referências deste mundo, “desvincula-se do império da 

razão e absorto nas sugestões da memória cria, quase sob ditadura, o seu sonho”
184

. Podem-se 

destacar aqui dois nós da obra surrealista: o caráter automático e o caráter onírico da poesia. 

Decerto que a poesia é uma forma de automatismo psíquico, com o qual nos propomos a 

expressar o funcionamento real do pensamento.  

Perniola, investigando o manifesto brasileiro Tropicalismo, considera que o seu 

fundamento central está baseado no argumento que o poeta que fechou os olhos ao mundo 

real e convencional expressava imagens “ditadas” e não “ditas”, escrevia passiva e 

automaticamente, subordinado a uma ditadura. Põe-se na mais absoluta receptividade e limita-

se a registrar, sem intervir ativamente e impedindo toda intervenção da sensibilidade, da razão 

ou da memória. “Estes escritos automáticos são pura imagem, puro sonho, fora de toda 

sugestão da memória, subtraída do domínio da razão convencional, reino do arbitrário e da 
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contradição”
185

. Isto é signo da absoluta independência da imaginação e a novidade do sonho 

torna-se a incoerência e a ilogicidade do texto surrealístico. 

A poética surrealista, então, abstrai o poeta do mundo real para fazê-lo sucumbir em 

um caos psíquico do qual emerge o “outro” mundo, a “surrealidade”.  O mundo novo da arte é 

construído pelo “pensamento artístico” e pela “poesia onírica”. Prosseguindo com Perniola, 

entende-se que o surrealismo é uma afirmação consistente da heterocosmicidade da poesia e 

do absoluto valor estético da imaginação e do sonho: o mundo absolutamente novo e outro, a 

invenção livre e inédita
186

. Requer-se, pois, destacar que a passagem “deste” mundo ao 

mundo novo da arte é também determinada por um impulso passional; que aparece claro 

como a heterocosmicidade é, na arte, estritamente ligada à passionalidade.  

Dos pressupostos psíquicos dos poetas a que nos referimos acima é possível pensar 

que a adesão ao materialismo histórico e dialético poderia determinar a estrutura entre vida e 

poesia. Pareyson defende o argumento de que se pressupõe o sentimento fundamental que 

guia a poesia surrealista para desvinculá-la deste mundo e criar “outro” mundo
187

. Para 

afirmar a liberdade total do seu espírito, o poeta surrealista quer sair “deste” mundo, quer 

abandonar-se em nostalgias, da origem e do princípio, nas quais deve consistir a sua realidade 

verdadeira.  

Nessa esfera, na natureza passional da sua evasão, a sua realidade é a realidade que ele 

gostaria que existisse. O poeta, através da poesia, pensa em mudar e “transformar” o mundo, 

ou seja, tornar “esta” realidade de acordo com a “sua” realidade, o mundo dos seus desejos e 

das suas aspirações, uma nulificação do mundo, o esquecimento da própria personalidade e o 

privar-se de toda memória. Assim sendo, considera-se que a imaginação é o núcleo 

fundamental da heterocosmicidade. Pareyson faz uma referência acerca da análise de Jean-

Paul Sartre sobre esse núcleo específico e, citando-o escreve: “a essência da arte é a imagem, 

e esta não somente não é a realidade, mas, é irrealidade. A imagem e a realidade se excluem. 
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Realizar e imaginar são duas expressões da consciência, reciprocamente exclusivas”
188

. 

Assim, imaginar é um não realizar, “nulificar a realidade”
189

.  

A obra de arte enquanto imagem é irreal: baseia-se em um ato de nulificação da 

realidade. Pode-se pensar na correlação da consciência não realizável, mas imaginável; o 

objeto estético é colhido por uma consciência imaginante que o põe como irreal. Por essa 

razão, se diz que o poeta cria um objeto irreal. Estou falando da passagem de um mundo para 

“outro” mundo, da contemplação estética à vida diária, do imaginável ao realizável. A 

imagem artística não é somente fora do espaço e do tempo, é fora do real, porque é 

irrealidade, e isto é o reino do imaginário.  

Perniola chama a atenção também para o aspecto “mágico” da imaginação como 

negação da realidade; o imaginário enquanto irreal é sempre um duplo nada: nada de si em 

relação ao mundo e nada do mundo em relação a si
190

. Considerando que o ato de imaginação 

é pôr o seu objeto enquanto negação da realidade, pode-se pensar a dupla condição da 

consciência. Pareyson define as duas condições da consciência imaginativa como a 

possibilidade de pôr a realidade na sua totalidade sintética e a possibilidade de pôr a imagem 

fora de tal totalidade. Se a totalidade sintética da realidade é o mundo, “é preciso colocar-se 

no mundo para poder considerá-lo como um nada em frente à imagem”
191

. No argumento 

pareysoniano o real não é o belo: a beleza é um valor que pode ser atribuído somente ao 

imaginário, implicando a nulificação da realidade.  

Recuperar a beleza em um objeto real significa acolher este objeto como imagem, e, 

logo, como irreal: isto significa retroceder a si mesmo, fazê-lo escorregar no nada, nulificar a 

realidade. O belo natural não é outro que o objeto real no qual é neutralizada a realidade, e 

que por isto tornou-se também imagem: o objeto posterior a si mesmo; não mais objeto de 
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consciência realizável, mas objeto de consciência imaginável: “a grande beleza de uma 

mulher mata o desejo que se pode ter”
192

  

Pareyson retoma a questão persistindo na interrogação de que uma consciência que faz 

parte do mundo, que é um existente entre outros, como é possível colocar-se no mundo? 

Colocar-se no mundo é possível somente por uma consciência livre, isto é, por uma 

consciência que, através da sua própria natureza, foge do mundo e não faz parte dele. Diante 

disso, a possibilidade do ato de imaginação atesta a liberdade da consciência humana
193

. Este 

mesmo ato de imaginação permite, aos olhos de Pareyson, a discussão sobre a “nadificação do 

mundo”. Pareyson atribuiu a Sartre a originalidade da afirmação sobre a imaginação na arte 

escrita no livro L’imaginaire, de 1940.  

Considero a pertinência da tríade conceitual, vida, arte e filosofia, nos manteremos no 

âmbito da perspectiva estética do nosso autor, especulando três conceitos centrais em seu 

pensamento. Vimos anteriormente que Pareyson não separa a arte da vida, ao contrário, a arte 

está presente em toda a operosidade do homem. Não obstante isso, frequentemente, assume 

funções ulteriores, sem, por isso, perder a própria natureza. A obra de arte acolhe em si toda a 

vida espiritual do seu autor, torna-se realmente vida e razão de vida para o artista. No entanto, 

a arte é também uma atividade especificada, que emerge da vida; e dela emergindo, dela se 

distingue, afirmando-se numa especificação própria, com uma natureza, finalidade e 

caracteres próprios. Entre a arte e a vida existe uma relação inseparável: a vida inteira prepara 

a arte em seu caráter estético inerente a todas as suas manifestações, de acordo com Pareyson 

é em virtude deste presságio da arte que a vida rege que a arte pode especificar-se e 

justamente no ato em que ela se especifica toda a vida une-se à arte
194

. 
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4. VIDA, ARTE E FILOSOFIA 

  

“Na obra de arte, efeito e existência coincidem. O 

efeito é a própria obra na sua existência física e 

presença material”
195

. 

 

 

Pensar a estética pareysoniana é uma busca incessante pelo significado destes três 

conceitos basilares: vida, arte e filosofia. A função da filosofia é autônoma, especulativa
196

; o 

problema das relações entre vida, arte e filosofia é especular o lugar da arte, sobretudo, 

detendo as relações com a vida e com a filosofia. A filosofia de Croce, herdeira do problema 

da tradição romântica, define o lugar da arte mediante a teoria das quatro formas e da 

circularidade do espírito, segundo a qual Vida, Arte e Filosofia são colocadas em 

consonância. Esse nexo dialético que, enquanto explica Arte, Vida e Filosofia, faz com que a 

arte se distinga da vida enquanto a contempla e logo a faz figurar em imagens e distinguir-se 

da filosofia, na medida em que lhe oferece o material das imagens
197

.  

Conforme pensa Pareyson, é através dessa teoria que Croce pretende manter ao 

mesmo tempo a especificação da arte e sua relação com a filosofia. Contrapondo-se a esta 

teoria, Pareyson chama atenção para a especificação da arte propriamente. A arte não poderia 

ser garantia para uma filosofia que absorve também em si a vida, como acontece no 

racionalismo metafísico-dialético característico da doutrina croceana
198

. Esta objeção nos 

conduz às questões  a serem investigadas  entre Vida, Arte e Filosofia. Examinaremos em que 

consiste a estética croceana e qual fundamento pode então “lhe ser dado” através da 

especificação da arte através da teoria das quatro formas. Em termos pareysoniano a questão 

se move pela via do pressuposto de que a crise filosófica atual consiste na dissolução do 

racionalismo metafísico-dialético. Um dos sinais desta crise e desta dissolução é a redução da 

especificação da arte. Nessa esfera, Pareyson admite que a arte tenha uma vocação para 
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apropriar-se dos assuntos e das funções da filosofia, da religião e da moral, substituindo-os e 

atribuindo a si própria às tarefas que são peculiares a esses três campos
199

.  

Cabe aqui um parêntese para se recordar que a Estética de Croce contém elementos do 

neokantismo do final do século dezenove, os quais fazem referências tanto às ciências da 

natureza quanto às ciências do espírito, principalmente na distinção entre as diversas esferas 

da atividade humana realizada através de alicerces de alguma delas em uma categoria ou 

forma da consciência. D’Angelo chama atenção para a eloquente passagem de um texto de 

1899, no qual Croce escreve: “Uma Economia na qual se prescinda do valor, é uma Lógica na 

qual se prescinda do conceito, uma Ética na qual se prescinda da obrigação, uma Estética na 

qual se prescinda da expressão”
200

. A ressalva feita por D’Angelo ocorre devido ao contraste 

demonstrado pela divulgação de um Croce “neo-hegeliano”; na sua visão, o encontro com 

Hegel deu-se só em 1905-1906, o que reforça a sua afirmação de que a estética croceana pode 

ser lida sob um olhar de “retorno a Kant”. Croce é herdeiro da cultura alemã, ressalva 

D’Angelo, mas não se comporta como um mero repetidor; esforça-se para oferecer respostas 

pessoais para problemas advertidos ao longo da tradição filosófica
201

. 

Ressalva à parte cabe pensar que a crise dos valores, no olhar pareysoniano, possibilita 

a nostalgia exigida pela arte. A arte pretende substituir os valores em crise e aspira a assumir 

as funções anteriormente desenvolvidas pela filosofia, pela religião e pela moral. A arte 

assume funções gnosiológicas e metafísicas às quais teria a prerrogativa, ou pretensão de 

revelar-se, no sentido profundo da realidade; ou se autoeleger como um princípio ativo e 

transformador da realidade convencional
202

. Estas funções são algumas vezes atribuídas à arte 

através das poéticas modernas, do simbolismo ao hermetismo, e do surrealismo.  Tais funções 

são sinalizadas através da dissolução do racionalismo metafísico-dialético. Esse, por sua vez, 

quis garantir a especificação da arte, inserindo-a em uma construção dialética, na qual é bem 

fixada a sua relação com a vida prática, por um lado, e com a religião e a filosofia por 
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outro
203

. Através da coesão dialética, toda forma ou momento se absolutiza; tentando abarcar 

as funções dos outros campos, a arte reivindica para si as funções da moral, da religião e da 

filosofia.  

Em consonância com Givone, examinamos as tentativas de crítica e superação do 

racionalismo metafísico-dialético.  Pensamos verificar se as tentativas podem, por um lado, 

reencontrar, na dissolução de tal racionalismo, o fundamento filosófico das poéticas baseadas 

nas exigências exageradas e nas nostalgias da arte. Todavia, por outro lado, reencontrar a 

especificação da arte acolhida como critério para avaliá-las através da validade filosófica das 

filosofias. Neste exercício de investigação e busca de compreensão sobre o problema das 

relações entre vida, arte e filosofia na filosofia de Croce, nos remetemos ao problema do 

caráter romântico da estética croceana e ao problema das relações entre as quatro formas 

através do qual Croce insere sua estética na história do pensamento estético
204

. 

Pareyson assinala os pressupostos dialéticos e históricos do pensamento croceano 

apresentados na sua estética, como a superação necessária de pontos culminantes do 

pensamento estético, como por exemplo: o nexo da estética croceana com as estéticas 

precedentes; a forma conclusiva da estética croceana; a arte separada da vida e dissolvida na 

filosofia. No volume 14 das obras completas denominado de Interpretazione e Storia, 

Pareyson discute exaustivamente este assunto. 

Pareyson faz referência ao texto de 1908, apresentado por Croce no Congresso de 

Heidelberg
205

 essa conferência especula a intuição pura e o caráter lírico da arte. Croce 

apresenta a estética da intuição pura como a superação das cinco concepções estéticas. 

Pareyson afirma que essas concepções não se referem a fatos contingentes ou a épocas 

históricas, mas são expressões mentais que se reencontram em todos os tempos. Assim sendo, 

não são elencáveis segundo um número e uma ordem tomados arbitrariamente. Na realidade, 

trata-se dos cinco momentos ideais da pesquisa do verdadeiro, dispostos segundo uma ordem 

necessária e inalterável. Pareyson destaca as cinco possíveis estéticas com o intuito de 
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demonstrar o nexo da estética croceana com as estéticas precedentes. Mantemos a ordem 

conservada por Pareyson: empírica, praticista, intelectualista, agnóstica e mística
206

.  

A estética empírica é aquela que se limita a reconhecer a existência de fatos artísticos, 

permanecendo, todavia, incapaz de encontrar um conceito único sob o qual possa reuni-los e 

um princípio único com o qual sistematizá-los. Reconhecendo os acontecimentos artísticos 

acrescenta-lhes tudo para dar-lhe um reagrupamento empírico. De acordo com Givone, a 

estética praticista é aquela que reconduz os fatos artísticos para um único fundamento, 

fazendo-os residir na atividade prática; ou seja, a arte é vista como prazer (estética hedonista), 

ou exercício de virtude (estética moralista), através da qual é reconduzida à “forma 

econômica” ou à forma ética da atividade prática
207

. A estética intelectualista é aquela que 

explica os fatos artísticos como casos particulares do pensamento lógico, ou seja, a arte é 

considerada como fragmento e esboço de ciência e filosofia, quase forma inferior e imperfeita 

de ciência e filosofia. A estética agnóstica é aquela que, convicta de que a arte tem um 

princípio próprio e original, rejeita todas as concepções precedentes da arte, mas é incapaz de 

dizer qual seja o princípio autônomo da arte. Finalmente, a estética mística é aquela que, 

afirmando o caráter cognoscitivo da arte, eleva-a além da ciência e da filosofia, considerando-

a como a forma mais alta de conhecimento.  

Não obstante, não nos referimos a cinco exemplos quaisquer, mas são os cinco graus 

necessários à pesquisa da verdade acerca do problema estético: Pareyson ressalta que a 

superação de um grau inferior ocorre através de um grau superior, isto é, que o grau supremo 

inclui todos os precedentes, no sentido de que conserva a verdade particular de cada um. Na 

estética mística está contida a afirmação da existência de fatos artísticos e a afirmação da 

redutibilidade dos fatos artísticos em um princípio único que é uma categoria do espírito não 

sendo o princípio da arte nem prático nem lógico, mas ulteriormente determinado
208

.  

O núcleo central da estética mística nos remete à velha questão: como a arte pode ser 

superior à filosofia? Se a arte é um objeto de análise da filosofia. Pareyson problematiza essa 

questão demonstrando que Croce está apenas invertendo as tentativas: não se trata de 

encontrar um lugar para a estética acima da filosofia, como forma suprema de conhecimento, 
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mas, sim, aquém da filosofia, como uma forma inferior de conhecimento, para que a arte não 

seja o grau supremo do espírito teórico, mas o grau primeiro e elementar da filosofia.  

Pareyson ressalta que de tal modo se alcança a forma estética como a forma de 

conhecimento complexo: menos complexo do que a ciência, a história, a filosofia, enquanto 

não tem a ver nem com classificações e abstrações, nem com juízos de realidade, nem com 

conceitos, mas unicamente com imagens e intuições. Tomatis também reler essa questão 

pareysoniana da arte que enquanto cria as primeiras representações, inaugura a vida do 

conhecimento: é a raiz de toda vida teórica. Pareyson acrescenta uma observação de Croce 

que destacamos a seguir: “e no ser raiz, e não flor ou fruto, este é o seu ofício; sem raiz, não 

se dá nem a flor nem o fruto”
209

.  

É através da crítica da estética mais evoluída, que é a estética mística, que Croce 

alcança a estética da pura intuição. Considerando se tratar da superação que torna verdadeiros 

os momentos precedentes negando-os, se tomados isoladamente e conservando-os todos na 

sua verdade parcial. De acordo com Pareyson, existe um nexo necessário entre a estética 

croceana e as estéticas precedentes. Esta perspectiva não é diretamente histórica, mas ideal e 

lógica. A estética croceana fundou esta precedência, “no sentido de que ela inclui como seus 

momentos internos uma série de afirmações, as quais constituem cinco concepções 

determinantes da arte que correspondem a formas históricas determinadas pela estética”
210

. 

Devido aos recortes exigidos pelas adequações acadêmicas, não discutiremos nesta tese os 

autores referidos nesta passagem. 

Pareyson confirma que Croce alega que a estética empírica seria a estética de Gustav 

Theodor Fechner, que é praticista; a de Campanella é intelectualista; a de Hegel é agnóstica; a 

de Kant e a de Schelling, mística. Mas se trata de correspondências acidentais. Essas não 

comprometem absolutamente o caráter ideal segundo enfatiza Pareyson, esta sucessão deve 

necessariamente culminar na estética croceana. Isto porque a estética croceana contêm estas 

várias concepções no interior de seu desenvolvimento
211

. Pareyson ressalta que a estética 

croceana continha já uma necessidade particular para admitir como seus pressupostos, isto é, 

as cinco estéticas citadas em destaque, nessa mesma disposição. Constatamos na teoria 
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croceana das quatro formas do espírito, que a retomada da arte como categoria do espírito 

exclui que a arte possa ser reduzida às três formas: econômica, como sustenta a estética 

hedonista; a forma ética, como sustenta a forma moralista, e a forma lógica, como sustenta a 

estética intelectualista. Na realidade, evita que a arte se reduza a uma atividade prática do 

espírito, tanto na forma econômica quanto na forma ética. Givone considera que isso significa 

excluir a verdade da estética prática, isto é, excluir que a arte se reduza à forma lógica, mesmo 

admitindo que ela pertença à atividade teórica do espírito; significa admitir, de acordo com a 

estética mística, a falsidade da estética intelectualista
212

.  

Considerando que da estética croceana se deduz o nexo lógico dos momentos ideais 

delineados. Atribui-se à estética empírica o reconhecimento normal dos fatos estéticos, como 

a condição primeira de toda pesquisa estética. Todavia, à estética agnóstica acrescenta-se o 

momento negativo e crítico, cuja função dialética na sucessão lógica é idêntica àquela da 

estética mística. Pareyson advertindo-nos para o fato de que Croce apresenta a própria estética 

como a superação necessária dos cinco momentos ideais do pensamento estético, “ele 

expressa de certo modo a sua doutrina das quatro formas: o esquema lógico-histórico dos 

antecedentes da sua estética se reconduz ao esquema dialético do seu sistema”
213

. Retornamos 

ao problema das relações das quatro formas do espírito.  

Pode-se dizer que, o caráter romântico da perspectiva croceana acerca da história da 

estética se esclarece com a lembrança de que o romantismo se coloca como uma revolução no 

campo da poética, isto é, a poética da criação contra a poética da imitação. Apresenta-se a 

possibilidade segundo a qual se pode abandonar o campo da poética, ou melhor, trocá-lo pelo 

campo da estética. Com isto, se pode ver como a oposição entre o Romantismo e as doutrinas 

tradicionais tendem a suprimir-se, mesmo que no curso da história do pensamento estético se 

assista a um lógico e progressivo desenvolvimento do conceito de imitação no interior do 

conceito de criação.  

A nosso ver, a interpretação pareysoniana sobre o problema das quatro formas na 

estética croceana enxerga por um novo ângulo a superação necessária dos cinco momentos 

ideais da pesquisa da verdade em torno do problema estético e da concepção das formas 

extraestéticas. O problema do caráter romântico da estética croceana encontra-se na 
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concepção da estética como ciência tipicamente moderna e nas quatro etapas percorridas 

durante o desenvolvimento do pensamento estético de Croce. No olhar pareysoniano, a 

filosofia croceana institui entre os três elementos: Vida, Arte e Filosofia, uma relação 

dialética. Croce resolve a herança romântica da sua estética, de acordo com Pareyson, 

mediante a dialética, no sentido do racionalismo metafísico-dialético. As críticas direcionadas 

à estética croceana se referem mais precisamente ao conceito de cosmicidade, ao qual Croce 

com base no pressuposto da relação dialética entre as formas, atribui à intuição artística.  

Assim, na primeira estética de Croce, a intuição é concebida como conhecimento do 

individual em contraposição ao conhecimento universal. Isto é o conceito. Pareyson reforça, 

entretanto, que é o conhecimento da natureza enquanto tem por objeto as impressões que 

remetem para um mundo infraespiritual indefinido. A segunda estética de Croce, por sua vez, 

acrescenta a dialética mediante o conceito de circularidade, através do qual se suspende o 

mundo infraespiritual pressuposto no conhecimento intuitivo. O conhecimento intuitivo, dito 

de outro modo, a forma estética, tem como objeto o sentimento, isto é, a vida prática na sua 

passionalidade e sentimentalidade. Essa vida é o espírito mesmo em uma das suas formas, e 

mais precisamente na sua forma econômica. 
 
D’Angelo ressalta que a intuição, assim 

concebida, não é mais conhecimento da natureza, mas é conhecimento do espírito, mais 

precisamente do espírito que se faz natureza, que em tal modo se faz, na arte, objeto para si 

mesmo
214

.  

A nosso ver, a explicação de Pareyson sobre a cosmicidade da intuição considera que 

o sentimento que é objeto da intuição não é meramente individual, mas, como toda forma do 

espírito, é individual e universal ao mesmo tempo. Em termos pareysoniano, enquanto é 

contemplado e intuído, isto é, expresso na figuração poética e logo todo ultrapassado pela 

vida imediatamente vivida no mundo do conhecimento, é visto na totalidade do espírito, 

harmonizado com a totalidade do universo, em uma exaltação cósmica que na parte torna 

presente o todo, no finito insere o infinito, e universaliza o individual
215

. A intuição, enquanto 

cósmica, não é mais conhecimento do individual na sua individualidade, mas do individual 

como universal. A aplicação da dialética mediante o conceito de circularidade faz da intuição 

não mais simplesmente o conhecimento da natureza e do individual, mas o conhecimento do 

espírito como natureza e do individual como universal. A arte é a atividade na qual o espírito 
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começa a conhecer a si mesmo e a simples intuição é conhecimento do universo. Ciglia 

compreende e sublinha o enfoque de Pareyson, “se a arte é conhecimento que o espírito 

adquire em si mesmo como conhecimento do individual-universal, a arte parece dissolver-se 

na filosofia se distanciando da imediateza da vida”
216

. O nexo dialético, nesse sentido, garante 

a especificação da arte, suprimindo-a no mesmo ato que a filosofia, dialeticamente vista, se 

contrapõe à imediateza da vida.  

Não obstante isso, a relação entre arte e vida e vida e filosofia é colocada em lados 

opostos. Esta relação é delineada entre as quatro formas e o caráter romântico no âmbito da 

filosofia croceana. D’Angelo acrescenta que críticos como Ugo Spirito (1896-1979) e 

Galvano Della Volpe (1895-1968) partem da crítica do conceito de cosmicidade no qual 

parece que a arte perde a própria especificação, enquanto se dissolve na filosofia: no ato 

mesmo em que a filosofia perde contato com a imediateza da vida
217

. A sua tarefa é explicar a 

vida que não se deixa dissolver na filosofia: com este fim se reivindica a especificação da arte, 

a qual não é mais tal se dissolvida na filosofia. Trata-se da dissolução do nexo dialético entre 

vida, arte e filosofia. Assim, para impedir a dissolução da arte na filosofia identificando-a com 

a vida à qual a filosofia se contrapõe na própria imediateza
218

, recorre-se ao argumento de que 

a identificação de arte e vida contém uma implícita definição das relações desta identidade 

com a filosofia. 

Evidenciamos, em consonância com Givone, as duas perspectivas diversas, destacadas 

por Pareyson. De acordo com Ugo Spirito, a filosofia de hoje é assinalada pela dissolução do 

realismo dialético, o qual intencionava dominar racionalmente o romantismo. Della Volpe, no 

entanto, afirma que se trata da dissolução da metafísica dialética, cuja última manifestação é o 

romantismo místico. É por isso que no objeto da sua crítica eles vêem duas coisas diversas e, 

aliás, aparentemente opostas: o conceito de cosmicidade,  visto por Spirito como manifestação 

de materialismo. Della Volpe, todavia entende-o como uma manifestação de romantismo
219

. 

Para ambos, porém, se trata de superar tanto o racionalismo quanto o romantismo, que são 

indissoluvelmente conjugados. Segundo a manifestação do materialismo se identifica de 
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acordo com a manifestação do romantismo, alcançando a identificação de arte e vida. Esse 

alcance ocorre mediante uma forma de irracionalismo crítico, baseado na antinomia entre vida 

e filosofia, ou mediante uma forma de esteticismo crítico que se apresenta como filosofia, 

aliás, metafísica do finito.  

Pareyson esclarece justificando os dois nomes recorridos aqui, como se segue: as 

posições de Ugo Spirito e Della Volpe estão estritamente ligadas às questões suscitadas na 

estética croceana e aos problemas que emergem dessa dissolução do racionalismo metafísico-

dialético no qual consiste a crise atual. Pode-se ver que estas duas posições partem do 

conhecimento de uma crise filosófica interpretada como a crise da tentativa ou racionalismo 

romântico do idealismo historicista, ou seja, do racionalismo metafísico-dialético, mais 

precisamente
220

. Givone explica que as duas posições que emergem do conhecimento que o 

idealismo historicista apresenta tem a sua própria crise: são duas possibilidades imanentes na 

mesma dissolução de tal racionalismo. Todavia, as duas posições partem do pressuposto de 

que mesmo no problema da arte se assiste com grande evidência ao processo de dissolução do 

racionalismo metafísico-dialético. Não obstante, essa exigência da especificação da arte 

oferece um critério para julgar a validade teórica das filosofias que se propõem a sair dessa 

crise
221

. 

Pareyson escreve Arte e Vida em 1953, livro revisto e republicado em 1961, no 

volume L’estetica e suoi problemi. Esta investigação é instigada pela pergunta: existe uma 

identificação entre os conceitos de Arte e Vida? Pareyson parte de algumas considerações 

sobre o pensamento de Ugo Spirito, no qual esta identificação implica três afirmações 

importantes, que são: a arte não é filosofia, a presumida filosofia é arte; a vida mesma é arte. 

Quando se diz que a arte não é filosofia, de acordo com Pareyson pressupomos os dois 

conceitos, de arte e de filosofia.  

Permanecendo no horizonte racionalista, de acordo com Givone se concebe a arte em 

um grau inferior de conhecimento e se afirma a possibilidade de uma passagem dialética da 

arte à filosofia; Pareyson admite que a arte é inferior à filosofia, mas não no sentido de que 

seja uma forma contraposta a uma forma superior. Inferior à filosofia como autoconsciência é 
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toda a realidade em que vivemos, a qual nada mais é que consciência
222

. Pressupomos que 

exista uma passagem da arte à filosofia, e isto não quer dizer que a arte deva se colocar em 

um nível inferior à filosofia; ao contrário, deve-se ressaltar a exigência peculiar própria da 

arte, a qual possibilita essa passagem à filosofia.  

Considerando o entendimento pareysoniano de que a arte é a realidade nossa no seu 

esforço, nunca concluído, de possuir-se, é o sonho com a exigência do despertar, é uma falta 

consciente de si mesma. Dizer que a arte não é filosofia significa uma afirmação não no 

sentido de que exista um valor autônomo para a arte; o valor da arte é o mesmo valor de toda 

a realidade, e isto é a filosofia. O valor da arte como arte é o valor da realidade, e isto é o 

valor absoluto, o valor: a filosofia nunca alcançada. Por isto realizar completamente a arte 

significa negá-la, e isto é fazer filosofia. Pareyson relembra que a filosofia é negação da arte, 

no sentido de que a arte não tem o seu valor em si, mas tem em outro de si, nisto que, uma vez 

realizado, é a negação da arte. O valor da arte é o que a nega como arte. O que significa dizer 

que isto que falta à arte é especificamente o valor artístico, o que não constitui a arte como tal. 

Não estamos falando da falta do valor absoluto, mas do sentido do realizar artisticamente a 

arte. Não se trata de procurar fazê-la permanecer assim, sem resolvê-la na filosofia, mas 

significa, ao contrário, resolvê-la e, logo, dissolvê-la na filosofia
223

.  

Decerto no que se refere à máxima: a arte não é filosofia, Pareyson responde: a arte 

não pode não ser arte: o seu princípio não é uma perfeição, mas uma inadequação; não é um 

valor, mas a falta do seu valor; não é uma norma intrínseca, mas uma fatal impossibilidade
224

. 

A autonomia da arte não é autonomia do valor, mas a autonomia da insuficiência, ou seja, da 

falta de valor. Givone interpreta Pareyson do seguinte modo: se pensarmos na arte logicizante 

e moralizante como falsa arte enquanto é falsa filosofia, não estamos sobrepondo a arte à 

filosofia, ou vice-versa, ao contrário, cremos que seja filosofia, sem que na presunção se anule 

o esforço. Dizer: arte não é filosofia não é uma afirmação ilógica ou extra moral como uma 

indiferença ao verdadeiro e ao bem. A arte é alógica, não porque prescinda do conceito, mas 

enquanto não alcançou consegui-lo
225

.   
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Se a presumida filosofia é arte, se presume que o limite e a negação da arte são a 

filosofia como conclusão e posse lógica da realidade. Pareyson reafirma que a filosofia como 

pesquisa é arte e tem todas as características da imediateza da consciência; é expressão de 

vida que quer sair do misterioso desejo de absoluto “sonho com exigência de despertar”
226

. A 

experiência pessoal atesta que cada sistema filosófico é veste extrínseca de uma visão 

imediata. Essa resulta do improvisado lampejar de uma ideia que o filósofo lapida, como um 

artista, com o auxílio de uma técnica especial.  

A filosofia está vista como a presumida mediação de uma imediateza: um estado de 

alma inserido na vida de um indivíduo, por vezes colocado em um ambiente histórico, 

inserido no todo; tanto que o simples filósofo “não sabe julgar a própria obra, cujo significado 

lhe é revelado através dos outros, parece que a sua filosofia é consciência não autoconsciente, 

desde o momento que ele vê o próprio pensamento na objetividade com a qual é visto pelos 

outros”
227

. Assim sendo, a presumida filosofia não é autoconsciência, mas consciência, não é 

verdadeiramente filosofia, mas arte. Ao afirmar a diferença radical entre filosofia e arte se 

dissolve a diferença entre arte e filosofia: por esta razão, a verdadeira filosofia não é outra 

coisa que arte
228

. 

Considerando tais pressupostos, de acordo com Givone, admite-se que a vida é arte, 

enquanto é consciência, imediateza e particularidade. Segundo o nosso autor, uma definição 

categórica da arte, que a distingue do que não é arte, é impossível, porque implicaria no fim 

da verdadeira distinção entre arte e filosofia e na negação da vida como arte, em um sistema 

superior e racional que supera e suprime a vida e a arte enquanto tais
229

. Entre a arte e a 

filosofia, que no fundo é arte, e as outras manifestações que, no fundo, não são nada além de 

arte. Pareyson reforça e justifica o que acabamos de dizer ampliando o conceito de arte, 

fazendo com que a vida se torne obra de arte e as suas manifestações se definam com base no 

critério estético.  

Pareyson vê o mundo moderno impregnado de esteticismo, enfatiza o nosso autor, 

entendendo-se por esteticismo a supervalorização do valor estético com negação implícita dos 

                                                 
226

 Cf. PAREYSON, Luigi. IS, Vol. 14, 2007, p. 50. 

 
227

 Cf. GIVONE, Sergio. Storia dell’estetica, 2003, 151. 

 
228 

Cf. PAREYSON, Luigi.  IS, Vol. 14, 2007, p. 49.  

 
229

 Cf. GIVONE, Sergio. Storia dell’estetica, 2003, p. 149. 



89 

 

outros valores. Se o esteticismo evidencia o valor do belo, segundo Givone o hedonismo e o 

moralismo destacam o valor do útil e do bom, mas são formas de ativismo e de esteticismo. 

Não obstante isso, a avaliação é abandonada ao simples juízo de gosto, ao juízo estético à 

consciência imediata e à imediateza da vida como a arte. A perspectiva deste esteticismo é 

movida por um esteticismo metafísico e gnosiológico, isto é, pela reconhecida 

impossibilidade de alcançar o conhecimento do verdadeiro e do bem
230

. Neste âmbito, 

Pareyson desenvolve esta impossibilidade demonstrando que o esteticismo, que absolutiza o 

imediato e o particular, e o torna critério absoluto de avaliação, conclui a problematicidade da 

qual ele originou-se. Isso é a decadência, caracterizada pelo seu refinado esteticismo. 

Assim sendo, a absolutização da unidade dialética implica na absolutização da 

multiplicidade da vida, e esta é a crise contemporânea. Aos olhos de Pareyson, para se sair da 

crise é necessário alcançar a forma de esteticismo crítico e problemático mencionado mais 

acima. “O esteticismo crítico e fatal sucede o esteticismo decadente e dogmático. Nesta forma 

de esteticismo se afirma, sim, que tudo é arte, mas não como ideal e valor”
231

. Não é que tudo 

deva ser arte. Pareyson reconhece que a vida não pode não ser arte. A imediateza não é 

absolutização, mas vista no seu limite; a arte é vista na sua insuficiência inevitável, como 

pesquisa daquilo que a arte não é: a inadequação da vida é acolhida como uma constrição com 

a tentativa de se liberar.  

Conforme já aludimos, Pareyson identifica arte e vida; esta identificação pressupõe a 

“ausente” realização da filosofia, põe a filosofia como ideal inalcançável. A vida é dominada 

pelo desejo do absoluto; logo, nada disto que é contido na vida pode ser absolutizado. Eis o 

que surge da necessária experiência da desilusão após cada satisfação estética. Assim se diz 

que a felicidade do belo é acompanhada pela tristeza que deriva da impossibilidade de mantê-

la, a serenidade de uma satisfação estética é perturbada pela inquietude do gosto que não sabe 

repousar em si mesmo; o indivíduo livre dos limites da própria vida se faz escravo do limite 

da natureza e do próprio corpo. Assim, a superficialidade da renúncia à filosofia, na visão 

pareysoniana, deve ser acompanhada da profundidade da aspiração a um verdadeiro e a um 

bem que não são ilusórios, isto é, a filosofia absoluta.  
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A nossa interpretação considera fundamental o princípio pareysoniano de que o 

reconhecimento da insuperabilidade da vida deve ser integrado à aspiração e à filosofia. 

Consideramos também que o caráter concreto da estética e o caráter especulativo da filosofia 

caminham lado a lado, recordando que a condição do caráter especulativo do pensamento 

filosófico é, acima de tudo, a reflexão e o contato com a experiência. 

Nessa visão, a estética se constitui tanto pelo caráter especulativo da reflexão 

filosófica quanto pelo vital contato com a experiência. O ponto de conjunção entre teoria e 

experiência está inserido na estética. Essa união  norteia o duplo conhecimento pelo qual o 

filósofo não alcançaria dizer nada sobre a arte para além do prolongamento do discurso do 

artista ou do crítico. Este discurso, que é pré-filosófico, prolonga-se sobre o plano 

especulativo
232

. O discurso acerca da estética deve referir-se sempre à experiência da arte, seja 

por atingir uma experiência eventual, direta, ou por alcançar um testemunho devidamente 

aprofundado e interpretado. Sgrecia perpassa muitos aspectos da estética, entre eles a 

especulação sobre o risco ao qual a estética se submete por sua abertura à experiência 

concreta. Esta abertura é também o risco de ser confundida com a crítica ou a história ou a 

técnica da arte
233

. Tal risco é amplamente compensado e ultrapassado através das vantagens 

que provêm dessa abertura, ou seja, de uma inexorável multiplicidade de problemas e uma 

contínua possibilidade de renovação. Todavia, Pareyson reforça que o contato vivificante com 

a experiência é possível apenas através do limite que, impedindo a estética de identificar-se 

com a experiência estética, garante a sua distinção da crítica, da poética e da teoria das várias 

artes
234

.  

Na nossa interpretação, à luz do respaldo teórico oferecido por Pareyson a explicação 

ocorre no âmbito da possibilidade da estética em alcançar duas direções diversas, mas 

convergentes, isto é, ou através da filosofia, como quando o filósofo entende o seu puro 

pensamento sobre uma experiência da arte, ou pela arte mesma, como quando por um 

exercício concreto da arte ou de crítica ou de história emerge um conhecimento refletido e 

sistematicamente orientado pela própria atividade. A estética torna-se um fecundo ponto de 

encontro, um campo no qual têm direito à voz, segundo Pareyson, artistas, críticos, amadores, 

historiadores, psicólogos, sociólogos, técnicos, filósofos, metafísicos. É nessa diversidade de 
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experiência que ocorre o estímulo e se constata que a filosofia pode explicar e fundamentar a 

experiência. 

Se a poética e a crítica têm o caráter de reflexão sobre a arte. Cabe a estética a tarefa 

de estabelecer as leis da arte e os critérios de avaliação das obras de arte, ou mesmo uma 

teoria sobre uma determinada arte, quer dizer, metodologia da crítica. No entanto, poética e 

crítica, se traduzida em termos de reflexão, nem retornam à estética nem se identificam com 

ela, porque fazem parte do seu objeto, quer dizer, da experiência estética
235

. A arte, em 

conexão com a crítica à poética e a experiência, compõe o objeto de reflexão da estética. 

Ambas estão vinculadas com a atividade artística, a poética se refere à obra por fazer, e a 

crítica à obra feita. A poética tem a tarefa de regularizar a produção da arte, enquanto a crítica 

tem a tarefa de avaliar a obra de arte. Ambas são indispensáveis ao nascimento e à vida da 

arte. O artista não consegue produzir a arte sem uma poética declarada ou implícita, nem o 

leitor consegue avaliar a obra sem um método mais ou menos conhecido de leitura. Por esta 

razão, não é nem menos necessário que eles se traduzam em termos explícitos, isto é, que a 

poética seja entregue a um código de normas e preceitos ou que a crítica seja governada por 

um método declarado
236

. A obra requer que a poética e a crítica, na medida em que exige ser 

feita e ser avaliada, independente de regras escritas ou gerais, estão vinculadas, e ao mesmo 

tempo são portadoras do próprio valor, do qual exige e solicita o reconhecimento.  

Pareyson destaca que a relação da estética com a arte é direta, sem mediação da 

crítica, e que na experiência estética se encontram tanto a prática da arte quanto o exercício da 

leitura, da crítica e da história que se faz. Essa relação deixa clara a distinção entre a Estética 

e a Poética, ressaltando que a estética tem um caráter filosófico e especulativo enquanto a 

poética tem um caráter pragmático e operativo. Cabe aqui um parêntese para destacar o 

argumento de Vattimo sobre o porquê de filósofo como Croce ter hoje poucos seguidores. A 

estética italiana após os anos do predomínio idealístico, direcionou-se para as reivindicações 

contra as desvalorizações croceana do momento produtivo da arte (a técnica como puro fator 

“econômico”)
237

. Vattimo sustenta o argumento de que as características concretas da estética 

como processo formativo são contrárias ao substancial fechamento croceano nos confrontos 
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da filosofia contemporânea, abrindo-se para um intenso diálogo com a especulação alemã e 

francesa dos últimos decênios.  

Vattimo ao se referir a Teoria da Formatividade enfatiza que Pareyson delimitou 

decisivamente a renovação da estética italiana, ultrapassando a herança do idealismo alemão 

pré-hegeliano e desenvolvendo a corrente ontológico-hermenêutica do existencialismo da 

segunda metade do século dezenove; e destaca outras correntes que tenham repensado 

originalmente temáticas de origem marxista, como Galvano della Volpe e/ ou fenomenológica 

como Luciano Anceschi
238

.  Givone, por sua vez, afirma que as discussões em torno da 

estética,  desenvolveram-se, ultrapassando a análise linguístico-estrutural da arte. No mesmo 

livro, Introduzione all’estetica, Vattimo chama a atenção para a autonomia da voz de 

Heidegger no âmbito da reivindicação da “seriedade existencial e histórica da arte, 

principalmente nos textos: Hӧlderlin e l’essenza della poesia (Hӧlderlin e a essência da 

poesia) e L’origine dell’opera d’arte, (A origem da obra de arte)”
239

. Nessas obras, 

acrescenta Givone Heidegger propõe uma concepção inaugural da arte e da poesia vistas 

como o lugar onde acontece originariamente a verdade. No entanto, Vattimo afirma que a 

obra de arte é pensada como um acontecimento da verdade, possível só quando esta é 

concebida não mais como a metafísica tradicional, como adequação da proposição à coisa, 

mas instituída historicamente móvel. Esse acontecimento torna possível à historicidade nos 

horizontes e aberturas entre as quais somente a experiência de um mundo a torna possível
240

. 

As três definições mais tradicionais da arte são: arte concebida como um fazer, arte 

concebida como um conhecer e arte imaginada como exprimir. Estas três concepções ora se 

contrapõem e se excluem, ora se aliam e se combinam, mas permanecem como as três 

definições principais da arte. Vattimo ressalta que, na antiguidade, prevalece a primeira 

definição, a arte como um fazer no qual era implicitamente, ou explicitamente, acentuado o 

aspecto executivo, manual; no entanto, o pensamento antigo pouco se preocupou em teorizar a 

distinção entre a arte propriamente dita e a atividade ou a técnica do artesão
241

. Neste âmbito, 

trata-se de um entendimento que permaneceu equívocado, não foi dissipado nem mesmo pela 
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distinção entre arte liberal e arte servil. A arte servil confinava, no interior das artes inferiores, 

artes “grandes” como as plásticas e figurativas, e era intimamente contraditória, porque 

exaltava exatamente as artes nas quais eram menos evidentes as características que, por 

definição, eram atribuídas à arte, quer dizer, o aspecto executivo e manual.   

No romantismo prevaleceu a terceira definição, que fez consistir a beleza da arte não 

na adequação a um modelo ou a um cânone externo de beleza, mas na beleza da expressão, ou 

seja, na coerência das figuras artísticas com o sentimento que a alma lhe suscita. Na visão 

pareysoniana até então, as concepções da arte como expressão se multiplicam até às duas 

últimas, de Croce e de Dewey. No entanto, essas permanecem na base as teorias que 

concebem a arte como linguagem, até das teorias semânticas
242

. Enquanto, no pensamento 

ocidental prevaleceu a arte concebida como um conhecer, a segunda concepção, que 

interpreta a arte como conhecimento, visão, contemplação, cujo aspecto executivo e 

extrínseco é secundário. A arte entendida ora como a forma suprema, ora como a forma 

própria do conhecimento, mas como visão da realidade, ou da realidade sensível na sua plena 

evidência, tanto de uma realidade metafísica superior e mais verdadeira, quanto de uma 

realidade espiritual mais íntima, profunda e emblemática. 

No que se referem a estas concepções, diversas entre si, colhem-se caracteres 

essenciais da arte, porque não estão isoladas entre si. A arte é expressão, mas não precisa 

esquecer que existe um sentido através do qual todas as operações humanas são expressivas. 

Cada expressão humana contém a espiritualidade e a personalidade das quais se origina e tem 

a iniciativa moral à qual se dedica com empenho; logo, toda operação humana é como um 

retrato da pessoa que a conclui. É sabido que a arte tem um caráter expressivo; mas não é 

certo o que a caracteriza na sua essência; poder-se-ia dizer que a arte tem também, entre 

outros, um caráter expressivo; poder-se-ia ainda acrescentar que, se não tivesse essa 

característica, não seria arte, porque faltaria a característica de humanidade concluída, que é 

condição indispensável da conquista de cada obra humana.  

Compreende-se, que a arte é “expressão de sentimento” e pode ser importante do 

ponto de vista da poética, mas é uma concepção problemática na esfera da estética: pode ser o 

programa de uma arte lírica que consiste em expressar efeitos e emoções, mas não dá conta 

da essência da arte. Pareyson recorda que não se entende qual sentimento possa exprimir um 

arabesco ou uma música abstrata ou uma obra arquitetônica. 
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Ciglia, interpretando Pareyson recorda-se, entretanto que a arte é expressiva e que a 

expressividade da arte tem um sentido particular, a arte é expressão alcançada. O alcance 

dessa expressividade ocorre quando a ênfase que contém o caráter específico da arte cai não 

sobre o substantivo, mas sobre o adjetivo. Em tal sentido, a obra de arte é expressiva enquanto 

é forma, isto é, organismo que vive por conta própria e contém tudo aquilo que deve ter: ela 

então exprime a personalidade do seu autor não tanto no sentido de traição, denúncia ou 

declaração, mas no sentido de que ela é, e nela, também, a mínima partícula é mais revelativa 

da pessoa do seu autor do que qualquer confissão direta.  

Assim sendo, a espiritualidade que se exprime é completamente identificada com o 

estilo. Em Pareyson, a forma é expressiva enquanto o seu próprio ser é um dizer, ela não só 

tem quanto é um significado, se pode concluir que em arte o conceito de expressão contém o 

seu especial significado do conceito de forma
243

. 

No âmbito do aspecto cognoscitivo, contemplativo e visível da arte, Pareyson afirma 

que este aspecto cognoscitivo não caracteriza a arte porque pode ser conferido a outras 

atividades humanas. Para certos artistas, a sua arte é o seu modo de conhecer e interpretar o 

mundo, como em Leonardo da Vinci, por exemplo; mas isto remete ao âmbito geral da arte 

que, na concreta e indivisível personalidade do artista, assume as funções de outras atividades 

do espírito humano, isto é, de ciência ou de filosofia, de religião ou moralidade, sem por isto 

deixar de ser arte. Com efeito, a arte pode ser reveladora da verdadeira realidade das coisas, 

do mundo suprassensível, da ideia, de outras atividades humanas, já que nenhuma delas, no 

seu concreto exercício, abre mão dos aspirais sobre a constituição da realidade, enquanto 

exibem princípios, leis, estruturas sobre a qual a filosofia, com oportuna interpretação, edifica 

as suas construções conceituais.  

Na nossa interpretação, admite-se que a arte não tenha por si mesma uma função 

revelativa ou cognoscitiva e nunca se reduz a conhecimento, sobretudo quando se atribui ao 

conhecimento um caráter contemplativo. Acentuar o caráter cognoscitivo e visível, 

contemplativo e teórico da arte contribui para pôr em segundo plano o aspecto mais essencial 

e fundamental, que é aquele executivo e realizativo, com grave preconceito da teoria e da 

prática da arte. Se a arte é conhecimento, ela é um modo próprio e inconfundível que deriva 

do seu ser arte. Isso não quer dizer que a arte seja esse mesmo conhecimento ou visão ou 
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contemplação, porque ela qualifica em modo especial e característico essas suas eventuais 

funções. 

Compartilhamos o princípio pareysoniano de que a arte revela um sentido das coisas, e 

tem uma fala própria em um modo novo e inesperado, ensina uma nova maneira de olhar e 

ver a realidade: “estes olhares são revelativos, sobretudo porque é construtivo como o olho do 

pintor, cujo ver é já um quadro, e através do qual o contemplar se prolonga no fazer”
244

.  

Vattimo também reforça o princípio executivo e realizativo atribuído para todas as atividades 

humanas não somente no que se refere ao mundo da técnica, da fabricação das coisas nas 

quais o “fazer” tem um aspecto não só evidente, mas manual e fabril, mas também em relação 

à atividade onde este aspecto visível não existe como o pensar e o agir. Assim, tanto no 

pensamento quanto na ação não é possível “operar” sem “fazer”, executar, produzir, realizar: 

concluir movimentos de pensamento e atos práticos, executar raciocínios e ações, produzir 

obras especulativas e/ou obras morais, realizar valores teóricos e valores éticos. A arte é, 

sobretudo, invenção
245

. 

Na nossa especulação procuramos está atentos aos três elementos imperativos do 

pensamento pareysoniano: interpretação, pessoa-arte e forma. Ativemo-nos, sobretudo na 

fase central da investigação estética situada entre 1946 a 1966. Abordamos a propedêutica 

estética, demonstrando a perspectiva da primeira formulação da teoria da interpretação 

aprofundada simultaneamente com os escritos destinados à estética (aproximadamente em 

1946). Essa formulação germinou e se desenvolveu no interior da meditação sobre a pessoa 

que emerge sucessivamente ao complexo confronto com a filosofia da existência. 

Apresentamos, nesse capítulo, algumas das referências conceituais que antecederam o 

argumento discutido na teoria da formatividade.   

Ciglia destaca que o princípio da reflexão sobre a pessoa ocupou o centro da filosofia 

pareysoniana, constituindo-se em um dos elementos mais caracterizantes da sua reflexão. A 

reflexão sobre a pessoa assumiu uma importância fundamental desde a primeira investigação 

existencialista do jovem Pareyson, especialmente em relação às temáticas de caráter 

filosófico-religioso na complexa e problemática definição das relações entre o homem e a 

transcendência divina. Entre o fim de 1940 e início de 1950, o personalismo pareysoniano não 
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constitui somente o fundamento teórico da teoria da interpretação, mas representa também a 

instância filosófica de base que motiva e sustenta o desenvolvimento da reflexão filosófica 

sobre a arte, elaborada na fase inicial em polêmica com a estética croceana
246

. 

A dialética de Vida, Arte e Filosofia é resultante da filosofia hegeliana e, como tal, 

especula que a filosofia hegeliana não alcança a garantia da especificação da arte, no sentido 

de que a especificação da arte não é separada da própria sutileza. Pareyson questiona “se o 

assunto perseguido por Croce para garantir tal especificação pode considerar a absolvição da 

sua reforma da dialética, se implicar a intervenção de outros fatores por si já estranhos à 

dialética em algum modo concebida”
247

. Para impedir a dissolução da arte na filosofia, é 

necessário identificar a arte com a vida, ou de preferência individualizar outras relações da 

arte com a vida tais que, impedindo a resolução da arte na filosofia, não reúnam, todavia, a 

identidade entre arte e vida. Essa, na realidade, dissociando ou descobrindo a dialética, 

intervém na dissolução dialética da arte na filosofia
248

.  

Russo, por sua vez,  nos recorda que a tese fundamental da teoria estética de Pareyson 

tem suas raízes na sua análise personalista e na dimensão da pessoa humana fundamentada 

através da compreensão de que a vida da pessoa é o uso e o exercício pessoal do pensamento 

que é, em si mesmo, universal
249

. Entre as pessoas, a compreensão existe sob a base comum 

da universalidade da razão, mas tal compreensão é sempre interpretação pessoal, porque para 

o homem não existe razão senão exercitada pessoalmente. Pareyson, no entanto afirma: “tudo 

que pensa o homem é pessoal e universal, enquanto pessoalmente pensado segundo a razão; 

pessoal é também toda filosofia, de modo que filosofia especulativa não existe senão como 

conhecimento da inevitável pessoalidade do exercício da razão”
250

. Nesse âmbito, Ciglia, em 

consonância com Pareyson, demonstra como uma filosofia da pessoa pode ser considerada 

nem pessoal, nem subjetiva, já que a universalidade é posta fora do indivíduo; na realidade, a 

pessoa torna-se um representante da sua espécie.  
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Compartilhamos o princípio de que o conceito de humanidade tornou-se descritivo, 

quantitativo, designando simplesmente que no homem o indivíduo ultrapassa a espécie, 

porque o conceito de humanidade não é nem descritivo nem quantitativo, mas normativo
251

. 

No que se refere ao conceito de homem, conforme explica Pareyson, consideramos a esfera de 

uma forma vivente e irrepetível dotada de validade absoluta e originalidade exemplar; eu, 

substância histórica qualificada de uma responsabilidade essencial e exercício pessoal da 

razão universal
252

. Admite-se que a humanidade seja um valor a ser realizado e uma tarefa 

para se resolver, porque o homem não é um ser, mas um dever ser. A heterorrelação da 

pessoa humana não é tocada, pelo menos de forma explícita e direta. Esse princípio é 

fundamental no personalismo pareysoniano do imediato pós-guerra. O conceito de pessoa, 

todavia, desenvolve-se admitindo o pressuposto de que a pessoa é existência, história 

concreta, tarefa, coincidência de ideal e dever, em uma vocação que é a coerência procurada 

na vida e na obra.  

Na nossa interpretação, o nosso exercício de reflexão conclui-se com a compreensão 

de que a filosofia da pessoa, ou personalismo ontológico, pareysoniano foi pensado a partir do 

entendimento do que quer dizer existência como coincidência paradoxal de autorrelação e 

heterorrelação. As características da pessoa são elucidadas como universalidade e como 

totalidade simultaneamente. A perspectiva da autorrelação e da heterorrelação apresenta a 

pessoa humana e a história inseridas em uma novidade fundamental pensada por Pareyson 

entre o final dos anos de 1939-1940 e o início de 1950, a partir da primeira formulação da 

teoria da interpretação, já aludida anteriormente.  

A abertura ontológica da pessoa humana é pensada por Pareyson como autorrelação e 

heterorrelação, atividade e receptividade, interioridade e independência, todos estes termos 

que enquanto opostos, mas coessenciais constituem a dialética da existência, se reconduzem à 

abertura ontológica da pessoa. Esses conceitos não se explicam sem referência ao ser, não se 

exercitam a não ser como abertura ontológica, não pode ter outra forma a não ser a relação 

ontológica. Pareyson enfatiza que o homem não é atividade sem receptividade, e a mesma 

problematicidade implica e pressupõe uma profunda normatividade, e nenhuma presença tem 
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caráter de interioridade se não tem ao mesmo tempo caráter de independência. A autorrelação 

não pode não coincidir com a heterorrelação
253

.  

A investigação do próximo capítulo é dedicada à Teoria da Formatividade a análise da 

experiência estética pareysoniana que vai além da definição da arte como algo abstrato 

apenas, e desenvolve um estudo do homem enquanto autor da arte e no ato de fazer a arte. O 

caráter de pessoalidade, que é inerente a toda atividade humana em geral conforme assegura 

Pareyson, evidencia que a arte está dirigida por uma iniciativa pessoal
254

. A pergunta pela 

natureza do operar humano na execução de uma obra de arte é pensada por Pareyson na esfera 

de uma invenção livre, entregue à singularidade de cada executante. Entende-se, em termos 

pareysonianos o fazer como o fim sobrepondo-se ao contemplar, simplesmente. Na base dessa 

proposta está a ideia, herdada de Augusto Guzzo, de que toda a vida humana possui caráter 

essencialmente formativo, ou seja, de que toda ação humana gera formas que, tanto no campo 

moral quanto no âmbito do pensamento e da arte, são criações orgânicas e perfeitas, 

autônomas, dotadas de leis internas, de compreensibilidade e exemplaridade. A esse 

pressuposto básico, Pareyson integra duas outras ideias fundamentais, erigindo sobre elas a 

sua teoria: “a ideia do caráter formativo de toda a operosidade humana e a ideia da arte como 

especificação dessa universal formatividade”
255

. 
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CAPÍTULO II - TEORIA DA FORMATIVIDADE: A FILOSOFIA ESTÉTICA 
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5. ESTILO, CONTEÚDO E MATÉRIA DA ARTE 

 

“Se as obras são sempre singulares, pode-se 

afirmar que é impossível fazê-las sem que, ao 

fazê-las, se invente o modo de fazê-las”
256

. 

 

A operação artística implica dois processos: um processo de formação de conteúdo e 

um processo de formação de matéria. Na chave argumentativa pareysoniana, uma relação 

conteúdo-forma e uma relação matéria-forma. Qual a relação entre esses dois processos? 

Pareyson alega que há quem sacrifique um ao outro. Por exemplo, uma concepção romântica 

como a croceana considera irrelevante, secundário, extrínseco o processo de formação da 

matéria: a arte é expressão, ou seja, é formação de um conteúdo; a formação da matéria é 

comunicação, que pode exercer-se ou não se exercer e, em todo caso, é ato prático, não 

artístico
257

. Mas, há, pelo contrário, quem faça a arte consistir em meros valores formais, 

desvalorizando todo significado expressivo como secundário, pré-artístico, periférico: a arte é 

fazer, construir, compor, produzir, quer dizer, formar uma matéria. Quando se vê na obra de 

arte uma forma primária e uma forma secundária: a primária é configuração de um material 

sensível, enquanto a secundária é configuração de um contexto de significados.  

Quando esta linguagem não for decorrente de simples excessos verbais, imputáveis à 

vivacidade de uma reação polêmica, sublinha Pareyson, podemos dizer que nos encontramos 

diante de uma verdadeira e própria forma de tecnicismo. Fabrica-se assim uma antítese entre 

intimismo e tecnicismo: no intimismo se reduz o fazer ao exprimir, e no tecnicismo se afirma 

que não há outra produtividade artística a não ser a figuração anterior do sentimento. Neste se 

sustenta que a expressividade da arte é a expressividade de toda produção incluindo o mero 

ofício
258

. 

A Teoria da Formatividade nasceu e floresceu quase simultaneamente revelando as 

suas raízes e a sua fisionomia definitiva no fecundo tempo compreendido entre 1950 e 1954. 
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Originou-se de uma série de textos publicados separadamente, mas concebidos desde o início 

como parte de uma unidade sistemática completa, posteriormente retomados e reunidos em 

uma primeira edição chamada apenas Estetica, publicada em 1954. Ciglia elencou todos os 

Cursos. No entanto, nós optamos por destacar apenas dois, para que não se torne muito 

tediosa a leitura
259

. São eles: Arte e conoscenza (1950) e Formazione dell’opera d’arte 

(1952), lido na aula inaugural do Curso de Estética da Universidade de Turim, em novembro 

do mesmo ano. 

As ponderações que Pareyson conduziu sobre a problemática de caráter estético 

constituem uma importância fundamental no âmbito do desenvolvimento dos conceitos- 

chaves do seu sistema teorético. Em consonância com Caneva
260

, abordamos a especificação 

da arte como um ponto de conjunção fecundo no qual a filosofia e a experiência se mantêm 

simultaneamente distintas e ao mesmo tempo indissoluvelmente ligadas: “Estética é reflexão 

filosófica sobre a experiência estética”
261

. A estética tem caráter concreto, começa com a 

experiência e a ela se atém, enquanto o caráter especulativo reflete sobre a experiência se 

elevando a um nível superior a ela, mas toma-a como objeto próprio, impedindo de reduzir-se 

ou de identificar-se com ela. O caráter concreto, no entanto, faz surgirem os seus próprios 

problemas unicamente do contexto vivo da experiência interrogada. No aspecto especulativo, 

o propósito é definir o valor, o significado, o fundamento e a possibilidade da experiência 

propriamente.  

Não obstante isso, Pareyson sustenta a indivisibilidade característica tanto da 

especulação quanto da experiência. Estas, se separadas, se degeneram e perdem a sua 

natureza. A especulação que não se atém à experiência torna-se um exercício vazio e abstrato. 

A mesma coisa acontece com a experiência que não mantém a distância necessária para 

refletir e teorizar acerca da sua possibilidade. Por este duplo apelo, a estética se constitui no 

caráter especulativo da reflexão filosófica e contém um contato vital com a experiência
262

. A 

especulação estética deve não só interrogar, mas mostrar e denunciar, no seu vasto âmbito, os 

aspectos ou as zonas que têm um caráter estético ou artístico. Ao comparar a arte com 
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qualquer outra atividade, não se alcançará nunca uma definição como operação específica se a 

experiência não tiver em si mesma um caráter de esteticidade e artisticidade. No domínio da 

operação própria dos artistas, a arte acentua a intencional e programática atividade que está 

presente na experiência humana por inteira, e que acompanha e constitui cada manifestação 

da operosidade pessoalista
263

. Essa atividade, de acordo com Ciglia, direciona o experimento 

e, se oportunamente especificada, constitui aquilo que normalmente chamamos arte, isto é, 

formatividade, entendida como movimento mesmo. Esta razão nos determina a buscar a 

compreensão do que significa dizer que todos os aspectos da operosidade humana, dos mais 

simples aos mais articulados, apresentam um caráter essencial de formatividade
264

.  

O argumento primordial consiste no entendimento de que a estética não pode 

pretender estabelecer o que deve ser a arte ou o belo; ao contrário, tem a incumbência de dar 

conta do significado, da estrutura, da possibilidade e do alcance metafísico dos fenômenos 

que se apresentam na experiência estética
265

. Em que sentido a arte pode constituir a 

renovação do pensamento? Se desvincularmos o significado do vocábulo “estética” do 

conceito de “belo” e nos conduzirmos à reflexão de que a arte é a ideia, não é o objeto em si? 

O que está por trás das coisas do cotidiano? A experiência estética lida com a singularidade de 

uma forma e o seu caráter concreto. De acordo com Pareyson, a relação da experiência 

estética com a experiência concreta é inseparável, a especulação sem base na experiência 

torna-se abstração estéril, ao mesmo tempo em que a análise dos objetos estéticos sem o 

aprofundamento filosófico torna-se mera descrição. 

Pareyson define a arte como um legítimo êxito de uma atividade modeladora, 

plasmadora da forma artística, o que caracteriza o cerne do seu conceito de autonomia da arte, 

desenvolvendo uma estética de âmbito especialmente ontológico
266

. A intenção é evitar o 

labirinto das teorias que se perdem tanto na exaltação de formalismos abstratos quanto as que 

tomam como ponto de partida um suposto conteúdo da obra de arte e, depois, não têm como 

explicar a passagem decisiva do conteúdo em si ao plano da arte. Trata-se do entendimento da 

forma artística e sua especificação como um legítimo êxito, isto é, como conclusão de um 
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processo cuja única condição de êxito é o próprio amoldamento a si mesmo e a nenhum outro 

fim ou valor externo
267

. Givone demonstra que a especificação formativa não subentende a 

atividade isolada de uma formatividade vazia: isto não seria possível considerando-se que a 

pessoa se faz sempre presente em todos os seus atos, mas, ao contrário, requer, para a sua 

sustentabilidade, toda a plenitude da vida espiritual de quem a opera, toda a sua vontade 

expressiva e comunicativa, traduzidas em modo de formar.  

O mundo do artista se faz presente na obra já como componente orgânico
268

. O 

conceito de modo de formar permite entender o caráter autorreferencial do fazer artístico 

enquanto um fazer originador, que se constitui não somente como fazer algo, mas, 

primordialmente, como fundador de um mundo próprio que com ele se origina. Pareyson é 

enfático ao dizer: 

   Se as obras são sempre singulares, pode-se afirmar que é impossível fazê-las 

sem que ao fazê-las se invente o modo de fazê-las. Seja qual for a atividade 

que se pense em exercer, sempre se trata de colocar problemas, constituindo-

os originalmente dos dados informes da experiência, e de encontrar, 

descobrir, ou melhor, inventar as soluções desses problemas (PAREYSON, 

ETF, 2005, p.21). 

É desse prisma que Pareyson teoriza a questão que se produz, realizando, efetivando, 

executando; o movimento de invenção de uma obra se esboça e se constrói baseado em uma 

lei interna de organização no interior da autonomia da arte e das suas relações com a 

realidade. A forma artística é, essencialmente, matéria formada. Dizer que a forma é matéria 

formada significa dizer que ela é, de per si, um conteúdo, um "conteúdo expresso". Usando 

um termo do nosso autor, na forma artística tudo está carregado de significado, até as 

inflexões estilísticas mais discretas, enfim, tudo é significado. Dizer, pois, que a forma é 

matéria formada é o mesmo que dizer que ela é coincidência perfeita de forma e conteúdo: 

matéria formada é matéria humanizada, espiritualizada, impregnada de significado e de 

expressividade
269

. 

Essa identidade, em termos pareysoniano, não é apenas entre forma e conteúdo, mas 

entre forma, entendida como matéria formada, e conteúdo, entendido como conteúdo 
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expresso, o que pode ser traduzido em uma fórmula bastante ilustrativa: forma = matéria 

formada = conteúdo expresso
270

. A analogia ocorre devido ao propósito que tudo que integra, 

especificamente, a composição da forma artística ali está já contida no gesto formativo do 

artista e em submissão à lei orgânica que presidiu todo o processo. A obra de arte apresenta-

se, então, como uma contração orgânica de valores diversos, dotada de legitimidade interna, 

de autônoma consistência e, ao mesmo tempo, de uma fundamental ligação com a realidade 

de onde brota, desabrocha
271

. No domínio da inseparabilidade de conteúdo e forma Pareyson 

sustenta que a espiritualidade do artista coincide com a matéria por ele formada, no sentido de 

que sua operação tem um caráter de personalidade, que arrasta para a obra como matéria 

formada, todo o seu mundo interior
272

, como se pode ver a seguir: 

 

 A inseparabilidade de forma e conteúdo é afirmada do ponto de vista da 

forma: fazer arte quer dizer não tanto dar forma a um conteúdo espiritual 

como, antes, formar uma matéria, dar uma configuração a um complexo de 

palavras, sons, cores, pedras. Isto significa recordar que a obra de arte é, 

antes de tudo, um objeto sensível, físico e material, e que fazer arte quer 

dizer, antes de qualquer outra coisa, produzir um objeto que exista como 

coisa entre coisas, exteriorizado numa realidade sonora e visual 

(PAREYSON, Luigi. PE1, V. 10, 2009, p. 58). 

 

A forma artística propriamente se apresenta como resultado de uma gênese formativa que ela 

mesma dirige e que nela se inclui de modo indestrutível. Esse acabamento, evidentemente, 

não é algo que se acrescenta. Ciglia reforça que o problema artístico consiste em dar uma 

forma estética a um dado conteúdo, mas subentende uma teleologia interna, explicada por 

Pareyson como uma atuação da própria obra como forma formante, bem antes de se concluir 

como forma formada
273

. Entenda-se que o procedimento da arte contém em si mesmo a 

própria direção, porque o tentar, não sendo nem preventivamente regulado nem abandonado, 

é, por si só, orientado pela passagem da obra a qual comanda e define. A antecipação da 

forma não é propriamente um conhecimento preciso e uma visão clara, porque a forma 

existirá somente com o processo concluído e executado, não se trata de uma vaga sombra ou 
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uma ideia infecunda. Tomatis reforça a ideia pareysoniana de um presságio e de uma 

divinização, na qual a forma não é encontrada e colhida, mas intensamente atendida e 

esperada
274

. 

É instituído um vínculo efetivo e indivisível entre os três momentos basilares da 

experiência da arte: a gênese, a forma acabada e a interpretação. Conforme pensa Pareyson: 

“no interpretar o ouvir se faz escutar e o escutar quer se fazer ouvir: a receptividade se afina 

através da atividade e a atividade converge em receptividade: uma e outra se sobrepõem, se 

alimentam, se sustentam, se chamam, se implicam a vicissitude”
275

. Os três momentos acima 

citados são períodos que se interligam na obra mesma, ao passo em que esta, no ato mesmo 

em que se mostra como fim de um processo formativo, revela-se como abertura para 

inexauríveis interpretações, atuando como lei diretora, em primeiro lugar para o autor, e, 

posteriormente, para o intérprete.  

A meu ver, a importância desse atrelamento nos conduz a outra consideração 

imprescindível, isto é, à forma artística: esta, além de ser expressão de um mundo acabado, é, 

na sua essência, um começo, uma fenda permanente ao diálogo, em virtude de ser uma fonte 

perene de significados, propícios a iluminar, de modo sempre renovado, a realidade à sua 

volta e de transformar qualitativamente o lugar do homem e das coisas no interior dessa 

realidade. A autonomia da obra de arte é um traço distintivo da própria obra, intrinsecamente 

ligado à sua particularidade como arte.  

A tarefa da filosofia não é comprovar sua inutilidade: é inconcebível para a filosofia 

inibir a palavra do filósofo, em seu próprio campo de investigação, e concedê-la aos 

seguidores das disciplinas científicas. Pareyson retoma esta questão no já citado volume 

Conversazioni di estetica, argumentando que a autodestruição parece ter sido incorporada à 

estética em geral, no entanto uma parte da estética nega a si mesma, reconhecendo como 

único discurso legítimo sobre a arte o discurso dos artistas mesmo, dos críticos ou dos 

teóricos das diversas artes.  

Assim, na primeira metade do século passado, de acordo com Pareyson, especialmente 

com Croce: “o tom da cultura italiana havia se elevado obrigando os históricos e críticos das 

várias artes a ocupar-se de filosofia, para atingir a clara consciência da própria tarefa, e uma 
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completa elaboração dos próprios instrumentos de trabalho”
276

. Na segunda metade do século, 

no entanto, a situação se inverte ao ponto de ser proclamada não só a inutilidade do próprio 

trabalho quanto o desinteresse pela filosofia, impedindo a reflexão nos campos específicos e o 

desconhecimento do direito de dialogar. Por essa razão, se diz que a estética como disciplina 

filosófica não existe e não é possível; deveria conceder o campo às estéticas empíricas. Com 

tal atitude a estética é separada do seu caráter filosófico e identificada com o exercício próprio 

da crítica, ou com as poéticas e teorias das diversas artes; ser artista, crítico ou teórico de uma 

arte se torna o único título válido para intervir em questões de estética, nas quais se deve 

retirar – e isto é dito pelos próprios filósofos – devolver a palavra ao filósofo
277

. 

No que se refere à experiência, à concretude, à história, é em nome da concretude e da 

experiência que se concede a palavra ao empírico, negando-a ao filósofo; então se suprime o 

caráter filosófico da estética, nega-se a possibilidade de uma estética filosófica e especulativa. 

Na realidade, o chamado à experiência e à concretude não só não suprime o caráter 

especulativo e filosófico de uma reflexão qualquer, como, ao contrário, é a única condição 

possível. Escreve Pareyson: “não existe verdadeira especulação e filosofia sem o reenvio à 

concretude, sem contato com a experiência, sem radicalização na história; já que as duas 

ordens de termos são, na mente reflexiva do homem, complementar, quer dizer, 

inseparáveis”
278

. No entanto, Tomatis reforça que, contrapor ambos, só é possível através de 

um ato arbitrário de separação e enrijecimento. Assim sendo, o resultado é que não temos 

mais nem a concretude da experiência, nem a especulação filosófica, mas um empirismo 

superficial de um lado e um verbalismo vazio do outro
279

. 

Assim sendo, é exatamente porque é filosofia que a estética é reflexão sobre a 

experiência artística, ou seja, tem um caráter especulativo e concreto ao mesmo tempo. Para 

definir os confins próprios da estética se deve ter presente que filosofia e experiência são 

nitidamente distintas e, ao mesmo tempo, indissoluvelmente conjuntas; há um ponto de 

conjunção entre filosofia e experiência, inserido no ponto em que a filosofia e a experiência se 

encontram: a experiência para verificar e estimular a filosofia, e a filosofia para explicar e 
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fundamentar a experiência. Isto explica por que se pode alcançar a estética através de duas 

direções distintas, mas convergentes: de um lado a filosofia, e do outro a experiência dirigida 

que faz o artista e o histórico ou crítico ou teórico: “o essencial é que se faça filosofia em cada 

caso, que o filósofo não descuide da solicitação e a verificação da experiência, e que artistas, 

críticos, teóricos não se esqueçam de transferir-se para um plano especulativo”
280

. 

Nota-se com Ciglia que, não sendo nem uma simples dedução de consequências de 

uma metafísica ou de uma filosofia pressuposta, nem arte ou poética ou crítica ou história, a 

estética deve obedecer à dupla condição de ser pensamento filosófico e reflexão emergente do 

contato vivo com a experiência. A vasta fenomenologia sobre a qual ela deve se apoiar - e 

para a qual artistas, críticos, históricos e técnicos dão a sua indispensável e insubstituível 

contribuição -, lhe confere uma possibilidade infinita de renovação e lhe propõe uma infinita 

multiplicidade de problemas, amparando assim o seu valor especulativo, longe de 

comprometê-lo
281

. 

O propósito de demonstrar a impossibilidade de uma estética filosófica é que ela não 

tem nada a dizer ao artista. Ora, “isto é um sinal do caráter especulativo da estética, uma 

prova evidente da sua filosoficidade. Exatamente por ser filosofia, a estética não tem nada 

para dizer ao artista: a estética não tem um caráter nem normativo nem avaliativo, mas 

especulativo; a filosofia especula, não dita normas”
282

. Se a estética reflete sobre a experiência 

estética completa, isto é, tanto na produção quanto na contemplação do belo, tanto no trabalho 

do artista e do técnico quanto no do leitor, ou do crítico ou do histórico, como já aludimos 

anteriormente, é justo inferir que esta reflexão é puramente especulativa, não normativa.  

Entendo que a estética, através do empenho de tornar o artista ou o crítico mais 

consciente do seu trabalho, pode influenciar sobre a sua conduta, mas isto é somente um 

efeito, não pode se tornar um propósito, já que não faz parte da reflexão estética: trata-se de 

uma consequência secundária da pura especulação, que não tem nenhum caráter 

especulativo
283

. Todavia, se concebermos a interpretabilidade como incompletude, isto 

significa sacrificar um dado da experiência, da inegável completude das obras de arte para 
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explicar outro dado, não menos inegável da experiência, a infinita interpretabilidade das 

obras. Se assim fosse, empobreceria a originalidade do intérprete, como se sua manifestação 

tivesse necessidade de ter o vazio diante de si. Não se podem confundir os dois conceitos: o 

inconciliável da infinitude e da incompletude, como se a infinitude do espírito pudesse 

encontrar no limite só impedimento e obstáculo e não encarnações e precisões, como se o 

limite fosse por si mesmo uma fragilidade, e não existisse, ao contrário, um “limite perfeito”, 

capaz de rematar um infinito na definição da forma
284

. 

No que se refere à interpretabilidade da obra de arte como completude, deve-se estar 

atento às seguintes consequências: ambas são contraditórias à experiência; ou se mantém sob 

vigilância a identidade da obra. Não se pode não conceber como unívoca a execução que pode 

concluir-se, porque, em tal caso, a realização da obra é uma só, o reclamado da obra mesma, 

logo se deve despedir-se da ideia de uma infinita interpretabilidade da obra de arte, ideia que é 

comprovada através da experiência. Para manter esta infinidade da interpretação se mantém 

sob vigilância a multiplicidade das pessoas dos intérpretes. Assim se pode dizer que qualquer 

intérprete porta uma voz, própria, que ao invés de fazer falar a obra mesma com voz sempre 

idêntica e nova ao mesmo tempo, toma de empréstimo de vez em quando a voz do intérprete, 

caindo no fenômeno atualístico.  A precisão sobre a crítica que se faz no mesmo processo de 

formação, e não apenas nos seus intervalos, é essencial, pois Croce admite a intervenção do 

pensamento como pensamento na produção artística, mas só como intermediário qualquer 

intermediário intelectual e racional se interpõe como trabalho de crítico contra crítico, que 

serve de preparação ou de liberação para a retomada espontânea do processo fantástico e 

criativo
285

. 

Nesse âmbito, a partir da oposição contínua entre acabamento e processualidade, 

através da qual a forma acabada pode colocar-se, não apenas como acabamento e resultado. 

Prosseguindo com Abdo, isso que faria dela um mero objeto de explicitação, mas como 

abertura para um fluxo interminável de interpretações, ao longo da história. No que se refere 

às relações entre arte e sociedade, o argumento pareysoniano de que a obra de arte nasce com 

um preciso condicionamento, mas já nomeada como arte, é categórico. Poder-se-ia dizer 

também que antes da transformação estética de um dado conteúdo, a forma estética já nasce 
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com uma especificação formativa (isto é, nasce já como "conteúdo expresso"); assim sendo, o 

seu poder de exercer esta ou aquela função, o seu potencial revolucionário e libertário, enfim, 

são decorrências dessa autonomia e não fatores determinantes em relação à mesma
286

.  

Se a obra de arte pode exercer tais funções, sem com isso comprometer-se na sua 

autonomia e no seu valor, é justamente porque, antes, conseguiu ser arte, e não o contrário. 

Todos esses fatores nos permitem enxergar uma abertura interpretativa e ontológica, que 

permite uma leitura integral do fenômeno arte e uma compreensão da sua autonomia, 

descortinando a possibilidade de se repensar, sobre bases mais consistentes, a questão do 

estatuto ontológico da arte, enquanto alteridade irredutível e não explicável por condições 

preexistentes. A nosso ver, aqui está uma das contribuições mais significativos da ontologia 

estética pareysoniana
287

. Considerando que a arte é formatividade específica e intencional, 

entendo a possibilidade de dúvida na sua especificação como uma operação determinada e 

distinta. Destaco a passagem abaixo:  

A formatividade comum a toda a vida espiritual é sempre 

constitutiva de uma operação determinada, e parece impossível que 

dela se desligue para se exercer por conta própria. Formar significa 

realizar obras determinadas e específicas, isto é, obras especulativas 

ou práticas, ou seja lá quais forem, de modo que pelo visto não pode 

haver arte que não seja arte de uma atividade determinada, nem 

forma que não seja o resultado de alguma operação específica 

(PAREYSON, ETF, 2005, p.29). 

Segundo o argumento pareysoniano das três artes: arte de pensar, arte de viver e arte de 

fabricar, as obras realizadas graças a todas essas artes seriam formas, como de resto acontece 

incontestavelmente, mas não existiria uma arte propriamente dita, uma arte simplesmente arte, 

sem nenhum genitivo: a arte pela arte. Para que exista a arte, é necessário que a formatividade 

se possa especificar e que o formar não se preocupe mais com formar pensamentos, 

raciocínios, sistemas ou ações, virtudes, caracteres ou objetos úteis a algum fim 

preestabelecido, mas não forme a não ser a si mesmo, e que a forma seja tal não enquanto 
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obra especulativa ou prática, mas só enquanto forma que queira ser forma e nada mais que 

isso
288

. 

A exigência de uma matéria para formar torna a forma existente e a formatividade 

pura deixa de ser uma mera abstração, sem corpo nem consistência. A formatividade pura só 

consegue exercer-se como operação determinada em processos singulares de formação e 

produzir obras reais e existentes, se essa matéria for tal que não converta de novo a 

formatividade artística em formatividade comum e não dê novamente um genitivo à arte. Mas, 

uma vez formada, ressalta Pareyson, deve apresentar-se como forma pura, simplesmente 

forma. A formação pura, precisamente para se confirmar em sua autonomia e para garantir-se 

em sua própria personalidade, deve definir uma matéria para formar evidenciando o problema 

da matéria da arte
289

. A adoção de uma matéria artística apresenta dois aspectos fundamentais, 

como se pode ver a seguir: 

 

Estes aspectos, alternadamente acentuados, dão lugar a duas concepções 

opostas. Por um lado, a matéria tal como se encontra na obra é totalmente 

diversa daquela que era primeiro: o mármore tem uma aparência diversa. A 

pedra um aspecto inédito e a palavra uma profundidade totalmente nova: o 

fim utilitário é absorvido na figura artística e parece não preexistir no 

desígnio do autor, mas emanar da mesma realidade da obra: técnica, 

tradição, escola adentram no gesto original do criador, e eis que produzem a 

impressão desejada pela própria obra; esta parece obedecer às leis físicas da 

sua matéria não mais por uma necessidade natural, mas pela própria 

legalidade da arte. Por outro lado, contudo, a obra resulta como é 

precisamente pela natureza da sua matéria (PAREYSON, PE1, Vol. 10, 

p.162). 

 

A escolha de uma matéria é operada com base na sua natureza: não é indiferente para uma 

figura ser pintada a óleo ou em afresco, a uma estátua o ser em mármore, ou bronze ou 

madeira. Pareyson recorda-nos que a concepção de uma poesia exige uma língua de 

preferência a outra, com aquela determinada sonoridade e com a capacidade de dar aqueles 

significados com aqueles sons, e quer ser um poema em oitavas, mais do que em tercetos, e 
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uma peça musical é concebida com a previsão do efeito que um instrumento pode dar com seu 

timbre
290

. 

A característica assumida pela formatividade universal inerente a todas as formas de 

operosidade humana, no momento em que ela se exercita na produção artística vista em 

sentido próprio, é a chave para o argumento de que a formatividade que caracteriza todas as 

atividades humanas assume uma relevância fundamental: “na arte a formatividade que existe 

em toda vida espiritual e que se encontra também na ação e no pensamento não está isolada e 

separada, mas acentuada e distinta de todo o resto”
291

. “A formatividade assume uma 

tendência e intencionalidade própria: ao invés de dar suporte às outras atividades para 

conseguir os seus resultados específicos, sustenta-se por si, se torna fim em si mesma”
292

. Se 

pensarmos na vida prática, o agir e o pensar devem ser uma constante; na arte, ao contrário, a 

operação artística é pura formação, pura formatividade, de tal modo que forma para formar, 

invenção e produção exercitada não para realizar obras em geral, mas só para si mesma. De 

acordo com Tomatis, formar para formar, figurar por figurar, se transforma, na arte, por meio 

criativo para conseguir um fim transcendente em relação à pura e simples operação formativa 

com o objetivo de prosseguir em si mesmo. Se em todas as outras atividades humanas se 

alcança forma por agir ou por pensar, na arte se pensa e se age para formar
293

. 

O aspecto inventivo e produtivo que caracteriza a completa operosidade humana, na 

arte é exaltado ao máximo e tornado absolutamente primordial. Pareyson escreve: “a arte é 

produção e realização em sentido intensivo, eminente, absoluto ao ponto que chega a ser 

produção de objetos radicalmente novos, verdadeiro e próprio crescimento da realidade, 

inovação ontológica”
294

. Compartilhando a interpretação de Ciglia, nos encontramos no meio 

de uma fenomenologia da experiência humana que privilegia nitidamente as dimensões mais  

estritamente ônticas dela; manifesta, improvisa uma singular abertura ontológica. Na 

concepção da arte como formatividade pura, finalizada em si mesma, compreendida 

plenamente em seus sentidos requer ainda uma série de precisões fundamentais que focalizam 

                                                 
290

 Cf. PAREYSON, Luigi. PE1, V. 10, pp. 161-162. 
 

291 
PAREYSON, Luigi. Teoria dell’Arte,  p. 86.   

 
292 

Cf. CIGLIA, Francesco Paolo. ELIFLP, 1995, p. 130.  

 
293

 Cf. Ibidem, p. 131. Cf. tb. TOMATIS, Francesco. PVFB, 2003, p. 49. 

 
294

 Cf. PAREYSON, Luigi. PE1, 2009, p. 29. 



112 

 

a direção particular, assumida no seu interior, inerente a todas as operações humanas
295

. 

Pareyson interpreta as operações formativas não artísticas, na realidade, o fim a ser alcançado 

e as leis para seguir como preexistentes ao processo de formação
296

. A obra realizada se pode 

considerar alcançada quando está de acordo com o fim ao qual se propunha alcançar e quando 

respeita as leis próprias da atividade à qual ela é inerente.  

No âmbito das operações formativas não artísticas, de acordo com Givone, destacamos 

que o critério do êxito é sempre a lei e o fim da atividade exercitada e a obra é feita porque foi 

feita no modo exigido por aquela lei e aquele fim
297

. A especificidade da arte se coloca em 

frente a uma situação paradoxal se admitimos que no seu domínio não exista nem finalidade 

nem lei preexistente. O fim que a obra de arte se propõe a alcançar, na realidade, é a obra 

mesma, por essa razão as leis que guiam a concreta operação de formação da obra são as 

mesmas que são instauradas através da operação artística em curso em relação à obra que se 

quer realizar
298

. Para Pareyson, “Na arte a formatividade se desvincula das leis e dos fins das 

atividades especificadas e assim renuncia a um critério que garanta o êxito mediante a regra 

individual da obra e sua legalidade ou finalidade”
299

.  

Considero assim que, na arte, não existe outra lei geral a não ser a regra individual da 

obra que deve ser inventada no processo de operação. O critério do êxito é o êxito mesmo. Na 

visão do nosso autor, a obra se faz porque se faz e o êxito é tal enquanto é adequação de si 

consigo. Todavia, uma operação formativa sem objetivo e sem uma lei preexistente ou externa 

à operação formativa, quer dizer, sem um objetivo e sem uma lei que não é nem a instauração 

da obra mesma, nem a lei imanente à obra nos conduz a pensar que para uma precipitação no 

nada ou no arbítrio pode ocasionar tanto uma frustração quanto uma autodestruição. Isso 

nunca poderia ser o conteúdo ou a matéria ou a lei de uma operação formativa dotada das 

características delineadas. Para responder a estes questionamentos é preciso aprofundar 
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algumas dimensões fundamentais da formatividade que se desenvolvem na reformulação da 

teoria da interpretação desenvolvida através da meditação sobre a arte
300

. 

Abordaremos alguns aspectos relativos à forma e formatividade na ontologia interpretativa 

pareysoniana, compreendendo-se “o formar como fazer que, enquanto faz, inventa o modo de 

fazêr”
301

. Considero, com Pareyson,  que produção é ao mesmo tempo, e indivisivelmente, 

invenção.  A interpretação é um desabrochar no sentido de reinventar a obra em si. É neste âmbito 

que o diálogo entre forma e pessoa não só ressalta a indissociabilidade de dois importantes 

conceitos pareysoniano: forma e pessoa, mas também evidencia a semelhança e solidariedade 

de forma e natureza. Ademais, “tanto as coisas da natureza como as obras de arte são 

forma”
302

. O autor nos chama atenção para o simples princípio de que não se pode filosofar 

sem olhar atentamente para a existência humana e o que a circunda, o mundo, a vida mesma.  

Nas considerações introdutórias à quinta edição de Esistenza e persona, Pareyson 

destacou, especialmente, que “a situação filosófica contemporânea está ainda em grande parte 

dominada pela problemática existencialista, isto é, interessada nos problemas do 

personalismo”
303

. A retomada da dissolução do Hegelismo, assim como o “novo” significado 

filosófico do existencialismo, é problematizada no cerne de uma reinterpretação do 

existencialismo como personalismo ontológico
304

. A inovação reforça o impasse para a busca 

do entendimento do significado do existencialismo ontológico e personalístico, que nos 

conduz até à filosofia sucessiva de Pareyson, Ontologia do Inexaurível.  

A forma artística é o cerne do conceito pareysoniano de autonomia da arte; a obra de 

arte é em si mesma o êxito de uma atividade “plasmadora”. A forma artística é um processo 

que se adequa a si mesmo, ou seja, é a pessoalidade da criação, isto é, da presença da 

singularidade. A forma expressa reflete e retrata o mundo pessoal do artista. O modo de 

formar nos remete ao entendimento do discurso artístico e o seu caráter autorreferencial, 

enquanto discurso originador. Ressalta-se, portanto, que não se trata de um discurso sobre, 
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mas, sobretudo, de um discurso fundador de uma interpretação, revelando-se, então, um 

mundo próprio que se origina e se evidencia simultaneamente na formatividade. O discurso 

primordial de uma obra de arte é, pois, aquele que ela faz dispondo suas formas de um modo 

específico. Não se trata de juízos pronunciados sobre determinado assunto. O legítimo 

conteúdo da obra revela a sua forma, o seu olhar e o seu atuar sobre a realidade.   

Não obstante isso desvela a autonomia da arte e as suas relações com a vida mesma. A 

forma artística, vista deste modo, é, fundamentalmente, "matéria formada", não em sentido 

físico, mas em "conteúdo expresso", usando aqui o termo do próprio Pareyson. Na forma 

artística, tudo está impregnado de significação; se a forma é matéria formada ela é 

coincidência perfeita de forma e conteúdo: matéria formada é matéria humanizada, 

espiritualizada, impregnada de significado e de expressividade. A identidade não se dá entre 

forma e conteúdo apenas, mas entre forma, entendida como matéria formada, e conteúdo, 

entendido como conteúdo expresso, tudo que integra, propriamente, a composição da forma 

artística ali está enquanto já assumido pelo ato formativo do artista e em submissão à lei 

orgânica que presidiu todo o processo criativo
305

.  

A obra de arte emerge em circunstância e singularidade própria. A forma artística 

apresenta-se como uma gênese formativa que ela mesma dirige e que nela se inclui. A relação 

dialética entre forma formante e forma formada não é autossuficiente, pois só se torna de fato 

viva e eficaz com a intervenção pessoal do artista, tornando-se uma dialética entre a iniciativa 

livre do artista e a teleologia interna do êxito. A obra de arte é expressiva e comunicativa, o 

modo de formar singulariza a obra e define o seu modo de ser. O logos da arte lhe é próprio, 

diz respeito a ela mesma. Nas palavras de Pareyson, não é algo "[...] que se encontra atrás, ou 

dentro, ou sobre, ou além do [seu] aspecto sensível [...], mas é o seu próprio rosto físico, todo, 

evidente na sua insondável dimensão espiritual"
306

. 

Para compreender uma obra de arte é preciso interpretá-la, entrar em diálogo com ela, 

responder ao seu apelo, isto é, ao apelo do que ela própria é, enquanto fundadora de um 

mundo que nasce com ela. Trata-se, enfim, de reconhecê-la, ao mesmo tempo, como uma 

forma e um mundo
307

. A interpretação não é algo externo, secundário, posterior ao 
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acabamento da obra, mas é um aspecto constitutivo de sua gênese interna da forma acabada e 

do fazer-interpretar. São momentos que se interligam na própria obra. A forma artística além 

de ser expressão de um mundo acabado, é, na sua essência, um começo, uma abertura 

permanente ao diálogo, no sentido de que é uma fonte inesgotável de significados, capazes de 

iluminar, de renovar a realidade em sua volta e de modificar o lugar do homem no âmbito da 

“mundaneidade” que lhe é própria.  

Toda operação humana implica primeiramente em um “fazer”, produzir, realizar; não 

se opera a não ser executando. Inventar o modo de fazer é a máxima pareysoniana. O 

processo artístico contém em si mesmo um prognóstico da obra. No entanto, “a forma só 

existirá quando o processo se concluir e chegar a bom termo”
 308

. Pareyson mantém o 

argumento de que “toda operação humana é sempre expressiva, no sentido de que é sempre 

acompanhada pelo sentimento, e brota sempre daquele primeiro olhar da interpretação, 

daquele sentido das coisas, daquele especial modo de ver, que é característico da 

singularidade da pessoa”
309

. A forma nasce na pessoa, isto é, a partir da pessoa, e, 

naturalmente, traz consigo o próprio processo de formação. O autor cria uma forma singular e 

esta forma só existe primeiramente a partir do olhar do próprio autor. Ciglia nos recorda que, 

além da essencialidade personalista, há simultaneidade de receptividade e atividade, conceitos 

fundamentais para explicar o conceito de interpretação na teoria da formatividade. A palavra 

“forma” é uma palavra amplamente presente na cultura estética do século XX.  Pode-se dizer 

que está implícita no conceito de forma a referência a algo de objetivo e de estável, que 

parece adequar-se à essência da obra de arte, diante de aspectos pertinentes da 

contemporaneidade.  

Toda realização humana é inovadora e criativa para Pareyson; a formatividade sucede 

no operar humano, não necessariamente só na obra de arte. A singularidade da forma está no 

que ela pode se tornar, na sua proposta, no que poderá ser alcançado. Se a obra não se faz por 

si só, conforme a linha argumentativa desenvolvida na obra, o seu “desvelar-se” mostra-se no 

entendimento da formatividade, vista como o resultado de um processo entre forma-formante 

e o fazer artístico vislumbrando a forma-formada. 
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O apelo à forma manifesta o impulso para a superação da própria forma, no sentido de 

que, renovando-a ciclicamente, permanece sempre igual a si mesma de modo que se pode 

dizer, talvez, que a herança da forma novecentista nos aponta uma fenda entre a divinização 

da forma e a sua demonização, entre a exaltação do belo e o seu denegrimento, entre idolatria 

e iconoclastia, o que nos obriga a considerar que o conceito ocidental de forma não é unitário, 

é paradoxal, contém em si vestígios da confluência, no mesmo termo, de duas noções 

distintas. Para os gregos antigos eram semanticamente bastante diferente: eidos, a forma 

inteligível era pensada como algo diverso da morphé (eidos, em latim, significa species, e 

morphé significa forma), a forma sensível. Está evidente o antagonismo do conceito de forma: 

as teorias estéticas novecentistas discutiram amplamente este problema. Há um interesse real, 

vivo, que o homem nutre pela arte exaltando as inúmeras possibilidades da atividade 

formativa, isto é, aprofunda o aspecto essencialmente “realizativo” e “comunicativo” no qual 

se conciliam aspectos singulares da própria natureza humana. É na arte e com a arte que 

ocorre a origem do fato de que toda vida do homem, pelo seu intrínseco exercício de 

formatividade, assemelha-se à obra de arte, é um prenúncio do caráter de independência e 

originalidade da sua própria existência
310

.  

Compreender uma obra de arte não significa apenas explicitar um significado que 

transcende o seu corpo físico (como se a obra não passasse de um simples meio, ou um 

simples veículo cognoscitivo à espera de explicitação, seria como se compreender fosse 

antever a sua insondável realidade física e espiritual).  Não obstante, mais propriamente, 

interpretá-la é entrar em diálogo com ela, responder ao seu vivo apelo, quer dizer, ao apelo 

vivo que ela própria é, enquanto fundadora de um mundo que nasce com ela. Trata-se, enfim, 

de reconhecê-la, ao mesmo tempo, como uma forma e um mundo. Parece até proposital a 

intenção de Pareyson em nos alertar para o nexo que liga a ETF à teoria da pessoa. Verdade e 

interpretação é um marco do personalismo ontológico, onde ontologia interpretativa e 

ontologia da liberdade originam-se num mesmo pensamento fundamental, que procura e 

encontra a formulação para a qual a filosofia da pessoa e a reflexão sobre a liberdade pode ser 

compreendida, isto é, voltar o olhar às raízes da existência e ao personalismo ontológico. 
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Na investigação sobre o problema da especificação da arte, a constatação de que a 

“estética é reflexão filosófica sobre a experiência estética”
311

 não significa ciclicidade; a 

estética toma os movimentos da experiência, a qual, se devidamente interrogada, mostrará e 

denunciará os aspectos ou as zonas que têm um caráter estético ou artístico. Ao comparar a 

arte com qualquer outra atividade, não se alcançará nunca uma definição como operação 

específica se a inteira experiência já não tivesse um caráter de esteticidade e artisticidade. No 

âmbito da operação própria dos artistas, a arte resulta da acentuação intencional e 

programática de uma atividade que está presente na experiência humana por inteira, e que 

acompanha cada manifestação da operosidade personalista.  

No entanto, essa atividade direciona ao experimento e, se oportunamente especificada, 

constitui aquilo que normalmente chamamos arte, ou formatividade, entendida como 

movimento onde todos os aspectos da operosidade humana, dos mais simples aos mais 

articulados apresentam um caráter essencial de formatividade. Na obra intitulada Os 

Problemas da Estética, a reflexão estética, a partir da origem etimológica do termo, mesmo 

nos remetendo à relação da estética com a filosofia, permanece sem grandes alterações desde 

sua adoção no século XVIII, quando a influência do romantismo tornava evidente a relação 

entre o belo e o sentimento. Vale dizer, entretanto, que o conceito de estética, a partir de 

então, foi sendo reconstruído, desde o surgimento da arte moderna, onde o belo, no sentido 

clássico, não era mais o objetivo da arte: a beleza não estaria no objeto, e sim, no resultado da 

arte, na ideia. Renova-se o significado da arte, mas a pergunta: de que modo e em que sentido 

pode a arte constituir a renovação do pensamento? Ao desvincular o significado do vocábulo 

“estética”, do conceito de belo, nos remetemos à reflexão de que a arte é a ideia, não é o 

objeto em si.  

A pergunta fundamental é o que está por trás das coisas do cotidiano? A experiência 

estética lida com a singularidade de uma forma, porém o caráter concreto da estética e a 

relação da experiência estética com a experiência concreta são inseparáveis. A especulação 

sem base na experiência tornar-se-ia abstração estéril, ao mesmo tempo em que a análise dos 

objetos estéticos, sem o aprofundamento filosófico, tornar-se-ia mera descrição. A arte é 

definida como um legítimo êxito de uma atividade modeladora e especificamente própria da 

forma artística, o que caracteriza o cerne do seu conceito de autonomia da arte, 

desenvolvendo uma estética de âmbito especialmente ontológico. Evita-se, assim, o labirinto 
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das teorias que se perdem tanto na exaltação de formalismos abstratos quanto àquelas que 

tomam como ponto de partida um suposto conteúdo da obra de arte e, depois, não têm como 

explicar a passagem decisiva do conteúdo em si ao plano da arte. Mas qual o entendimento do 

que quer dizer forma artística e sobre como esta se especifica? Em arte, explica Pareyson, a 

forma se especifica como um legítimo êxito, isto é, como conclusão de um processo cuja 

única condição de êxito é o próprio amoldamento a si mesmo e a nenhum outro fim ou valor 

externo.  

A particularização formativa, no entanto, não é subentendida como uma atividade 

isolada de uma formatividade vazia. Considerando-se que a pessoa se faz sempre presente em 

todos os seus atos, isto não seria possível. A particularização formativa requer, para a sua 

sustentabilidade, toda a plenitude da vida espiritual de quem a opera, toda a sua vontade 

expressiva e comunicativa, traduzidas em modo de formar. É assim, portanto, quer dizer, já 

como componente orgânico da obra de arte, que o mundo do artista se faz presente na obra. 

Esse conceito de modo de formar permite entender o caráter autorreferencial do discurso 

artístico, enquanto discurso originador, que se constitui não somente como discurso sobre, 

mas, primordialmente, como fundador de uma linguagem e, portanto, de um mundo próprio 

que com ele se origina. O discurso primordial de uma obra de arte é, pois, aquele que ela faz 

dispondo suas formas de um modo específico e não simplesmente o conjunto de juízos que 

ela eventualmente pronuncia sobre determinado assunto. No seu conteúdo legítimo revela-se, 

então, o seu próprio modo de formar, enquanto modo de ver a realidade e de atuar sobre ela. É 

desse prisma que é teorizada a questão da autonomia da arte e das suas relações com a 

realidade
312

. 

Por conseguinte, a forma artística se apresenta como resultado de uma gênese 

formativa que ela mesma dirige e que nela se inclui de modo indestrutível. Esse acabamento, 

evidentemente, não é algo que se acrescenta (como acontece, por exemplo, quando se faz 

consistir o problema artístico em dar uma forma estética a um dado conteúdo), mas 

subentende uma teleologia interna, explicada por Pareyson como uma atuação da própria obra 

como formante, bem antes de se concluir como forma formada. Entenda-se que o 

procedimento da arte contém em si mesmo a própria direção, porque o tentar, não sendo nem 

preventivamente regulado nem abandonado, é por si só orientado pela passagem da obra a 
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qual comanda, define. Tomatis assegura que a antecipação da forma não é propriamente um 

conhecimento preciso e uma visão clara, porque a forma existirá somente com o processo 

concluído e executado, não se trata de uma vaga sombra ou uma ideia infecunda. Trata-se 

verdadeiramente de um presságio e de uma divinização, na qual a forma não é encontrada e 

colhida, mas intensamente atendida e esperada
313

. 

Institui-se, no entanto, um vínculo efetivo e indivisível entre os três momentos 

basilares da experiência da arte: a gênese, a forma acabada e a interpretação. Interpretação 

em Pareyson é definida como “uma forma tal de conhecimento na qual, por um lado, 

receptividade e atividade são inseparáveis, e, por outro, o conhecido é uma forma e o 

conhecedor é uma pessoa”
314

. Os referidos momentos são períodos que se interligam na obra 

mesma ao passo em que esta, no ato mesmo em que se mostra como fim de um processo 

formativo, revela-se como abertura para inexauríveis interpretações, atuando como lei 

diretora, em primeiro lugar para o autor, e, posteriormente, para o intérprete. Caminhamos 

com Givone na busca de entendimento da importância desse atrelamento íntimo que nos 

conduz a outra consideração imprescindível, isto é, a forma artística que bem mais do que ser 

expressão de um mundo acabado, é, na sua essência, um começo, uma fenda permanente ao 

diálogo, em virtude de ser uma fonte perene de significados, propícios a iluminar, de modo 

sempre renovado, a realidade à sua volta e de transformar qualitativamente o lugar do homem 

e das coisas no interior dessa realidade
315

. A autonomia da obra de arte revelou-se um traço 

distintivo dela mesma, intrinsecamente ligado à sua particularidade como arte.  

Considerando os três aspectos fundamentais para a sustentação teórica dessa 

autonomia, serão evidenciados: a) Identidade de forma, matéria e conteúdo, na obra de arte; 

b) Alteridade da obra diante do seu autor e do seu tempo, enquanto se apresenta, ao mesmo 

tempo, como lei e resultado do seu próprio processo de formação; c) Acabamento e 

polaridade contínua, isto é, a forma acabada mostra-se, não como resultado (o que faria dela 

um mero objeto de explicitação), mas como abertura para um fluxo inesgotável de 

interpretações. O argumento é que a obra de arte brota com um preciso condicionamento, mas 

já explicitada como arte. Isto é, a forma estética surge com uma especificação formativa, 

pode-se dizer, nasce já como "conteúdo expresso". O seu poder de exercer esta ou aquela 
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função, o seu potencial revolucionário e libertário, enfim, são decorrências dessa autonomia e 

não fatores determinantes em relação à mesma. Não obstante isso, perguntamos se a obra de 

arte pode desempenhar tais funções, sem com isso comprometer a sua autonomia e o seu valor 

artístico.   

A matéria da arte como matéria física, discutida no primeiro capítulo da Teoria da 

Formatividade, é reapresentada na Teoria da Arte, Problemas de Estética e também em 

Conversações de Estética. Pareyson apresenta nos volumes citados o princípio de que não se 

pode procurar a matéria da arte no campo de outras atividades espirituais, senão a 

formatividade estaria subordinada a fins não artísticos e serviria apenas para possibilitar o 

sucesso de outras operações. Não se poderia ter então “arte” sem mais, e sim, ainda, arte 

como genitivo. Sem dúvida, pode-se pensar na possibilidade de se obter um efeito 

propriamente artístico de outras operações, como no caso de a experiência moral ou a 

experiência teórica se tornarem a “matéria” de uma intenção exclusivamente artística, e de se 

querer fazer da própria vida ou do próprio pensamento apenas uma obra de arte. Mas nesse 

caso não se tem propriamente arte
316

. 

A pessoa do artista e o seu mundo espiritual, como conteúdo específico da arte, se 

apresentam no interior da perspectiva estética pareysoniana, inteiramente resolvidos e 

dissolvidos em modo ou em gesto formativo, ou em estilo. Mas como poderá nunca 

concretizar-se e subsistir um modo de formar que não tenha nada para formar? Pareyson 

escreve: “a formatividade inerente à vida espiritual é sempre intrínseca a uma operação 

determinada”: formar significa sempre realizar obras determinadas em um campo específico, 

obras de pensamento, obras práticas, objetos úteis, que parecem não poder ser arte que não 

seja arte de alguma atividade determinada, incluindo pensamentos, ações e a especulação 

mesma 
317

. 

 Eis aqui o problema da matéria da formação artística. Mas a solução apresentada por 

Pareyson ao problema é muito distinta da que fora oferecida antes pela estética croceana
318

. 

Por não ser possível considerar como matéria da arte a espiritualidade do artista, porque ela, 

como se vê, não é exatamente o conteúdo, a espiritualidade do artista não é “aquilo ao qual se 

                                                 
316

 PAREYSON, Luigi. ETF, 2005, p. 43. 

 
317

 PAREYSON, Luigi. TA, p. 103. Cf. CIGLIA, Francesco Paolo.1995, ELIFLP,  p. 135. 

 
318

 Cf. PAREYSON, Luigi. PE1, Vol. 10, 2009, p. 141. 

 



121 

 

quer dar forma, mas precisamente energia formante e modo de formar”
319

. A matéria da arte 

não pode ser buscada nem mesmo no campo das atividades espirituais não artísticas, porque 

nesse exercício da formatividade existem já as suas leis próprias e os seus fins não artísticos, 

que subordinariam inevitavelmente o valor artístico em valores não artísticos, corrompendo-

os irremediavelmente ou tornando-os corrompidos
320

. Por esta razão, não podem ser matéria 

da arte. Os pensamentos ou as ações que, pertencendo ao campo da formatividade a qual se 

exercita na filosofia ou na moral, mal suportariam declinar a matéria de uma formação 

artística.  

Compartilho com Ciglia o argumento de que a singularidade da especificação é uma 

matéria íntegra e genuína, isto é, matéria física e resistente, na sua aparente obviedade: a 

suprema rarefação e espiritualização da formatividade humana universal, pura da arte que, 

exercitada só em vista de si mesma, pode realizar-se, na sua plenitude e na sua extrema 

essencialidade, apenas no interior da concreta consistência da matéria física
321

. A 

formatividade consegue ser pura, isto é, formar formas que têm que ser consideradas só como 

formas, formação de uma matéria física, dado que só a matéria física, uma vez formada, é, ela 

mesma, forma e só forma. 

Infere-se, pois, que só o materialismo de uma formatividade absolutamente purificada 

pela finalidade e leis estranhas ao seu próprio exercício. Por isto, a adoção de uma matéria 

física, no interior da operação artística, não é um fato extrínseco e secundário, mas 

absolutamente fundamental e constitutivo pela mesma possibilidade da formação artística. Ao 

olhar de Pareyson, “a obra não existe a não ser como objeto físico e material”
322

. Assim, o 

singular materialismo da obra de arte vai além da anterior perspectiva estética que 

considerava a fisicalidade da obra de arte como uma extrinsecação não essencial ou como 

uma pura e simples tradução física de uma intuição já formada completamente e estruturada 

na interioridade do artista. A concepção pareysoniana constituía uma oportuna advertência à 
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importância fundamental do momento técnico e artesanal do processo de produção artística, 

uma contribuição consistente à evolução sucessiva do debate estético italiano
323

. 

Ademais, a relação peculiar que se instaura entre o artista que forma e a matéria que é 

formada, na visão de Pareyson, em termos interpretativos, na realidade se configura no 

momento em que se diz expressamente que o artista interpreta a matéria a ser formada
324

. A 

relação interpretativa entre o intérprete e o interpretado é sempre uma relação que apresenta 

dois termos dotados de uma singularidade precisa e, por isto, de uma fisionomia e de 

características próprias, além de uma imprescindível autonomia recíproca. Pareyson não 

concebe a matéria da arte como matéria bruta e informe
325

. A matéria da arte, na realidade, 

tem características bem definidas, que “resistem” ativamente à operação formativa da qual o 

artista não pode prescindir: “antes de tudo, a matéria da arte tem uma sua constituição natural 

que o artista não pode em nenhum modo violar”
326

. Por exemplo: “os sons para o musicista, 

os materiais da construção para o arquiteto, o mármore ou o bronze para o escultor, as cores 

para o pintor”
327

. As matérias contêm as características físicas e os limites bem precisos, os 

quais impõem ao artista as condições precisas, restringindo, assim, consideravelmente, o seu 

campo de ação. 

Por conseguinte, a matéria da arte tem, de certo modo, um uso comum e pré-artístico 

que a marca, instituindo nela uma complexa rede de relações, de chamados, de evocações dos 

quais o artista não pode absolutamente prescindir. De acordo com Pareyson, “o uso comum 

das matérias não só as preenche de uma potencialidade espiritual e humana, porém também 

lhe prepara para uma adoção artística”
328

. Observemos o que escreve Pareyson: 

A matéria chega ao artista já formada nas obras dos seus 

antecessores e logo carregada dos frutos de uma longa conivência 

com eles, densa de regras, preceitos, astúcias, estratégias [...] todas 

as coisas que frequentemente se impõem ao artista com o peso da 
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autoridade ou da tradição exigindo dele submissão ou obediência, e 

algumas vezes pondo obstáculos, retardando ou favorecendo a sua 

produção original (PAREYSON, PEI, Vol. 10, 2009, p. 152).  

Infere-se que, a matéria chega ao artista toda impregnada de uma história que se configura, 

ora nas técnicas transmissíveis, ora nos preceitos normativos ou em outros tipos de leis, como 

a prosódia na poesia, a harmonia na música, a perspectiva nas artes figurativas, assim como 

“os instrumentos da arte, como pincel, espátulas, etc. os instrumentos musicais que como a 

matéria fazem parte da obra”
329

. A matéria da arte e seus componentes, suas características, 

não podem ser consideradas como matéria bruta, abandonada ao arbítrio do artista; ela mesma 

parece oferecer-se ao artista quase com uma vontade e pretensão próprias. A matéria da arte 

tem uma precisa independência em relação ao artista que a forma; por ser matéria da arte, 

deve ser assumida e constituída como tal no interior da intenção formadora do artista.  

A relação artística entre o artista e a sua matéria é configurada, na interpretação de 

Ciglia da qual compartilhamos, muito sugestivamente, em termos de diálogo, no contexto de 

uma teorização que terá amplas repercussões, como já dissemos anteriormente, no interior da 

sua teoria geral da interpretação. O artista estuda amorosamente a sua matéria, observa o seu 

comportamento e as reações, especula, interroga, interpreta, obedece para poder contemplá-la, 

escavar as potencialidades latentes e adaptá-las às suas intenções
330

. A relação do artista com 

a sua matéria, conclui Pareyson, é, portanto, “um verdadeiro e próprio diálogo do artista com 

a sua matéria, o artista necessita das resistências da matéria, não a procura somente, mas 

deseja-a; a matéria não é uma “veste” da obra de arte, é a própria obra de arte”
331

. A intenção 

formativa se define como adoção da matéria e a escolha da matéria atua como nascimento da 

intenção formativa
332

. A circularidade existente entre o nascimento da intenção formativa e a 

adoção de uma matéria concreta coloca o fundamento último da diferenciação das artes. 

Pareyson demonstra a reavaliação da importância da matéria da arte, que não pode ser 

considerada matéria bruta sendo já sempre assinalada por intenções formativas de 

proveniência distinta.  Isso ocorre através do aprofundamento da base natural da matéria da 

                                                 
329 

Cf. Ibidem, p. 94.  

 
330 

 Cf. CIGLIA, Francesco Paolo.  ELIFLP, 1995,  p. 40. 

 
331

 Cf. PAREYSON, Luigi. ETF, 2005, p. 88. 

 
332 

Ibidem, p. 86. 



124 

 

arte entendendo a reavaliação do belo por natureza. Produto disso ocorre também à queda de 

uma série de preconceitos modernos em torno de seus confrontos. Essa reavaliação do belo 

natural se funda em uma compreensão das coisas naturais em termos de forma e desemboca 

na perspectiva de um horizonte propriamente metafísico.  

A contemplação do belo natural como visão de formas pressupõe, na natureza, um 

poder formante e figurativo, a inventividade e produtividade que concluem formas definidas 

em si mesmas, desenvolvidas na ETF pormenorizadamente. O argumento de que a 

contemplação não seria figuração se a natureza não figurasse em sua volta, e justamente 

porque a natureza tem um poder figurativo, a contemplação é, por sua vez, figurativa. O modo 

parcialmente passivo e receptivo da contemplação humana da natureza de uma contemplação 

é o ponto de aproximação de uma figuração ativa e inventiva de esquemas interpretativos 

através da pessoa. Essa contemplação é compreendida como a retomada e o prolongamento de 

uma via formativa originária, que constitui as coisas da natureza como formas apreciáveis. 

Considero com Ciglia a possibilidade da contemplação como conclusão de um processo de 

interpretação ligada a pressupostos metafísicos. É através da meditação sobre o belo natural 

que começa a perfilar-se distintamente uma “metafísica da figuração”, a qual foi recém-

esboçada nos escritos da época que estamos considerando, tendo uma vida atormentada no 

interior das investigações sucessivas
333

.  

Compreendendo a arte como formação de uma matéria, ao invés, de formação de um 

conteúdo, entende-se que o conteúdo é a pessoa do artista fazendo-se no seu próprio modo de 

formar a matéria. Os conceitos de fisicidade e espiritualidade coincidem: a pessoa está presente na 

obra de arte não apenas como expressão, mas em identidade com a obra. Pareyson não separa a 

espiritualidade do artista da pessoa do artista; logo, a irrepetível pessoalidade do artista floresce 

inteiramente na obra de arte, e de tal modo que a obra de arte não só a expressa, mas é 

espiritualidade no momento da sua história. Isto ocorreria porque a pessoa e a sua espiritualidade, a 

sua realidade histórica, o seu ethos, a sua Weltanschauung, o seu modo de ser, viver, sentir está 

presente na obra não como objeto de expressão, mas como energia formante e modo de formar: 

gesto formativo, modo concreto de escolher a palavra, modular o canto, esculpir a pedra, 

movimentar o pincel.  

Assim, concluído o processo formativo, a pessoa do artista coincide com a obra de arte que 

havia fixado em algum dos seus momentos, e se pode dizer que na obra de arte espiritualidade e 
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fisicidade coincidem e se identificam completamente: nela não existe nada de físico que não seja 

significado espiritual e nada de espiritual que não seja presença física, e a menor inflexão formal é 

carregada de sentidos espirituais. A obra de arte é inteiramente o seu corpo e não existe uma alma 

além do corpo. Se a obra de arte não é um símbolo, não tem um significado que esteja além do seu 

corpo, a sua própria presença física é o seu significado. Pareyson discute este problema no volume 

Conversazioni di Estetica, e o nosso propósito é demonstrar que a coincidência entre a 

espiritualidade do artista e a fisicalidade da obra de arte se funda no conceito de pessoa.  

A extensão da arte para todos os aspectos da experiência, assim como a presença da arte em 

toda a vida humana, são um elemento positivo que deve ser considerado na perspectiva da teoria da 

formatividade. Não se pode confundir a artisticidade genérica, que se estende a toda experiência e 

operosidade humana, e a arte específica dos artistas. A extensão da arte a toda experiência não 

significa exaurir a arte na genérica artisticidade que se estende às atividades do homem, mas 

reconhecer a raiz humana da arte. Os três pontos fundamentais do pensamento estético ou a teoria 

das relações entre fisicidade e espiritualidade na arte reconhecem a essência da arte no formar, 

executar e produzir, realizar de modo simultâneo à invenção, à figuração e à descoberta. Pareyson 

não separa a arte da vida; se toda atividade humana tem um caráter de artisticidade, a arte autêntica é 

produzida através do mesmo modo de operar de todas as outras atividades. 

O primeiro ponto fundamental pode-se dizer, seria o fazer: o conceito central da estética 

pareysoniana é a formatividade, vista como união inseparável de produção e invenção: formar 

significa “fazer inventando ao mesmo tempo o modo de fazer”
334

, vale dizer, realizar só 

procedendo por tentativas até a riuscita e produzindo em tal modo obras que são formas. 

Pareyson estende a formatividade para toda atividade humana, lembramos, indicando em cada 

operação do homem o caráter formativo para o qual ela é, ao mesmo tempo, produção e 

invenção no sentido já indicado. As características dessa formatividade assumem que ela se 

especifique na arte verdadeira e própria
335

. Assim sendo, o artista não tem outro modo de se 

expressar que o fazer, e o seu fazer é por isto mesmo um expressar, por esta razão, na obra de 

arte, ser e dizer se entrelaçam, não existe um sem o outro.  
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A obra de arte entendida como uma coisa, um objeto produzido é ao mesmo tempo um 

mundo, um sentido pessoal da coisa. O evento misterioso que acontece na interpretação da 

obra de arte é exatamente o fato de que nos encontramos diante de uma “coisa” e de um 

“mundo” que se encontra ligado ao mesmo tempo com a evidência de um objeto físico e com 

a insondabilidade de um mundo espiritual
336

. Com esta teoria, evita-se o fechamento que 

provoca um transbordamento para a artificial e estéril antítese de conteudismo e formalismo; 

explicam-se muitos aspectos da arte, entre os quais o paradoxo de um valor universal e perene 

confiado a uma matéria física efêmera e perecível; percebe-se a extrema dificuldade da 

leitura, que consiste no fazer falar o mesmo vulto físico da obra com sentidos espirituais e no 

saber considerar a sua mesma realidade sensível como significado. 

O segundo ponto fundamenta-se na teoria do processo artístico, na qual toda 

realização humana é inovadora. A singularidade da forma está no que ela pode se tornar, na 

sua proposta, no que poderá ser alcançado. A obra não se faz por si só. O seu desvelar-se, o 

seu desabrochar acontece na formatividade, é o resultado de um processo entre forma-

formante e o fazer artístico, vislumbrando a forma-formada. O apelo à forma manifesta o 

impulso para a superação da própria forma, no sentido de que, renovando-a ciclicamente, 

permanece sempre igual a si mesma. Pareyson, quando propõe o termo formatividade, 

escreve: “não pretendo aludir somente à arte como formar ou a essencialidade do processo 

artístico, mas a uma especial doutrina do formar e a uma particular teoria do processo 

artístico, no qual reside o aspecto mais propriamente original, se assim posso exprimir-me, do 

meu pensamento estético”
337

.  

Todavia, essa teoria é a da distinção-unidade de forma-formante e de forma-formada, 

para a qual a obra mesma, antes ainda de existir como formada, age como formante, guiando 

o processo da sua formação, sem que se possa dizer, todavia, que a forma formante seja algo 

diverso da forma formada, porque são absolutamente a mesma coisa. Tudo isto se pode 

também exprimir dizendo-se que a simultaneidade de invenção e de execução não se pode 

afirmar a não ser como tentativas e organização coessenciais. É difícil encontrar uma 

declaração mais fecunda, ressalta Pareyson, do que a que Paul Valéry destaca: “Na obra de 

arte se combinam a ideia de composição e a ideia de desenvolvimento”. Na visão de 
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Pareyson, Valéry, em toda sua vida, prefere desenvolver o tema da composição, para a qual a 

obra de arte é construída e fabricada.  

Assim, o tema do desenvolvimento, se não for adequadamente desenvolvido, não lhe 

parece completamente estranho: em certas declarações, como quando fala dos cortes do 

escultor, “lentes interrogadoras de formas futuras”, ou de fragmentos de frases que se 

comportam como germes vivos no meio nutritivo da poesia, ressalvando a sua simpatia por 

Goethe e o tema do desenvolvimento em antíteses, especificamente o da composição, 

refazendo-se ao caráter orgânico, quer dizer, vegetal, da produção poética. Composição e 

desenvolvimento: eis aqui os dois modos de entender a formação da obra de arte. A 

composição, na realidade, evoca não só a ideia de construção e fabricação, nem a de 

artificialidade e voluntariedade, mas, sobretudo, um acontecimento de tentativas e de provas, 

através das quais, em meio a várias possibilidades, o artista alcança a criação da obra.  

O desenvolvimento, por sua vez, evoca não só a ideia de crescimento e maturidade, 

tampouco a de espontaneidade e necessidade, mas a ideia de um processo orgânico que, 

unívoco e improsseguível, torna-se infalível ao seu êxito natural, ou seja, a realização da sua 

finalidade interna
338

. Tentativa e organização parecem ser termos opostos quanto o são a 

incerteza de uma aventura que não se sabe a que fim chegará e a segurança de um caminho 

traçado que tende à sua realização natural. Desse modo, a análise pareysoniana do conceito de 

êxito (riuscita) parece mostrar como os dois termos, tentativa e organização na vida espiritual 

em geral e em cada atividade humana, notadamente na arte, são não só conciliáveis, mas 

coessenciais. 

É uma teoria da interpretação referente a todas as artes, no sentido de que cada obra de 

arte necessita ser executada. Poder-se-ia pensar que não existe execução que não seja ao 

mesmo tempo interpretação. O acesso a uma obra significa fazê-la viver da sua própria vida e 

retorná-la ao modo segundo o qual ela foi feita e ainda quer permanecer vivendo, o que só é 

possível através da interpretação. É por meio de uma atividade pessoalista e irrepetível que, 

por não alcançar na execução da obra algo que lhe é estranho, se serve do único meio 

eficiente de aprofundamento do qual pode dispor uma pessoa humana, isto é, a sua própria 

pessoalidade. Pareyson afirma ter retornado muitas vezes à teoria da interpretação, haja vista 

se tratar de uma teoria muito geral que diz respeito não só à estética, mas a todos os outros 

                                                 
338

 Cf. PAREYSON, Luigi. CE, 1966,  p. 111. 

 



128 

 

âmbitos da filosofia, e que tem consequências incalculáveis em cada campo, da gnosiologia à 

metafísica, da histórica à ética. Existem dois pontos que exigem uma atenção maior, são eles: 

em primeiro lugar, a obra não se mostra fora da interpretação que se faz dela, o que significa 

que a obra e a interpretação se identificam e, por outro lado, a obra reside na interpretação 

como seu juiz e sua norma
339

.  

A interpretação não é algo distinto da obra, em termos pareysonianos: não é nem uma 

cópia ou reprodução, que tente substituir, nem um acréscimo que a faça resistir à pessoalidade 

do intérprete como algo de novo e de indiscreto. A interpretação da obra é a obra mesma, 

porque o intérprete não quer ter um substituto da obra, mas quer restituir e possuir a obra 

mesma como ela é em si. Na interpretação, a pessoalidade do intérprete não é uma lente 

deformadora, mas um meio de aprofundamento, isto é, condição de identificação da obra com 

a interpretação que a devolve e a faz viver como ela quer, e logo das pretensas interpretações 

que não fazem senão sobrepor a pessoa à obra, sem entendê-la com profundidade
340

. 

Infere-se que a interpretação não é nem única, nem arbitrária. As duas concepções se 

opõem: no que se refere à única, não existe uma só interpretação justa, sendo todas as outras 

falsas. Pareyson é enfático ao dizer que o reino da interpretação, por sua vez, não é o reino do 

arbitrário, sendo as interpretações nada mais que aproximações sempre externas ao seu objeto. 

As interpretações são ligadas ao falso preconceito de um conhecimento único e impessoal 

com o qual todos devem concordar, e na falta dela não resta nada mais que o arbítrio 

absoluto
341

. O reino da interpretação é o reino da multiplicidade, aliás, infinidade do 

conhecer: muitos são os modos de ter acesso a uma mesma coisa, de entendê-la, acolhê-la na 

sua genuína natureza; nem esta multiplicidade significa arbitrariedade ou ceticismo, porque 

denota a inexauribilidade de tudo quanto é espiritual, seja a forma que se oferece à 

interpretação e é capaz de despertá-la e promovê-la ao infinito, seja a pessoa que se dedica à 

interpretação e instaura, com a forma, um diálogo capaz de regenerar-se continuamente como 

sempre algo inovador.   

A preocupação com a pessoa e seu fundamento antropológico, desenvolvida no 

Personalismo Ontológico, compreende a pessoa e sua liberdade arraigadas no ser e em Deus. 
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O conceito de pessoa é desenvolvido numa ideia moderna e simultaneamente cristã. A 

contraposição aparente entre cristianismo e modernidade poderia encontrar nesta noção um 

possível ponto de encontro. Para explicar o conceito de pessoa, Pareyson recorre ao que 

chama de dialética viva e concreta: uma dialética entre conceitos opostos, um termo 

intermediário entre esses dois extremos que relativizam e exageram em certo aspecto. O 

conceito de pessoa fundamenta-se na interpretação tanto da arte quanto da verdade e é 

resultado e pressuposto de investigações filosóficas anteriores. Se a pessoa é uma “âncora”, é 

indistintamente existência e transcendência, autorrelação e heterorrelação: é abertura ao 

outro e também fechamento, existência singular e irrepetível, universal e transcendente.  

Na nossa interpretação, a superação das contradições compreende a pessoa como algo 

finito que tende ao infinito. Não obstante, cada pessoa é um individuo que ao mesmo pode 

desenvolver uma tarefa comum: isto é, é uma pessoa entre pessoas, uma pessoa em 

heterorrelação. A pessoa é unitotalidade que se manifestará na unidade do ser e de todo o seu 

operar: a pessoa é singular e tudo o que faz contém esta unidade originária. Para Pareyson, a 

pessoa é positiva e insuficientemente ativa e receptiva: a pessoa não é o todo, mas 

também não é o nada ou o negativo; a pessoa é alguém, mas é insuficiente, não se basta, não 

alcança todas as explicações sobre si próprias
342

. Coppolino destaca que a ação da pessoa, o 

seu operar, atuar e ter iniciativa são decorrentes da sua liberdade. No entanto, a pessoa é 

receptiva, dado que seu ser e a sua liberdade são recebidos de Outro
343

.  

Analiso com Pareyson o argumento de que temos um ser doado por Outro; um ser-em-

liberdade, a pessoa é livre e ativa, ser que opera em liberdade e tem iniciativa: a pessoa age 

livremente devido ao ser e à liberdade que anteriormente recebeu
344

. O ser e a liberdade da 

pessoa têm um princípio que não é ela mesma, e por essa razão, a iniciativa da pessoa é uma 

iniciativa iniciada por Outro, isto é, não é nem totalmente criativa nem absolutamente 

passiva. Pareyson destaca que “a pessoa se manifestará como participada e problemática e 

em todo ato humano se confluem, ao mesmo tempo, tentar e participar, necessitar e ter, 
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buscar e descobrir, inventar e encontrar”
345

. A pessoa é abundância e precariedade, tanto tem 

quanto necessita ter: porque vem de Deus sem ser um deus, participa de Deus, mas age de 

modo problemático. Esta grandeza e esta miséria nossa nos possibilita a compreensão do 

argumento pareysoniano de que o homem não pode atuar sem o exercício de tentativas. Para 

que realize e participe de qualquer operar-fazer, se faz necessária a tentativa. Mostram-se, no 

entanto, os indícios fundamentais de tentativa e êxito (riuscita). Por isso a pessoa alcança: 

porque faz tentando, inventa e faz: só através de muitas tentativas, alcança algo novo. A 

pessoa não é onipotente, naturalmente, mas é capaz. A tentativa é a ferramenta para a 

descoberta, a invenção do que se procura. 

A interpretação do sistema de diferenças e de princípios desenvolvida por Pareyson, 

cujo aprofundamento revela-se decisivo para reconhecer a experiência estética na sua 

especificidade e irredutibilidade para outros tipos de experiência, por nós interpretada, retoma 

a perspectiva ontológica da estética do nosso autor, numa esfera do não poder desobrigar-se 

de teorizar a possibilidade de que a obra de arte seja expressão e manifestação do ser. Isso 

inclui não só o ser que é o artista, cujo sinal é dado através do estilo com o qual a obra é 

formada, mas o ser ainda mais profundo que é a origem. Tanto na filosofia como em outra 

atividade, podemos nos encontrar frente a um tipo de arte que, no ato de exprimir a 

espiritualidade do artista, atinge e revela a origem e o princípio, e participa a mensagem para 

a humanidade. Assim sendo, nestas vias supremas se verifica finalmente a convergência de 

todos os valores, garantia não mais de uma interiorização subjetiva, mas garantida 

objetivamente pela fonte mesma de todos os valores
346

.  

Na minha compreensão, a recuperação da importância ontológica da arte requer um 

reconhecimento da efetiva novidade da obra cuja introdução do conceito de legalidade e de 

obediência do artista à lei da obra, durante o processo produtivo, pretendia exprimir. Essa 

dimensão ontológica assim se insere e desenvolve coerentemente no discurso sobre as 

estruturas fundamentais da obra de arte e sobre as possibilidades de aproximação ao ser, que a 

experiência artística revela, talvez mais que qualquer outra atividade humana, talvez porque o 
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encontro com a obra de arte é um acontecimento institutivo de inovação em relação ao mundo 

assim como é, e de nova legalidade em relação às condições existentes
347

. 

Retomando a afirmação da inseparabilidade de forma e conteúdo, Pareyson observa 

que, do ponto de vista da forma e da atribuição do significado último da obra de arte só ao 

estilo, não é uma afirmação de formalismo. Esta impressão pode ser favorecida, na linha 

argumentativa do nosso autor, pelo acontecimento de que a tendência de muitas poéticas de 

hoje é, sem dúvida, conteudista, a ponto de a doutrina croceana, por causa de sua defesa da 

autonimia da arte, acabar rebatida como formalismo
348

. Pareyson esclarece esta impressão na 

passagem em destaque: 

 

Formalismo e conteudismo são defeitos simétricos e complementares, de 

modo que é fácil ir e vir de um para outro sem por isso tê-lo realmente 

abandonado: para abandonar um é necessário eliminar ambos, porque eles 

estão juntos e caem juntos. Por temor do formalismo não é necessário cair no 

conteudismo, e vice-versa: o formalismo que saboreia e degusta os meros 

valores formais deixa fugir o significado e o valor da obra não menos do que 

o conteudismo, que olha para os elementos semânticos independentemente 

de sua adoção na arte e do aproveitamento que deles faz o estilo pessoal do 

artista (PAREYSON, PE1, Vol. 10, p. 67). 

 

 

Pareyson não entende que formalistas ou conteudistas sejam seguidores de determinadas 

poéticas, mas os defensores de uma atitude especulativa dirigida a reduzir unilateralmente a 

arte a um só dos dois aspectos. Para além de qualquer conflito de poéticas, totalmente 

explicável no campo da prática artística, de acordo com Pareyson, a estética deve pôr-se em 

condições de dar conta de qualquer tipo de arte. O ponto de vista da estética deve ir além de 

qualquer conflito. Não se trata, portanto, de tomar partido por uma poética conteudista contra 

uma poética formalista, ou vice-versa, mas de explicá-las do ponto de vista da arte, a qual, de 

per si, não é conteudista nem formalista, porque é arte só na inseparabilidade de forma e 

conteúdo, isto é, na coincidência dos dois processos de formação do conteúdo e de formação 

da matéria
349

. 
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 Compartilho aqui o princípio pareysoniano de que na arte o conteúdo entra, 

precisamente, em forma de arte, ou seja, arrastado pelo gesto formativo do artista. É 

justamente este gesto que faz com que que qualquer coisa, em arte, esteja impregnada de 

conteúdo, densa de espiritualidade e embebida de atividades, aspirações, ideias e convicções 

humanas
350

. O fazer contém a vontade expressiva do artista anunciada no gesto formativo e na 

atividade operativa, naturalmente orientada pelo seu modo pessoal de formar. 

 Concluo reforçando, sobretudo, que desde o início do processo de criação existe 

indissociabilidade entre espiritualiadade e modo de formar, e entre intenção formativa e 

matéria, e esta indissolubilidade é o presságio da unidade indivisível da obra em que a 

espiritualidade é estilo e a matéria, forma; todavia, enquanto o processo se acha em curso, 

existe uma tensão e adequação entre os elementos já ligados uns aos outros mediante a 

escolha. É o estudo dessa tensão e dessas afinidades eletivas que permite refazer o processo 

da obra de arte, pois somente aí se constatam os problemas que a obra tenta solucionar, as 

tentativas, os esboços que lhe deram origem. Esse desbloqueio da unidade indivisível da obra, 

no olhar de Pareyson, não a compromete em absoluto; confirma-a, e a consolida, porque a 

considera como resultado de um processo. Assim, ao proclamar a inseparabilidade do 

resultado do processo, não apenas impõe uma consideração dinâmica da obra de arte, mas 

também abre as diversas obras particulares a uma continuidade que as liga através do 

tempo
351

. Pareyson destaca que a consideração dinâmica da obra de arte é indispensável à 

percepção de seu valor como forma acabada; e abre uma via para se captar a obra de arte no 

seu emergir de um humus histórico, e nas suas ligações com outras obras em um contexto 

histórico do qual se pode, certamente, traçar a linha
352

. 
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6. FORMAÇÃO DA OBRA DE ARTE 

 

“A lei universal da arte é que na arte não há outra 

lei a não ser a regra individual”
353

. 

 

A chave do processo artístico consiste em compreender o princípio já aludido 

anteriormente: “o formar como fazer inventando o modo de fazer”
354

. Este princípio é basilar 

para examinar a estrutura e o funcionamento da formatividade, não só para entender como é 

que opera em toda a vida espiritual, mas principalmente para surpreender a atitude 

característica que ela assume quando se especifica na arte e se concretiza em um particular 

processo de formação
355

. Givone destaca que a dificuldade da análise filosófica do conceito 

de êxito ou sucesso consiste no fato de que o êxito é tal que, somente quando completamente 

realizado, mostra claramente a própria lei; enquanto ocorre o processo, não existe norma 

evidente e é preciso descobri-la no mesmo ato em que se opera
356

. Pareyson escreve: “uma 

vez alcançado o êxito (riuscita), é indissolúvel e se mantém por uma sólida e férrea lei de 

coerência, e mostra como evidência a própria regra. Mas antes não há norma evidente que 

indique o resultado e regule a sua realização”
357

. 

A incerteza do sucesso predomina do mesmo modo que o perigo do fracasso, o risco  

da dispersão. Pareyson afirma que a expectativa existente no operar é indistinta, ativa, porém 

incerta, e que se definirá só no momento em que se consumar, ou então conhecerá com 

clareza o próprio objeto somente no ato concluído. O conceito de êxito ou sucesso requer, ao 

mesmo tempo, os de lei e liberdade, de norma e aventura, de necessidade e contingência, de 

legalidade e opção, de regra e incerteza. O sucesso ganha seu valor do fato de ser adequação 

perfeita, mas o termo ao qual ele deve adequar-se não está predeterminado a tal ponto que 
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indique o caminho para atingi-lo. Decerto, inventá-lo, realizá-lo se mostram como realização 

e resultado
358

.  

Em consonância com Ciglia, entendo que o êxito alcançado justifica um fazer que 

deva ser ao mesmo tempo invenção do modo de fazer. Qualquer que seja a obra a ser feita, o 

modo de fazê-la não é conhecido, de antemão, com clareza; é necessário descobri-lo e 

encontrá-lo, e só depois de descoberto e encontrado é que se verá claramente se era 

precisamente aquele o modo através do qual a obra deveria ser feita. A tentativa assume um 

papel fundamental e é só através dela, figurando e inventando, que devem ser testadas as 

várias possibilidades. Todavia, é por meio da previsão do seu resultado que se escolhe, se 

testa, de tal modo que de tentativa em tentativa e de verificação em verificação se chegue a 

inventar a forma que se desejava
359

. Pareyson considera fundamental o conceito de tentar, na 

esfera do figurar, uma determinada possibilidade e testá-la tentando realizá-la, ou prevendo 

realizá-la, e se ela não se mostra adequada ao êxito de um bom resultado, imaginar outra e 

testá-la também e proceder assim, de teste em teste, de experiência em experiência, para 

chegar finalmente à descoberta da única possibilidade que, nesse ponto, a própria operação 

exigia para ser concluída e que se revela uma vez descoberta, como aquela que se deveria 

saber encontrar. 

Em termos pareysonianos, abarco o formar essencialmente como tentativa, porque 

consiste em uma inventividade capaz de figurar múltiplas possibilidades e, ao mesmo tempo, 

encontrar entre elas a melhor, a que é exigida pela própria operação para o bom êxito. Não 

obstante, o ato de tentar se estende a toda a vida espiritual, e abrange todos os campos da 

operosidade humana. Confirmo, assim, que o seu âmbito coincide com o da formatividade, 

pois toda a vida espiritual é formativa. Em Pareyson, é este destino do homem, de não poder 

atuar a não ser procedendo por tentativas, que é o sinal de sua miséria e grandeza ao mesmo 

tempo: o homem não encontra sem procurar, e não pode procurar a não ser tentando, mas, ao 

tentar, figura e inventa, de modo que, o que encontra, de certa maneira já fora, propriamente, 

inventado
360

. Pareyson desenvolve um conceito de arte como atividade formativa, inventiva, 

original, criadora, consistindo numa presença da pessoa na arte: como modo de formar e obra 

formada, conforme destacamos a seguir: 
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Colocada sob o signo da arte, a pessoa se torna vontade e iniciativa da arte, 

assume inteiramente uma direção artística, traz, de per si, uma vocação 

formal, torna-se uma carga de energia formante. No exercício de tal atividade, 

desaparece inteiramente nesta, tornando-se seu ato, ou melhor, seu gosto: a 

pessoa toda se torna gesto de fazer, modo de formar, estilo. E se no operar 

artístico, a pessoa do autor tornou-se ela mesma, o seu próprio e insubstituível 

modo de formar, e se a arte não tem outro conteúdo que não a própria pessoa 

que é sua energia formante, bem se pode dizer que a obra, a que o processo 

artístico leva a cabo, é a própria pessoa do artista encarnada completamente 

num objeto físico e real, que é, justamente, a obra formada (PAREYSON, 

Luigi. PE1, Vol. 10, 2009, p. 107). 

 

Apesar da transcendência evidente e recíproca da obra e da pessoa, através da qual a obra vive 

por conta própria e a pessoa continua na sua ulterior atividade. Conforme pensa Pareyson essa 

vida própria é nutrida, todavia, na própria substância histórica pelas obras que a pessoa 

realizou e nas quais se afirmou. Existe uma razão em que se pode dizer que entre a pessoa do 

autor e a sua obra existe uma identidade verdadeira e propriamente dita. Neste sentido, a arte 

é algo muito mais intenso do que a expressão, já que a obra, mas do que exprimir a pessoa do 

autor, pode-se dizer que ela é a pessoa mesma do autor, não fotografada num dos seus 

instantes – o que seria imagem muito parcial e falseadora – mas colhida na sua integridade 

viva e solidificada, por assim dizer, num objeto físico e autônomo
361

. 

No que se refere à forma, esta é essencialmente o resultado de tentativas, e diante da 

forma se esquece de toda a história das tentativas de que ela é o feliz resultado, pois quem se 

detém diante dela contempla a coerência atingida e não pensa tanto nos esforços de que 

surgiu. Pareyson destaca, sobretudo, que não conseguiria vê-la como forma quem a 

considerasse apenas em sua imóvel completude, e não a visse antes como realização e 

resultado: para ser apreciável em sua natureza de forma, é preciso que ela mostre a sua 

natureza de resultado
362

. A aprovação suscitada pela forma é perpassada de encanto e 

admiração: encanto pela contingência da operação que lhe deu o ser; admiração porque essa 

operação não se limitou a fazê-la sair do não-ser, mas para consegui-la teve que vencer uma 

ameaça, ou seja, o perigo do fracasso intrínseco à tentativa. Em consonância com Givone, 

para apreciar um resultado artístico em seu valor autêntico é necessário pensar que se poderia 

ter fracassado. É justamente no fato de ter positivamente superado o risco do insucesso que 
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consiste sua capacidade de atrair a atenção e colher uma aprovação perpassada de encanto e 

admiração
363

. 

A especulação acerca do problema da arte desenvolvida por Coppolino problematiza a 

perspectiva geral da ontologia pessoalista de Pareyson. Para poder entender a especulação do 

problema estético e a coerência desta investigação com o pressuposto personalístico,  

remetemo-nos à reflexão acerca do conceito de pessoa que, constitutivamente, encontra-se em 

relação com o ser: seja como revelação da verdade em relação ao pensamento especulativo, 

seja como decisão para ser em relação à ação prática. Coppolino destaca também que as 

considerações sobre as manifestações da atividade humana revelaram como a experiência 

humana apresenta-se como um operar, um fazer, ou um produzir realizando, que é 

essencialmente um formar obras experimentando o modo de fazer; obras ou formas que têm o 

caráter da singularidade e da particularidade enquanto derivada da atividade pessoal e 

individual do homem
364

.  

O conceito de pessoa, por ser um determinado ponto de vista sobre a realidade, 

representa uma abertura sobre a verdade, ou seja, está em grau de prevenir e de formular 

enunciados de validade universal. Dadas estas promessas, também a perspectiva estética tem 

como sua tarefa evidenciar a abertura ao ser do fenômeno arte e da inteira experiência 

artística, incluindo as teorizações estéticas. Considero a interpretação de Pareyson uma 

interpretação ontológica: nestes termos Coppolino admite que  a estética, na medida em que é 

vista como uma união de reflexões e descrições sobre a estrutura da experiência  nos permite 

entrar em contato com as obras de arte e com o belo, assim sendo, é também um evento do ser 

e, como tal, representa uma via de primeiro contato com o ser
365

. 

A arte, no significado mais profundo e mais imediato, e além das distinções às quais 

acenaremos, tem em si a possibilidade de coligar o homem com aquele ponto originário que 

está acima da história e que precede qualquer desenvolvimento. Mas além da possibilidade de 

que a obra de arte seja também expressão e manifestação do ser, o problema estético nos 

interessa porque para ele conflui certo tipo de experiências que nós caracterizamos como 

valor estético, como representação estética. A pergunta preliminar que a nível filosófico se 
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deve pôr em relação ao problema estético é concernente à estrutura desta experiência que 

definimos como estética. Na realidade, a experiência estética é problema filosófico, aliás, é 

filosofia completa, e não “parte” da filosofia. Enquanto reflexão filosófica, a estética tem “a 

tarefa de prestar conta do significado, da estrutura, da possibilidade e da importância 

metafísica dos fenômenos que se apresentam na experiência estética”
366

.  

Pensar um problema estético, não significa defender uma crítica como a crítica 

concernente aos critérios por meio dos quais se podem julgar uma obra de arte, se esta obra 

responde àqueles critérios baseados no nosso julgamento. A despeito disso, significa também 

pensar o aspecto técnico, ou seja, como é possível realizar uma obra de arte. Enfim, estamos 

diante de um problema hermenêutico, isto é, o indagar sobre o significado de uma obra de 

arte. 

No que se refere à tentativa de pensar a estética como um problema eminentemente 

filosófico e exclusivamente teórico, nos remetendo ao concreto ato do produzir-interpretar 

para avaliar um produto particular da arte. A investigação prossegue em nível de possibilidade 

e de valor destinada à experiência estética em geral, pondo à parte o problema da modificação 

da realidade da obra de arte sobre a base de qualquer principio ou regra que indique o modo 

de produzir-interpretar-avaliar, tarefas que dizem respeito às poéticas. Tudo isto entra na 

concreta experiência da arte como seu momento particular e com a característica da 

operatividade própria dos programas da arte. Uma vez especificado o âmbito no qual se move 

a reflexão sobre a arte, pode-se perguntar: o que contradistingue a atividade ou experiência 

estética? Quais são as suas tarefas essenciais? Quais relações intercorrem entre esta atividade 

e os outros aspectos da nossa experiência?  

Prosseguindo com Coppolino, a herança da estética croceana, mantida durante mais de 

meio século, sobretudo no contexto italiano, é um ponto necessário para as mais recentes 

reflexões sobre a experiência artística e sobre o fenômeno da arte. No entanto, aqui o interesse 

está voltado para a perspectiva estética de Pareyson, desenvolvida através de uma crítica 

inovadora, pondo o fenômeno artístico como fato originário, como um evento que se atribui 

às origens da vida do espírito. Pode-se dizer que se trata de um evento ou fato caracterizável 

como espontaneidade originária, como novidade que, porém, se apresenta com uma precisa 

estrutura reta da lei, com uma sua legalidade que, todavia, não é dedutível ou estabelecida de 

uma vez por todas.  A arte como momento “auroral” do espírito indica que, com a obra de 
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arte, nos encontramos de frente a algo totalmente novo que institui e atua, através de um 

determinado tipo de atividade, um produto intimamente orientado por determinadas leis. Um 

aspecto essencial do qual aparece constituída a arte parece ser aquele da produção, enquanto a 

obra de arte existe concretamente no processo da produção. A este aspecto está também 

conectado, na mesma medida, aquele outro direito constitutivo da experiência estética, da 

contemplação, melhor ainda, da leitura da obra de arte; mas para o momento firmamos a 

atenção no aspecto da produção. 

A produção da obra de arte reenvia a um processo formativo do qual ocorre indagar a 

estrutura.  Diante disso, entendo que a arte, como produto de uma formatividade pura e livre, 

atesta que, na obra de arte, a intenção formativa, que rege todas as atividades, especifica-se se 

tornando um fim em si mesmo. Logo, é um formar que não é subordinado a outras atividades 

como o pensamento, a ação moral, a utilidade, mas é também um formar que não pressupõe 

algum critério ou princípio uniformizador. É um acontecimento distinto daquele que ocorre 

com as outras atividades onde o critério da operação de produzir é externo ao mesmo ato de 

produzir e também pressuposto. A formatividade própria da arte e do fazer artístico se atesta 

como um formar “perseguindo a forma unicamente a forma por si mesma”
367

.  

O exercício de formar puro requer uma precisão própria da arte, a qual não tem como 

seu conteúdo uma operação, ou das leis específicas, e que não assume como sua “matéria” 

uma atividade determinada. Descobre-se aquilo que corresponde aos objetivos que se quer 

obter e as regras que nos eram propostas a seguir. De acordo com Pareyson, a formatividade 

pura e livre, que caracteriza a arte, é a pura estrutura inventiva do formar.  A indiscutível 

característica de novidade da obra de arte é atestada através de rigorosa legalidade confirmada 

e criticamente fundamentada no argumento da obra. 

A meu ver, é confirmada a característica peculiar de liberdade da arte que é instituída 

através da livre adoção de um material físico, cuja necessariedade e constitutividade para a 

produção artística não se refere só à exigência da extrinsecação física da representação da arte 

aos fins da comunicação, quer dizer, referente em modo fundamental à peculiaridade da 

formatividade pura que temos visto ser a característica da arte. E enquanto esta é exercitada, 

através de processos de produções inventivas, só formando uma matéria física pode 

especificar-se como tal; só a matéria física, uma vez formada, pode ser forma e somente 
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forma. Dito de outro modo, a formatividade inerente a toda a vida espiritual, que é 

subordinada aos valores específicos das simples atividades e que, todavia, nos faz falar de 

esteticidade difusa em referência às outras atividades, numa tentativa de explicar a estrutura 

da experiência artística.  

A formatividade pura que se especifica em um elemento sensível, o qual, segundo 

Pareyson, por realizar-se como forma, deve ser imune a qualquer valor, deve ser somente 

matéria física. “Na arte fisicidade e espiritualidade coincidem, porque a arte não é formação 

de um conteúdo, mas formação de uma matéria”
368

. Somente no processo formativo 

concluído, a intenção formativa e a matéria da arte, espiritualidade e fisicidade, coincidem na 

obra formada, no processo terminado; só assim a obra pode ser lei e ao mesmo tempo 

resultado do processo de formação no qual se reserva a inteira vida espiritual do artista. 

A abordagem de Coppolino a respeito da discussão de Pareyson sobre a matéria e o 

conteúdo da obra de arte nos instiga a resolver uma aparente aporia que é sinalizada no 

desenvolvimento dos dois conceitos. Parece haver contradição entre a fundamental novidade 

que foi reivindicada pela obra de arte e a sua dependência das ideias morais, filosóficas, 

políticas e religiosas do artista. A contradição é apenas aparente, assim como era aparente a 

contradição entre a novidade da arte e a sua dependência de uma legalidade enquanto a obra 

nasce junto à sua lei. Aliás, é essa mesma lei por si mesma, no sentido de que é a obra mesma 

a guiar e orientar no curso do processo produtivo as escolhas do artista. Desse ponto deriva 

uma importante característica da estética de Pareyson, onde invenção e processualidade 

convergem no conceito de estilo, que é o verdadeiro conteúdo da arte no sentido de que é a 

mesma vida espiritual do artista que se faz modo de formar em uma maneira particular e 

singular
369

.  

Assim sendo, entre tentativa e organização e tentativa e êxito existe correspondência 

no sentido antes precisado, isto é, que a obra, antes de existir como perfeitamente concluída e 

formada, age desde o início do processo formativo já como forma formante. Pareyson 

esclarece que a obra “antes mesmo de existir como formada, age como formante para guiar o 

processo da sua formação, não se pode dizer que a forma formante seja algo diverso da forma 
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formada, porque são absolutamente a mesma coisa”
370

. Esta afirmação é particularmente 

importante porque destaca o erro de conceber a forma formante como presença, para o artista, 

de um conceito já claro. Estamos tentando dizer que a obra, para se realizar mesmo após ser 

formada, é a expressão da simples execução e extrinsecação na matéria física da obra já 

pensada e imaginada.  

Considero legítima esta argumentação, as consequências seriam que o processo 

produtivo é uma simples tradução e, logo, algo não essencial em relação à ideia ou à intuição 

originária, sem a convicção que o senso comum recebe. Ser obra é o resultado de um processo 

de crescimento concretamente desenvolvido através de incertezas e erros, de objetivos e 

muitas tentativas. Caneva destaca que o processo de formação originária da obra de arte, em 

via de constituição, representa para a crítica um nó problemático não resolvido no pensamento 

pareysoniano
371

. Já aludimos anteriormente ao fato de que o processo formativo, que 

caracteriza e se estende por toda a vida espiritual, se especifica e se caracteriza na arte. 

Caneva reforça que a ineficácia absoluta de qualquer legalidade geral, pré-constituída sob o 

processo concreto de formação da simples obra de arte, parece pôr o artista na situação 

paradoxal de dever confiar no curso da sua operação formativa, sua regra e leis específicas 

que sejam instauradas por esta mesma operação formativa
372

. 

Ciglia reforça a argumentação pareysoniana de que a operação artística realiza a forma 

enquanto a executa, e neste ato voltado para o fim da realização da obra se experimentam as 

regras com as quais se opera; esta formatividade própria da arte pressupõe também sempre 

uma especificação e não uma separação. Trata-se de uma concepção unitária da vida do 

espírito e de todos os aspectos do operar humano, os quais podem estar presentes na obra de 

arte como conteúdos que são subordinados à formatividade pura e são subordinados ao êxito 

da obra como tal ou também à lei da obra por fazer. Porém é só o êxito da obra que tornam 

vivos e válidos todos aqueles outros valores que convergem e nutrem a espiritualidade do 

artista
373

. Isto explica, a nosso ver,  também por que o conceito de êxito remete aos conceitos 
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de lei, de liberdade e de necessidade da execução, a qual se apresenta necessariamente como 

atividade personalíssima e irrepetível, uma atividade que se manifesta, além disso, como 

interpretação. Pareyson é enfático ao dizer:  “por um lado obra e interpretação se identificam 

e por outro lado a obra reside na interpretação como seu juiz e sua norma”
374

. 

Com o conceito de interpretação, passamos da análise do processo produtivo à análise 

do processo fruitivo que, como já dissemos anteriormente, é outro aspecto essencial e 

constitutivo da obra de arte. A concepção da arte teorizada como estética da produtividade por 

Pareyson considera a atividade formativa como realização inventiva que só através de 

tentativas alcança a obra. Todavia, a obra só será concluída quando o processo de produção, 

tentativa e organização, espontaneidade e finalidade, esboço e maturação tiver alcançado a 

obra bela, isto é, quando o resultado consegue satisfazer a espera que a obra mesma provocou 

ao artista, conduzindo esta espera à existência.  

Diante disso, compreendo, então, por que Pareyson tenha preferido caracterizar a sua 

perspectiva como estética da formatividade e não como estética da forma. Pareyson é enfático 

na defesa do caráter espiritual da arte contrariando as teorias, que, ao contrário, pretendiam 

reconduzir o fato artístico à investigação puramente técnica
375

. A reivindicada 

contemporaneidade de invenções e execuções no concreto processo de formação da obra de 

arte comporta a sua originária novidade, não só a necessidade de extrinsecação física da 

forma. Coppolino evidencia que Pareyson está se referindo à perspectiva que postulava a 

posterioridade da extrinsecação em relação à intuição e expressão, como fato prático voltado 

para os fins da comunicação, advertida na estética croceana
376

. Nessa esfera, surge à 

necessidade de uma dialética entre a distinção de forma formante e forma formada, que 

prospectam a unidade dos dois processos, seja na relação da distinção dos pontos de vista que, 

neste caso, seriam aquele da obra e da produção completa (forma formada), e aquele do artista 

que experimenta o processo de realização através de pesquisas e tentativas guiadas pela forma 

formante
377

.  
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A importância desta distinção entre forma formante e forma formada no processo de 

realização é claramente formulada por Pareyson na afirmação em destaque: “A condição da 

tentativa não é nem iluminação nem obscuridade, nem a ordem, nem o caos, nem a lei nem o 

caso, nem a certeza nem a ignorância, mas uma mistura destas duas ordens de coisas”. A 

aventura não é precisamente incerta nem a orientação é exata ao ponto de poder assegurar 

antecipadamente a descoberta; um passo falso não é tão desastroso para não poder trazer 

alguma sugestão para o êxito, e mesmo que seja constante o perigo, o que já está feito pode 

sempre dar alguma indicação para o que resta por fazer
378

.  

Retomo Caneva para dizer que, na arte, a formatividade se acentua de tal modo que 

subordina a si todas as outras atividades, assumindo uma tendência autônoma, um endereço 

independente, uma direção distinta, fazendo-se intencional e fim por si mesmo
379

. A condição 

da tentativa é de não ter outro guia a não ser a espera da descoberta e a esperança do sucesso; 

mesmo estes arriscam ser um guia suficiente e por isto eficaz, porque a espera da descoberta 

torna-se operativa, antecipando a descoberta mesma. Assim, o êxito, melhor dizendo a busca 

pelo êxito exerce uma força nas operações da qual será o resultado. Se a tentativa alcança a 

abertura de uma estrada é porque ela é orientada pela divinização do êxito: a espera da 

descoberta é exatamente o presságio, e a esperança do sucesso é exatamente o pressentimento 

que a forma, até guiar a produção que se faz, e a operação se dispõe a fazer conduzir através 

do seu próprio resultado
380

.  

Destaco a riqueza de conteúdos e a problemática que se origina desta concepção 

dinâmica da estrutura da obra de arte. Todavia, esse princípio orientador da forma que age 

como formante antes mesmo de existir como formada, não cessa de subsistir ao processo 

concluído desde o momento em que este é outro aspecto da sua vitalidade e importância. A 

possibilidade mesma do juízo está em uma comparação interior da obra a qual é a obra que 

queria e logo devia ser. Em outros termos, na perspectiva da formatividade a beleza de uma 

obra de arte está no seu êxito, ou mais precisamente consiste no fato de que no processo 

produtivo a obra se adequa perfeitamente à própria lei. A beleza como lei da arte é a forma 
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concluída, a conclusão é o êxito de um processo de produção, ou seja, é o resultado de um 

movimento no qual se alcança uma perfeita adequação da forma formante com a forma 

formada.  

A meu ver, a mesma possibilidade de ler, julgar, avaliar e interpretar a obra se funda 

com ela nesta íntima estrutura dinâmica da obra de arte. A leitura ou interpretação da obra 

representa, definitivamente, o modo de ser vivo da própria obra. Logo, tanto a leitura e/ou 

interpretação quanto à beleza não são para ser concebida como o estático perceber, em uma 

obra, a presença de algo belo, o qual por si mesmo não é um modelo estático para realizar, 

mas o resultado de um processo alcançado. A forma exige de quem quer colhê-la e adentrá-la 

um processo de interpretação, o qual se atesta como movimento produtivo, como perspectiva 

reveladora que, para alcançar tal objetivo, requer um exercício de congenialidade
381

.  

Decerto, a beleza alcançada no término do processo de produção, por um lado, 

representa o ponto de chegada da atividade formadora concluída; por outro lado, representa o 

ponto de partida da pesquisa interpretativa que, pela beleza mesma ou êxito de uma forma 

concluída, é estimulada. Logo, processo de produção e processo fruitivo se conjugam e se 

articulam entre si. Assim como em relação ao processo fruitivo, conjuga-se também o 

processo de interpretação e contemplação, ao qual se chega depois de se ter longamente 

interrogado a obra, inventando e produzindo esquemas que ocorrem, sempre analisando as 

descobertas que a produtividade figuradora revela para poder se apossar da perspectiva mais 

reveladora dela.  

Ciglia, por sua vez, ressalta que esta concepção dinâmica da leitura da obra de arte se 

revela como integração necessária que descende de ter posto a obra de arte como prefácio 

dinâmico, resgatando-a da aparente imobilidade na qual parece entregar-se o processo 

concluído. Só se considerarmos a obra de arte como conclusão de um movimento, e ainda se 

reconheça na obra qual é a obra que ela mesma quer ser segundo a sua mesma 

intencionalidade, se pode perspectivar uma continuidade entre a atividade do produtor e a 

atividade do fruidor ou leitor, e se pode avançar na possibilidade do juízo estético
382

. Destaco 

a passagem abaixo:  
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O juízo estético reside precisamente na consideração dinâmica com a qual o 

leitor colhe o valor artístico da obra, consideração essencial para gozar de 

uma obra de arte e ao mesmo tempo para executá-la e que consiste em 

confrontar a obra feita com a obra por fazer, a forma formada com a forma 

formans a obra qual é com a obra a qual ela mesma quer ser (PAREYSON, 

CE, 1966, pp.72-73).  

É preciso admitir que este juízo é o mais objetivo e o mais universal que se pode imaginar, 

conatural com a obra de arte: é o juízo através do qual a obra alcança o nascimento do qual o 

autor se permite distanciar-se; é o juízo que a obra contém em si mesma e com o qual a obra 

se julga por si mesma; é o juízo que a obra, com a sua existência, declara a quem sabe escutá-

la. Coppolino enfatiza ser um juízo que consegue ser objetivo e universal [...] sem apelar a um 

critério objetivo e universal (no sentido de meta-histórico e imutável), porque não sai da 

realidade simples da obra: aliás, constrói e julga com o seu próprio critério, e em tal modo 

alcança conciliar universalidade e história, consciência axiológica e consciência histórica
383

. 

O juízo estético, propondo como avaliação distintiva discriminar a arte da não arte, o 

valor do desvalor, consiste em penetrar na intimidade da obra simples para examinar a lei ou 

regra que ela mesma contém. Uma obra de arte pode-se julgar falida só em relação às leis que 

ela mesma porta e que não alcança a realização. Neste sentido, o critério, no qual a obra é 

julgada, apresenta-se no interior da obra mesma, aliás, é fornecido pela obra mesma, na sua 

legalidade e normatividade. Julgar uma obra de arte significa comparar a obra consigo 

mesma, ou como afirma Pareyson, julgar “significa reconhecer na simples existência da obra 

a universalidade do seu valor artístico”, e logo exprime um reconhecimento de valor 

definitivo e unívoco
384

.  

O problema da relação entre juízo e avaliação de um lado, e interpretação do outro, e 

entre a unicidade do primeiro e multiplicidade do segundo, é um dos pontos mais delicados da 

estética pareysoniana na reflexão sobre a concepção de autonomia e realidade da obra. Uma 

distinção entre as duas ordens de conceitos evidencia os mesmos caracteres que são colhidos 

no interior da interpretação: a interpretação tem um caráter pessoal, histórico e revelativo. Do 

ponto de vista no qual se põe o intérprete sob a base de um esforço, de uma atividade de 

aprofundamento e de adequação entre as preferências, as simpatias, a variação pessoal do 
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gosto e a inexauribilidade da obra que, enquanto tal, prospecta uma multiplicidade e 

diversidade de esforços de aprofundamento e, logo, de interpretação
385

.  

O juízo na realidade é exigência de verdade absoluta, de um valor objetivo e universal 

que requer por isto mesmo entregar-se em declaração incontestável e definitiva
386

. Requer-se, 

pois, evidenciar que se trata de distinção e não de separação entre dois aspectos 

complementares. O refinamento do juízo se obtém só através do alargamento do gosto: trata-

se de ampliar o âmbito para exercitar com segurança a capacidade de discriminar a arte e 

reconhecer o valor, “o gosto mutável e histórico é a via através da qual se deve passar para 

alcançar o juízo universal e objetivo: via sem acesso, desvio, mas passagem necessária e 

condição imprescindível”
387

. O encontro com a obra de arte representa um acontecimento 

totalmente complexo. As formas com as quais se tenta colher a imagem mais adequada 

correm o risco de empobrecer a realidade e o movimento articulador. Todavia, este mesmo 

enigma da obra de arte constitui a razão de ser do problema estético como problema 

eminentemente filosófico que está em relação de continuidade e de unidade com a perspectiva 

filosófica “geral” que indaga o constituir-se daquela particular experiência que definimos 

como arte.  

Dito isto, não parecerá estranho retomar aqui, a propósito dos problemas que 

concernem à estética, algumas soluções já perspectivadas por Pareyson: um exemplo pode ser 

fornecido através da relação dialética que intercorre entre a exigência de uma verdade 

absoluta e a instância historicista, que já vimos investigadas no modo mais crítico que se 

poderia imaginar. Entendo a característica dos fenômenos artísticos no âmbito da afirmação 

da absoluta originalidade e singularidade da obra de arte. Isto parece totalmente 

imprescindível e necessário por não poder tolerar alguma proposta e consideração que tente 

pôr em luz a continuidade ou historicidade da obra de arte, sem que uma consideração simples 

comprometa sua autonomia e originalidade. Acolho, então a especificação que a obra exige 

que sejam entendidas como características irredutíveis e essenciais
388

.  
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Não obstante isso, especificação e historicidade dos fenômenos artísticos parecem 

conceitos que se excluem entre si, ao menos que, por historicidade, não se entenda a 

obviedade da correspondência da arte com a civilidade ou espiritualidade de sua época através 

das quais o artista se nutre e ao mesmo tempo as revela, precisando-lhes a “vocação formal” 

no específico signo da arte. Coppolino assegura, sobretudo, que Pareyson se refere ao aspecto 

de uma afinidade ou correspondência e também da congenialidade ou incompatibilidade. No 

entanto, é por via do conceito de historicidade que Pareyson perspectiva a não contrariedade 

com a exigência de absoluta autonomia e originalidade da obra de arte, a qual assume um 

significado particular, conforme indica a passagem em destaque: 

[...] Nasce em uma determinada situação histórica e com uma precisa 

condicionalidade temporal, mas não é produzida pela história que a precede, 

porque exatamente esta lhe porta sustento e nutrição ela nasce no fluxo 

horizontal do tempo para sair verticalmente, e para fixar-se em um valor 

atemporal: universal, isto é, totalmente reconhecível, eterno, perene 

(PAREYSON, PEI, Vol. 10, 2009, p. 126).  

Todavia, por outro lado, a obra ressurge na história no sentido de que, longe de reduzir-se a 

um simples momento do fluxo temporal, é capaz de produzir essa mesma história, porque 

com a exemplaridade do seu valor surge, atrás de si, uma vida de imitações e retomadas e 

desenvolvimentos que se inspiram, e com a sua validade universal solicita uma infinidade de 

interpretações e leituras e execuções que a fazem reviver de vez em quando, mas, enquanto 

exercita no tempo esta ação potente e eficaz, participa também do seu caráter caduco e 

passageiro, conduzindo-lhe uma vida moral
389

.  

A obra de arte emerge do tempo, o qual por sua vez converge para ela e é influenciado 

e alimentado; a obra de arte é produto de um ato criativo e temporal no seu atuar-se. Todavia, 

manifesta-se como atemporal no seu efeito, posto que ela vive de uma universalidade, 

perenidade e exemplaridade que a põem como valor das circunstâncias históricas e das 

condições que nela têm exercitado o seu influxo. A obra põe-se também além do tempo no 

qual nasceu fazendo com que seja atestada como tradições
390

. Pareyson dedicou, a esse 

problema da relação entre originalidade e historicidade, singularidade e continuidade, entre 
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inovação e tradição, páginas impregnadas de teor lógico. O propósito pareysoniano é explicar 

e justificar a íntima solidariedade que uniu a improrrogável exigência de originalidade que 

está presente em todo fazer humano. A união se estende à necessária exigência de referência 

ao passado, presente também na mais decidida das recusas. Neste sentido, através do 

entendimento do significado conferido ao conceito de tradição, no qual se apresentam os 

termos originalidade e continuidade desenvolvidos em Problemas da Estética, ele diz, 

conforme a passagem em destaque:  

O conceito de tradição é um testemunho vivo do fato que as duas funções: 

inovar e conservar só podem ser exercitados simultaneamente, não inovar 

significa copiar e repetir, e inovar sem dar continuidade significa algo 

fantástico, vazio, sem fundamento, além disso, requer criatividade e 

obediência ao mesmo tempo, porque não se pertence a uma tradição se não 

se a tem em si mesma, e ela não tem outro lugar que aquele ato de adesão 

que a reconhece na sua eficaz realidade, e não é possível incorporar-se a uma 

tradição sem já modificá-la com esta sua junção, nem inová-la sem ter 

sabido interpretá-la na sua verdadeira natureza e torná-la operante na sua real 

atividade (PAREYSON, PEI, Vol. 10, 2009, p.127, e ETF, p. 175). 

A meu ver, essa solidariedade entre tradição e inovação pode ser realizada enquanto a base 

desta solidariedade precede duas condições, já indicadas anteriormente, e que concorrem para 

realizá-la.  Está demonstrado o caráter exemplar do êxito e o da congenialidade ou afinidade 

espiritual que se instaura entre a obra e seus continuadores
391

. Todavia, o ato que funda a 

tradição tem o caráter da originalidade e da exemplaridade e, em virtude destas suas 

características, requer que o mesmo retornar à tradição seja essencialmente apelo à renovação 

e à inovação; por outro lado, para fazer frutificar a tradição, é preciso estimular novas 

atividades ou sugerir ou inspirar ulteriores possibilidades.  

Diante disso, é evidente o caráter da congenialidade, que Pareyson propõe como 

condição para reivindicar em vida o passado, a fim de que uma tradição possa ser reconhecida 

no seu valor antigo e logo elevada ao nível clássico. Para se obter esse caráter, é necessário 

um difícil exercício de alteridade que, para manifestar-se, requer e exige uma precisa e 

constante vontade de comunicação. Essa característica da congenialidade, indispensável para 

a compreensão de uma obra, tem um significado particular quando se faz a propósito da 

relação entre o artista e a tradição, enquanto a intenção do artista é de renovar e incrementar a 
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própria realidade, produzindo ou, mais exatamente, criando objetos radicalmente novos e 

originais em relação à realidade existente”
392

. 

Outro problema, não menos importante é a comunicabilidade da arte: através da 

comunicação, a arte assume uma importância fundamental na vida do homem pela forte 

influência que exerce, seja em relação ao conteúdo, seja pelo aspecto particular da 

comunicação artística, que é imediata e contém em si mesma a sua mensagem sem nenhum 

reenvio a elementos transcendentes. Um aspecto que poderia parecer periférico na estética, 

não pela incidência que têm seus outros problemas, como o problema da relação entre arte e 

moral, e também pelo significado que precisa atribuir à arte na vida da humanidade: uma 

espiritualidade concreta que se revela imediatamente e que fala pessoalmente a qualquer um. 

Isto explica o imenso poder que o artista exerce sobre os homens ”
393

.  

Nesta perspectiva, faz-se necessário verificar o poder da responsabilidade moral do 

artista no seu concreto exercício operante, cuja condição é a identidade de espírito e estilo. 

Estilo, entretanto, visto como modo de formar, como energia formante e gesto formativo 

específico para o qual converge o inteiro mundo espiritual do artista. Este absorve com 

empenho os deveres inerentes à sua atividade, transformando em energia formante e conteúdo 

da arte a sua espiritualidade concreta.  

Compreendo que o mundo moral do artista faz-se estilo e dá vida à obra alcançada, 

concluída, mas a responsabilidade moral por estar presente na obra, junto ao valor estético, é 

um elemento que se deve analisar atentamente. Pode-se dizer que a efetiva responsabilidade 

moral do artista é aquela que ele assume nos confrontos com a obra por fazer e, a rigor, nisso 

consiste a sua dedicação e o seu empenho. Esse fazer é o empenho moral do artista. Outro 

aspecto da sua responsabilidade moral é o seu ser homem; é para este aspecto da moralidade, 

presente na obra, que se dirige o juízo moral
394

. Essa perspectiva permite a Pareyson resolver 

um dos problemas mais importantes da estética. Compartilho com Coppolino que o problema 

da relação entre arte e vida é estritamente ligado ao problema da absolutização da arte ou da 

sua subordinação a outros valores. No âmbito da unidade e especificação, no qual se insere o 

conceito de estilo, não se pode pretender que a obra de arte exclua de si outros aspectos da 
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vida espiritual; aliás, estes aspectos representam a concretude da qual vive a obra. Mas 

também se precisa entender o porquê da concepção de arte como formatividade especificada 

redutiva, a qual, algumas vezes, pretende reconduzir a arte para outra atividade. Por outro 

lado, a formatividade se opõe à pretensão de uma absoluta separação da arte de toda outra 

atividade, como se a vida espiritual pudesse ser considerada em partes sem nenhuma relação 

entre si.  

Neste âmbito, do conceito de estilo, visto como espiritualidade do artista e que se faz 

modo de formar, esclarece a relação da arte com as outras atividades. Na verdade, se para as 

outras atividades, que a vida do espírito explica, a formatividade se encontra subordinada aos 

objetivos específicos da operação recomeçada, a arte, ao contrário, como formatividade 

especificada, exige que os outros aspectos da vida espiritual sejam subordinados a ela. Isto 

significa dizer que, ao formar por formar, sem outros objetivos, mesmo que outros objetivos 

estejam presentes, o alcance desses outros objetivos é condicionado pelo êxito da obra, e na 

medida em que a obra é válida como tal, também o conteúdo, isto é, a espiritualidade do 

artista presente na obra alcança o seu objetivo, enquanto ele mesmo se torna a forma da obra, 

participando do seu êxito
395

. 

Pareyson apresenta um plano de distinções e de princípios cujo aprofundamento 

revela-se decisivo para reconhecer a experiência estética na sua especificidade e 

irredutibilidade a outros tipos de experiência. Coppolino, no entanto, analisa que a perspectiva 

ontológica da estética não pode desobrigar-se de teorizar a possibilidade de que a obra de arte 

seja expressão e manifestação do ser, e não só daquele ser que é o artista, cujo sinal é dado 

através do estilo com o qual a obra é formada, mas daquele ser ainda mais profundo que é a 

origem: a um nível muito alto, seja na filosofia como em outra atividade. Encontro-me frente 

a um tipo de arte que, no ato de exprimir a espiritualidade do artista, atinge e revela a origem 

e o princípio, e participa a mensagem à humanidade e, nestas vias supremas, verifica-se 

finalmente a convergência de todos os valores, garantia não mais de uma subjetiva 

interiorização, mas garantida objetivamente pela fonte mesma de todos os valores
396

. 

Essa recuperação da importância ontológica da arte requer, conforme o argumento do 

nosso autor, um reconhecimento da efetiva novidade da obra, que pretendia exprimir a 
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introdução do conceito de legalidade e de obediência do artista à lei da obra durante o 

processo produtivo.  Trata-se de uma dimensão ontológica que assim se insere e desenvolve 

coerentemente. O discurso pareysoniano contempla as estruturas fundamentais da obra de arte 

e as possibilidades de aproximação ao ser, que a experiência artística revela talvez mais que 

qualquer outra atividade humana, mesmo porque o encontro com a obra de arte é um evento 

institutivo de novidade em relação ao mundo assim como é, e de nova legalidade em relação 

às condições existentes
397

. 

Defendo que a renovação da reflexão estética pareysoniana nos faz pensar as raízes 

existencialistas da interpretação da obra de arte, e considerando-se o que significa a obra de 

arte, o fazer e o interpretar, novos horizontes se mostram e renovam-se as perspectivas. A via 

interpretativa apresentada pelo nosso autor está longe de ser esgotada. A especulação e o 

desenvolvimento da estética são uma indicação essencial para se compreender as mudanças 

que têm caracterizado as discussões sobre o “lugar” da estética hoje. Nesse âmbito, a arte 

apresenta uma peculiaridade revelativa, isto é, a capacidade de provocar outras aproximações 

visíveis no sentido do “formar como fazer, inventando o modo de fazer”
398

. A relevância 

objetiva do exercício seletivo da construção da forma, da supremacia do fazer encontra na 

atual interpretação da arte o seu lugar normativo.  

Diante disso, a singularidade do “fazer” em Pareyson apresenta-se distinta da pura 

legalidade imanente do procedimento habitual. A finalidade formativa encontra na arte a sua 

plena realização nos componentes característicos da fenomenologia do fazer artístico -“Estilo, 

conteúdo, matéria”-, isto é, o processo artístico em si. Não se trata de colocar-se na condição 

de referência privilegiada da estética fora do âmbito da filosofia da arte; ao contrário, refuta a 

redução da estética apenas ao discurso sobre obras de arte, inserindo-a numa amplitude de 

uma teoria da formação e da interpretação do processo artístico
399

.  

Sobre esse aspecto, a melhor garantia contra os perigos do subjetivismo é oferecida 

pelo conceito de pessoa, partindo-se do princípio de que, mesmo enquanto se afirma que tudo 

isso com que a pessoa entra em relação deve ser interiorizado, afirma-se, ao mesmo tempo, o 
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caráter da singularidade da pessoa. A interpretação não é “subjetiva”, mas “pessoal”, afirma 

Pareyson: não anula a obra enquanto a executa, mas, ao contrário, a mantém na sua 

independência para executá-la. A execução se faz sempre junto à diversidade dos intérpretes e 

à independência da obra; para tal aspecto, pensa-se uma via de mão dupla e ao mesmo tempo 

única, onde o simples intérprete dá vida à obra na singularidade da sua interpretação. A 

pessoa do executor se expressa de um modo sempre novo, e é essa expressão que materializa 

a obra e a torna viva. No entanto, essas pessoas e a independência das obras não devem ser 

concebidas como uma realidade imóvel e fechada em si mesma, de outro modo não seria 

nunca possível aquele ato em cuja obra revela-se o intérprete, ao mesmo tempo em que ele 

próprio a executa.  

Ciglia explica que a natureza da interpretação consiste no declarar e desvelar aquilo 

que se interpreta e se expressa simultaneamente. Para o próprio intérprete, o reconhecimento 

de que a execução é interpretação significa dar-se conta de que tanto a identidade imutável da 

obra quanto a sempre distinta personalidade do intérprete que a executa são inseparáveis. 

Trata-se sempre, no entanto, de tornar a fazer viver a obra. Entendendo ser, é sempre novo e 

diverso o modo de torná-la viva. Ao se falar de personalidade da interpretação, pretende-se 

aludir precisamente à indivisibilidade desses dois aspectos: garantir que a unidade da obra não 

seja prejudicada pela multiplicidade das suas execuções; personalidade não é subjetividade: o 

sujeito, como é concebido por toda uma tradição filosófica, é fechado em si mesmo e resolve 

em atividade própria tudo isso com que entra em relação. Não obstante, a pessoa, ao contrário, 

é aberta e sempre disponível para o outro ou para outros
400

. Pareyson explica que “só o 

conceito de interpretação está em grau de explicar como as execuções podem ser múltiplas e 

diversas sem que isto comprometa a unidade e identidade da obra, considerando que executar 

significa, acima de tudo, interpretar”
401

   

Decerto a pessoa do executor não é um ponto de vista fixo e invariável, onde não se 

abra uma determinada e imutável perspectiva. A experiência e a pessoa não são coisas 

separadas; a inventividade do pensamento e a potência da sua fantasia permitem à pessoa 

figurar e adotar os pontos de vistas mais diversos. A obra de arte, pois, é uma forma, isto é, 

um movimento concluído; por assim dizer, um infinito recolhido em uma definitude: a sua 
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totalidade resulta de uma conclusão. Logo, exige ser considerada não como o fechamento de 

uma realidade estática e imóvel, mas como abertura de um aspecto infinito que se torna 

completo, recolhendo-se em uma forma. A pessoa, por ser em cada instante recolhida em uma 

determinada totalidade, e estar em contínuo movimento, passível de iniciativa livre e 

inovadora, traz à luz a particularidade de que a filosofia só é possível historicamente situada, 

isto é, o reconhecimento da historicidade é imprescindível, mas esta especificidade não 

invalida a sua universalidade e unidade
402

.   

A obra tem infinitos aspectos, que não são apenas “partes” ou fragmentos; qualquer 

um deles contém a obra inteira e a revela em uma determinada perspectiva. Para Ciglia, a 

verdade das execuções tem o seu fundamento na complexa natureza tanto da pessoa do 

intérprete quanto da obra para executar. Não se trata de dizer que uma coisa seja distinta da 

outra; tanto a personalidade do intérprete quanto a mobilidade da pessoa e a infinitude da obra 

convergem simultaneamente no ato da execução
403

. Pode-se dizer que a individualidade do 

artista e a singularidade da personalidade se refletem operativamente no fazer artístico. Trata-

se de um elemento de fundamental importância na estética pareysoniana. A partir destes 

aspectos, Pareyson conduziu uma investigação analítica, considerando perspectivas e 

fundamentos, para considerar a capacidade de inventar ou fazer normalmente, contrapondo 

duas ou mais diferentes visões, apresentando as razões e procurando reconduzi-las ao seu 

exato alcance. Por conseguinte, procurando manifestar o máximo possível numa tentativa 

posterior de alcançar a verdade sobre a questão. Ao atribuir um peso à atividade do artista, é 

oportuno também fixar o que significa o conceito de “operosidade artística”, no complexo 

operar humano das outras atividades. Foram tomados para exames aqueles fatores que nos 

conduzem a compreender o conceito de arte também em relação às outras atividades.  

De acordo com Ciglia, nem a interpretação nem a ontologia podem ser reduzidas à 

estética, mesmo que a atividade originária da obra de arte seja o fenômeno que mais ilumina o 

pensamento fundamental de Pareyson nesse âmbito, isto é, o conceito de um princípio 

originário, não mais visto como o “sumum ens”. A obra de arte, na visão de Pareyson, só 

existe se executada; interpretá-la é executá-la, rememorá-la em seus aspectos físicos, que são 
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indissociáveis do aspecto existencial
404

. A extrinsecação física no processo artístico ou 

fisicalidade evidencia o princípio de que, para Pareyson, é inconcebível que a arte preexista 

ao seu aspecto físico. O fazer artístico consiste justamente nesta expressão e todo o aspecto 

físico é precisamente o que compõe a arte; não há nada espiritual que não seja ao mesmo 

tempo físico, na interpretação de Pareyson. Aí estão evidenciadas as características que são 

próprias da interpretação. Isto equivale a dizer: conhecer a natureza da interpretação é 

conhecer o seu verdadeiro ser e, também, que qualquer que seja a ética, obterá resultados 

somente se considerar o homem no seu próprio ser e na sua relação com a história e com a 

verdade.  

Em consonância com Caneva, entendo que a formatividade é vista como natural para o 

homem; produto disso permite pensar o conhecimento como interpretação, mas é preciso estar 

atento ao significado da autonomia da arte na estética da forma. A interpretação representa o 

conhecimento inteiro e não apenas o caráter parcial. Pareyson diz não haver sentido falar de 

unicidade e de finitude da interpretação, mas de uma forma de conhecimento que desconstrói 

o logocentrismo e se opõe ao conhecimento visto como coincidência de essência das coisas 

com o filtro da lógica
405

. 

A obra de arte tem a prerrogativa de ser lei e resultado da sua formação ao mesmo 

tempo. Pareyson a apresenta como conclusão de um processo estimulado, promovido e 

dirigido por ela. Naturalmente devo notar que os pressentimentos aos quais ela se oferece e 

que orientam o processo de produção não têm valor cognoscitivo, mas apenas operativo: não 

são nem previsões, nem intuições, nem conhecimentos, e nem ao menos projetos, mas 

identificam-se com a consciência da descoberta e do sucesso que o artista tem se e quando lhe 

acontece encontrar ou triunfar
406

. Diante disso, o processo artístico caracteriza-se pela 

contemporaneidade de invenção e execução, e pela copresença de incerteza e orientação, 

guiada, conforme assegura Pareyson, pela teleologia interna do êxito, ou seja, pela dialética de 

forma formante e forma formada. 
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7. EXEMPLARIDADE DA OBRA DE ARTE 

 

“A forma não se limita tão-somente a exigir e obter 

reconhecimento, mas se torna o ponto de referência 

dos juízos proferidos sobre outras formas”
407

. 

 

 

 Por longo tempo o processo de formação da obra de arte não foi objeto de 

consideração filosófica. De acordo com Pareyson, permanecia no máximo no âmbito das 

poéticas, abandonado às regras da retórica. Foram os próprios artistas que começaram a 

meditar sobre o estímulo de poéticas que lhes interessavam em decorrência da consciência de 

suas próprias operações. Neste campo, a exigência de uma experiência concreta da arte tal 

como dificilmente os filósofos teriam tido à sua disposição nos séculos precedentes, têm elas 

mesmas um caráter estritamente especulativo. Esta experiência é valiosa para indagar 

filosoficamente esta importante área do fazer artístico, acrescentando um novo capítulo à 

estética, para o qual também contribuíram outras pesquisas de áreas afins
408

. 

 Na perspectiva de Pareyson,  a filosofia croceana, sendo fundamentalmente uma 

filosofia do espírito absoluto, e não da pessoa singular e, portanto, do encontrar e do triunfar 

mais do que do procurar e do tentar, descuida inevitavelmente este aspecto, pondo a ênfase 

sobre as obras acabadas e desinteressando-se da complicada trajetória da sua formação. 

Pareyson cita Croce, destacando o quanto é longo o caminho entre a intuição e a obra 

acabada. Para Croce, a obra irrompe já perfeita no mundo humano, uma vez que ele não se 

preocupa em teorizar e abandona as vicissitudes do processo formativo mais para uma 

descrição psicológica do que à especulação filosófica
409

. A capacidade de se tornar critério de 

apreciação e de juízos de valor é característica de toda obra que alcança o êxito, tornando-se 

estímulo e norma para novas obras. Uma operação bem sucedida convida a julgar por seu 

mérito os resultados de operações semelhantes.  
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À luz do respaldo teórico oferecido por Ciglia, entende-se o confronto que se 

apresenta por si mesmo e não é fácil subtrair-se à evidência das comparações implícitas no 

próprio fato de o êxito emergir sempre, superando-a, de uma série de operações que falharam 

e de tentativas frustradas. Toda obra bem sucedida também se caracteriza pelo fato de que 

cada um, tendo que resolver um problema análogo àquele que nela encontrou uma feliz 

solução, dela se aproxima para aí encontrar orientação. Efetuando determinadas operações, 

espontaneamente procura-se imitar o exemplo de memoráveis sucessos nesse gênero de 

atividades. O exemplo do êxito é de tal modo sugestivo que, mesmo quando não se precisa 

agir nesse campo, sente-se a tentação de fazê-lo, como que arrastado pela excelência da 

forma, que com sua própria perfeição estimula uma persistente busca de um bom êxito
410

. 

Compreendo que a forma não se limita a exigir e obter reconhecimento, mas se torna o 

ponto de referência e o termo de comparação dos juízos que se proferem acerca de outras 

formas. Isto suscita e desperta ulteriores formações que nela se inspiram, e dela recebem 

orientação e conselho, e desejam a igualdade e o prolongamento da perfeição, adotando-a 

como regra e farol. É nessa capacidade de estimular propósitos operativos e regular as suas 

respectivas realizações que consiste a essencial exemplaridade da forma. A obra de arte, em 

sua natureza de forma pura, possui então eminente característica de exemplaridade. No 

entanto, pode acontecer que a obra de arte não só consiga fundar um gosto para determinando 

público e certa expectativa, mas também suscite, concomitantemente, uma ulterior atividade 

artística. Esse alcance, contudo, fornece-lhe além de insights e sugestões, também regras e 

modos de agir capazes de instituir entre as obras uma real continuidade, isto é, algo atestado 

pela experiência dos fatos artísticos
411

.  

Na perspectiva examinada, não é fácil explicar como a obra, de per si, única e 

irrepetível, poderá tornar-se um modelo. Ela está encerrada, concluída, e o movimento de sua 

formação não pode ir mais adiante. Sua lei é rigorosamente individual e própria, de sorte que 

a sua própria perfeição, que se ajusta não a uma lei superior e extrínseca, mas unicamente a si 

mesma, exclui que ela possa ser retomada, prolongada e desenvolvida ainda mais. Além disso, 

não é fácil explicar como é que uma operação que toma por modelo uma obra de arte 

preexistente poderia ser artística: essa ulterior atividade, se é verdadeiramente formativa, deve 
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ser nova, e não ter nenhuma outra lei senão a própria regra individual, de tal sorte que não 

pode, de forma alguma, ligar-se à obra precedente. 

A meu ver, mesmo com todas essas dificuldades intrínsecas, a história de todas as 

artes manifesta com inegável evidência que mais de uma obra particularmente bem feita se 

tornou modelo exemplar e encontrou na operosidade de artistas que vieram mais tarde, uma 

continuação propriamente dita. Isso se pode ver não tanto a partir dos explícitos programas de 

artistas que propositalmente quiseram conformar a própria atividade à de autores declarados 

exemplares, mas, sobretudo, a partir da real continuidade que liga entre si artistas diversos e 

os congrega em uma mesma escola, em um mesmo estilo ou idêntica tradição. Ciglia, 

interpretando Pareyson, assegura tratar-se de evidências exemplificadas ao longo da história 

da arte, uma obra particularmente bem feita abre caminhos que artistas novos saberão 

percorrer, continuando por uma estrada balizada e, ao mesmo tempo, dando a insubstituível 

contribuição da sua própria originalidade
412

.  

No âmbito da universalidade da forma singular; se uma obra pode se tornar exemplar, 

isto se deve ao fato de ser a forma, em sua perfeição, universal e singular ao mesmo tempo. A 

sua universalidade não se separa da sua singularidade. Ciglia desenvolve o argumento 

pareysoniano de que a obra de arte é como deve ser e deve ser como é; não tem outra lei 

senão a sua regra individual. Tanto a individualidade, a legalidade, a determinação, a 

regularidade, quanto ser e dever ser significam singularidade e universalidade
413

. A obra é 

singular porque a lei que a governa é nada mais que seu preceito individual, e é universal 

porque seu preceito individual é verdadeiramente a lei que a governa. 

A obra de arte pode, portanto, tornar-se um modelo somente se for considerada no ato 

de regular o próprio processo do qual resultou: o que lhe constitui a exemplaridade não é sua 

regra arbitrariamente extraída de seu corpo, mas a eficácia operativa de sua regra, a qual se 

mostra apenas com a consideração dinâmica da obra: a regra, como operou só no âmbito 

desse insubstituível processo de formação, pode assim operar ainda em novos processos, 

contando que não se traduza em termos de uma aplicabilidade abstrata
414

. Somente assim o 

impulso formativo, graças ao qual a obra chegou a bom termo e triunfou da ameaça de 
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fracasso intrínseca à tentativa, vive ainda, poderosa e eficaz, em seu êxito e perfeição, e 

prolonga o seu ímpeto depois de acabada, como que solicitando uma nova atividade que lhe 

dê continuidade, aceitando ser por ela guiada e regulada. 

Assim, na obra de arte, inimitabilidade e imitabilidade não apenas não se excluem, 

mas, ao contrário, se constituem e se garantem reciprocamente, a tal ponto que a imitabilidade 

da obra de arte somente adquire o seu verdadeiro significado mediante a consciência de sua 

imitabilidade e vice-versa. A verdadeira exemplaridade da obra é a que implica, no imitador, a 

consciência de sua irrepetibilidade, e isto só é possível ainda através daquela consideração 

dinâmica da obra, a qual não lhe separa a universalidade da singularidade e a regra do seu 

movimento de formação.  

Ao olhar de Pareyson, a congenialidade é a condição da imitação artística. Para 

explicar a possibilidade de a obra artística tornar-se um modelo, é possível que na sua 

completude se possa encontrar de novo o movimento originário, de modo que a sua regra de 

formação revele a própria eficácia operativa. Da mesma sorte, para explicar a possibilidade de 

uma nova formação apresentar como modelo uma obra preexistente, é imperativo que sua 

originalidade seja de tal monta que não exclua a ligação a obras precedentes.  Todavia, antes, 

delas se alimente e chegue até a derivar-se, e que nela as cadências e as inflexões que dão 

continuidade à obra anterior nada tirem à originalidade da nova formação, mas, ao invés,  

alimente-a e a promova
415

. 

Na minha interpretação, a congenialidade na arte serve para explicar como uma 

operação artística pode ser original e imitativa ao mesmo tempo. O propósito de imitar 

alguma outra obra surge dentro de um ato original e independente: a exemplaridade, embora 

intrínseca à obra de arte, não age a não ser no seio do ato que a reconhece, e esse é certamente 

um ato de escolha, uma adesão livre, um consenso autônomo, que sabe encontrar orientação a 

partir da obra escolhida como modelo só enquanto segue o próprio estímulo e o propósito. 

Sem dúvida, além dos casos em que a imitação já começa no próprio ato de escolha, existe 

casos em que a obra impõe tão peremptoriamente a própria exemplaridade que ela mesma 

suscita a escolha.  

Mas olhando bem a situação, não é diferente: quer seja a congenialidade que justifique 

a escolha ou a escolha que institua a congenialidade, os dois termos sempre se acham 

                                                 
415

 Cf. CIGLIA, Francesco Paolo. ELIFLP, 1995, p. 134, Cf. tb, PAREYSON, ETF, 2005, p. 137. 



158 

 

indissoluvelmente unidos. Pois encontrar um modelo implica sempre encontrar o próprio 

modelo, e mesmo que seja a exemplaridade que se imponha pedindo a imitação, trata-se ainda 

de um encontro feliz, em que a congenialidade opera antes de ter tomado consciência de si e 

se revela no próprio abalo despertado pela obra exemplar. Em todos os casos, o ato de 

consenso que reside na base da imitação é um ato de escolha que pressupõe uma 

espiritualidade. E esta, enfatiza Pareyson, em busca do seu próprio modo de formar, por 

íntima congenialidade o encontra em um estilo preexistente, em modos de fazer já inventados, 

em obras já feitas. 

Na argumentação de Tomatis, a exemplaridade da obra não age a partir de fora, como 

que causando uma nova operação fora de si, mas em virtude da congenialidade opera dentro 

de um ato de reconhecimento e de consenso, com o qual o imitador se aproxima da obra 

preexistente, e não lhe permite, mas a obriga mesmo a dirigir e orientar a nova formação. O 

imitador, longe de sofrer uma escolha, fez a escolha; longe de se deixar determinar, solicitou 

do seu modelo orientação e conselho. Se a obra exerce sobre ele uma influência, é porque ele 

mesmo a induziu a exercê-la. Exemplaridade e imitação caminham lado a lado, e não se pode 

afirmar que a primeira seja fundamentada pela segunda ou a segunda suscitada pela primeira, 

a não ser no sentido de a exemplaridade deslanchar a imitação no mesmo ato em que a 

reconhece e recorre a ela. Pois a forma, embora seja de per si exemplar, suscita após si uma 

série de outras formas somente se houver um feliz imitador que saiba lhe interpretar e captar a 

exemplaridade, e a operatividade do imitador é desencadeada por aquelas mesmas formas que 

soube considerar como exemplares
416

. 

Falar da originalidade e continuidade é questionar se a exemplaridade só se pode 

compreender a partir de um ato de consenso. Também é verdade que ela, intrínseca à obra, 

exige ser reconhecida, para poder manifestar-se. E se ela só age no seio de um ato de adesão, 

mesmo assim é sempre ela que, nesse ato, opera segundo a sua própria natureza. Pareyson 

considera que o ato de consenso em que se toma por modelo uma obra de arte a reconhece, 

mas não lhe confere a exemplaridade. E assim, tomar uma obra por modelo não significa 

constituir ou criar a sua exemplaridade, como se a imitação fosse também puro ato de 

originalidade, sem apoio em uma realidade anterior. Imitar quer dizer interpretar a obra até ao 

ponto de lhe evocar e atuar a intrínseca exemplaridade, mesmo que tal só seja possível através 

de uma operação nova e original. Se não fosse assim, não seria possível distinguir, não só na 
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experiência artística, mas também na comum, que não se trata de uma referência à imitação da 

invenção, mas também da repetição de ambas, e toda atitude ficaria nivelada em uma pretensa 

criatividade absoluta, e se tornaria impossível o próprio conceito de imitação como aquela 

atividade capaz de inventar só continuando sem repetir, mas inventando, e tanto mais inventa 

quanto mais é capaz de continuar, e tanto mais continua quanto mais é capaz de inventar
417

. 

A exemplaridade da obra atua só no âmbito da adesão com a qual o imitador, depois 

de reconhecê-la, a toma como regra, exercendo uma atividade bem pessoal e em 

conformidade com a própria natureza. Certamente a congenialidade permite ao imitador 

encontrar a eficácia operativa de seu modelo. De acordo com Pareyson, trata-se de  reinventar 

a sua regra e assimilar o próprio estilo até encontrar precisamente o modo particular de formar 

e o que teria desejado encontrar por si mesmo. Após tê-lo afortunadamente encontrado, e em 

plena correspondência com a própria vocação formal, adota como seu, como se ele mesmo o 

houvesse encontrado, determinando-o em plenitude os impulsos formativos, configurando lhe 

as suas intenções artísticas e sustentando a sua operosidade
418

.  

Ciglia, no entanto, sustenta o argumento pareysoniano de que esse modo de formar 

preexistente é definido em sua natureza; mas, essa assimilação e reinvenção não se pode dizer 

que se resolve e nem que se dissolve em uma atividade radicalmente nova. Pode-se dizer 

apenas que o adotam e assumem sem nada tirar de sua independente realidade a fazem agir no 

interior de uma atividade nova, que é uma verdadeira formação interpretativa, a qual quanto 

mais consegue ser ela mesma mais sabe fazer-se amparar e guiar pela realidade cuja eficácia 

operativa é aceita e ao mesmo tempo respeita sua independência
419

. 

O operar particular do novo autor, na linha interpretativa de Pareyson, só se pode 

desenvolver com aquele modo de formar já existente, que se torna assim próprio de ambos os 

autores, o antigo e o novo, cada um dos quais pode reivindicá-lo como seu, no exato sentido 

de que essa declaração de propriedade assume a propósito a definição de estilo. Diante disso, 

então se pode afirmar que pertença a alguém só enquanto é a sua própria espiritualidade que 

se fez, toda ela, modo de formar. Portanto, a congenialidade artística explica como, na 

estrutura de imitação, coincidem os dois aspectos: o aspecto graças ao qual se pode dizer que 
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um autor encontra em um estilo preexistente o próprio modo de formar, e aquele graças ao 

qual um determinado estilo encontra na operosidade de um autor novo um adequado campo 

de influência.  

Concluo que não se pode mais distinguir o que pertence à originalidade do imitador 

que escolhe, adota e continua livremente inventando. Assim, o que pertence à vitalidade de 

um modo de formar que procura continuar e perpetuar-se em novas operações, não permite 

distinguir o que é originalidade e o que é continuidade, pois uma se afirma na outra, e só na 

outra encontra a própria manifestação adequada, como uma arte que tanto mais resulta nova e 

original quanto mais continua antiga, ou quanto mais se propõe continuar antiga mais 

consegue tornar-se original e nova. 

Ademais, para possibilitar o vínculo entre exemplaridade e imitação intervêm duas 

condições. Na linha argumentativa do nosso autor, deve-se considerar o modelo, não em sua 

imóvel completude, que é irrepetível e inimitável, mas na dinâmica de seu processo de 

formação, porque somente assim a sua regra, ao invés de se traduzir em norma, se apresenta 

em termos de eficácia operativa, capaz de ser assimilada, reinventada e transferida. Além 

disso, de acordo com Pareyson é necessário que a originalidade da nova formação seja a da 

congenialidade, porque somente desse modo o imitador continua a arte precedente, seguindo 

simultaneamente às exigências intrínsecas e autônomas da própria vocação formativa. Isto o 

faz tornar-se verdadeiramente capaz de reinventar as regras e não simplesmente de aplicá-las 

e assimilar um estilo, ao invés de limitar-se a empregá-lo.  

Não obstante, a imitação pode evitar o perigo de se reduzir à mera aplicação de regras 

normativas ou à simples repetição de obras preexistentes apenas obedecendo a duas 

condições: ser constituída pela tomada de consciência da irrepetibilidade do modelo e 

conduzida pela intervenção de uma nova personalidade à procura do próprio modo de 

formar
420

. Constato, no entanto que uma pesquisa sobre a exemplaridade da obra de arte e 

sobre a imitação artística rebaixa a pesquisa a um plano inferior ao da verdadeira arte, no qual 

não se acha a não ser a convencionalidade das academias
421

. Quando olho “além do muro” é 

possível enxergar de outra maneira, pois a pesquisa sobre o processo artístico tem a ver não 

apenas com as obras que saíram perfeitas, mas também com a precária e menos feliz história 
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da formação, na qual se encontram. Além das etapas fecundas e produtivas, mas somente 

preparatórias, como o exercício, até mesmo os casos de operações que falharam e tentativas 

frustradas que, mesmo assim, têm o mérito, ainda que negativo, de indicar os labirintos. 

Pareyson desenvolve a pesquisa sobre a exemplaridade da obra artística em consonância não 

apenas com o trabalho dos repetidores (trabalho esse que, entre outras coisas, nem sempre se 

deve simplesmente descartar, pois às vezes serviu para transmitir modos que verdadeiros 

artistas souberam renovar), mas também com o delicado momento da formação do artista, 

quando este aprende a inventar imitando o mestre. Para Pareyson, a arte manifesta a própria 

originalidade ao dar continuidade a seus modelos, como se vê nos casos de dependência e 

filiação não só de alunos menores de um grande mestre, mas também de geniais artistas que 

tiveram grandes precursores
422

. 

A meu ver, o estudo da imitação tem importância essencial na pesquisa dos fatos 

artísticos, porque só ele está em condições de explicar os casos tão frequentes de dependência 

e filiação de um artista a outros artistas. Entende-se que, perante esses fenômenos, não se trata 

apenas de examinar aquilo que os artistas dignos desse nome “produziram originalmente”, 

reagindo à operosidade dos seus predecessores, mas, sobretudo, de considerar como é que é 

pessoal a continuidade na originalidade e a originalidade na continuidade, problema que tem 

uma complexidade bem distante da “relação evidente” a que se desejaria reduzi-lo
423

. Em uma 

verdadeira obra de arte, aquilo que é evidente é com certeza sua irrepetível originalidade, e o 

que, ao contrário, é dificilmente explicável e indagável é o nexo de geração que 

eventualmente a pode ligar a obras anteriores. 

Não obstante, no reino da arte, a imitação possui um sólido direito de cidadania, 

contando que se restitua a esse termo, já desgastado pelo tempo e corroído pelo romantismo, o 

glorioso significado que antigamente lhe era atribuído, quando se recomendava ao artista a 

“imitação dos clássicos”. Pareyson demonstra que apenas um conceito romântico da 

originalidade suscita desconfiança quanto à imitação, pois a criatividade do gênio é 

considerada um caminho triunfal e a irrepetibilidade da obra é vista como uma explosão 

criativa. Desse modo se abandona a imitação à deprimente alternativa entre o entusiasmo  -

impulso destituído de base da pura criação e a servil importância da repetição, e ela se confina 
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na esterilidade do maneirismo ou na inanidade da pura produção artesanal
424

. Assim, a 

validade dos resultados da imitação depende da dignidade do modelo e da capacidade do 

discípulo, e as muitas falhas nesse terreno justificam a escassa consideração em que, com 

justiça, se mantém a multidão dos imitadores de todas as artes e de todas as épocas. 

No entanto, em consonância com Ciglia, pode-se dizer que a dignidade artística da 

atitude é salva pelo uso que dela souberam fazer pequenos e grandes artistas. Essa dignidade 

nem se vê comprometida pela incapacidade daqueles que, desejando imitar um modelo, não 

passaram de maneiristas, repetidores e simples artesãos
425

. A originalidade do verdadeiro 

artista se coaduna com a continuidade que liga entre si artistas diferentes o que leva 

necessariamente a um conceito artisticamente positivo da imitação. Caso se tire à imitação o 

sentido corrente, mas ofensivo e restritivo, da repetição, ela não poderá deixar de assinalar-se 

por um caráter formativo. No entanto, se as formas se transformam, se as obras geram outras 

obras, se as escolas de arte são oficinas de obras-primas, se existem famílias de artistas, se os 

estilos nascem, crescem e amadurecem, se os gêneros não perdem ao longo dos muitos 

séculos o seu caráter operativo, se a irrepetibilidade não exclui a continuidade, isso se deve ao 

vigor exemplar das obras e à capacidade formativa da imitação
426

. 

Operatividade ou normatividade das regras se refere talvez ao modo mais imediato,  

em que a exemplaridade da obra de arte se torna operante. Como afirma Pareyson, o chamado 

“preceituário”. E isso não é para causar espanto, quando se pensa na evidente origem histórica 

dos preceituários, que consistem sempre em abstrair da atividade artística de um autor, ou de 

obras tão perfeitas e bem acabadas que se tornaram paradigmas, regras cuja validade seja 

garantida pelo sucesso das operações que aí, pela primeira vez, deram certo. Considerando 

que um preceituário venha ser a tradução em código normativo de um gosto, mas caso se 

pense que todo gosto se baseia em uma realidade artística, não se poderá contestar o vínculo 

que historicamente liga todo preceituário à exemplaridade das obras de arte
427

. 

Entendo que o preceituário alcance um valor artístico, mas só quando se abandona a 

pretensa normatividade, e seja referido o conjunto desses preceitos à sua origem. Deste modo 
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as regras, ligadas à operação que lhes dava origem no mesmo ato de aplicá-las, aparecem 

como eram verdadeiramente na raiz: modos de fazer, possibilidades de obras, caminhos de 

execução, impulsos inventivos e criadores, procedimentos artísticos, segredos operativos
428

. 

Nas palavras de Pareyson, estes só valem se referidos a cada uma das operações de que são 

propriamente inseparáveis. Assim, o problema de uma validade desses preceitos, além da obra 

em que atuaram e são operantes, não supõe de maneira alguma qualquer pretensa 

preexistência à obra, mas implica que, assim como a sua primeira “aplicação” foi bem 

sucedida enquanto era verdadeiramente “invenção’, assim a sua posterior adoção pode ser 

bem sucedida na medida em que souber “reinventá-las”
429

. 

A propósito do processo artístico, Pareyson nos conduz a investigar se ele se conclui 

com a obra ou se ainda continua depois. Há, com efeito, quem afirme que a obra de arte é 

substancialmente incompleta e por essa razão, não se oferece ao leitor a não ser exigindo que 

ele participe no ato criativo do autor e o prolongue por conta própria, com os mais diversos e 

originais complementos. Nesse apelo está à própria intenção do artista, que frequentemente 

prefere o não acabado ao acabado
430

. Pareyson enfatiza se tratar de uma evocação, com a 

indeterminação do esfumado, de uma misteriosa insondabilidade de significados, e algumas 

vezes o autor prefere sugerir a definir, contando com o prolongamento livre e inventivo do 

leitor, querendo mesmo deixar a obra aberta, com a possibilidade de apresentá-la de modos 

diversos, convidando o espectador para a própria oficina da arte, possibilitando-o a recriar 

com o autor. Diante dessa concepção, é necessário lembrar que o plano da estética não se 

confunde com o da poética. Há uma poética do inacabado que, entendida em outros ângulos, 

remonta, segundo Pareyson dos românticos até Leonardo da Vinci conforme se pode constatar 

na passagem em destaque: 

 

Existe uma poética da obra transformável pelo leitor, como o “Livro” de 

Mallarmé, e aquelas esculturas hodiernas que querem ser postas em 

movimento, e certas composições arquitetônicas de hoje, modificáveis à 

vontade; mas tudo isto permanece no plano da poética, ou seja, dos 

programas da arte, e não modifica em nada o limite que deve haver entre 

autor e leitor, e que consiste na perfeição da forma fechada em si, já que só o 

acabamento da obra assinala o início do trabalho do leitor, e só o caráter 
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definitivo da forma possui em si tanta folga a ponto de estimular a 

interpretação; só a inteireza está em condições de reclamar não a unicidade 

do complemento, mas a infinidade das interpretações (PAREYSON, PE1, 

Vol. 10, 2009, p. 198). 

 

Se a poética exige a indeterminação do não acabado, a infinita vacuidade da sugestão, a 

variável transformabilidade, tudo isso deverá incluir-se no limite perfectivo da forma digna 

deste nome. Em tal caso será bem sucedida, e por isso perfeita, concluída, definida, precisa, a 

obra que tiver realizado completamente em si aquele não acabado, aquela sugestão, aquela 

transformabilidade que estava no programa. Pareyson demonstra que a completude que a 

obra, enquanto forma, deve ter no plano estético não contrasta em nada com a sugestividade e 

a transformabilidade programadas no plano poético, e a abertura da obra a uma multiplicidade 

de interpretações não tem nada a ver com estes casos de inacabamento, mas consiste 

precisamente no caráter concluso e definido da forma enquanto tal
431

. 

Não obstante, não se deve pensar que a infinitude singular da obra deva 

necessariamente manifestar-se numa incompletude exterior e indefinida, como se a obra fosse 

dotada de uma interpretabilidade múltipla somente enquanto porta algo inexpresso ou 

inexprimível. A inesgotável infinitude espiritual de uma obra de arte demanda o limite de 

perfeição da forma. Só através dessa característica a obra consegue a inteireza que a torna 

objeto de ilimitadas interpretações da parte dos leitores. Pareyson pensa o processo artístico 

como uma busca de acabamento, de perfeição e de estabilidade, além de exigir que o autor 

conduza a sua obra até o êxito, não pretende, nem tolera que o leitor retome o trabalho 

criativo. Todavia é precisamente porque assinala à formação a tarefa de produzir o definitivo, 

que ignora qualquer espécie de metamorfismo e de dissolução das formas no complexo das 

suas relações e do seu devir
432

. 

No âmbito da semelhança e irrepetibilidade, o gênero, a ideia e o geral assumem na 

continuidade uma semelhança que pode parecer extrínseca. Isto ocorre na medida em que se 

juga irrelevante o esforço de explicá-la, especialmente se a preferência atém-se à 

singularidade da obra sem considerar o que se pode rastrear de comum entre obras de arte que 

seja inconciliável com a unicidade peculiar da forma. Pareyson fala do apreço pelos estilos, 

gêneros, formas e escolas como elementos de per si, não artísticos, e úteis somente para fins 
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classificatórios e expositivos, porque não se referem diretamente à irrepetível singularidade da 

obra, são apenas abstrações posteriores à realidade das obras e resultantes de uma 

generalização, comuns tanto às obras perfeitas como também às mal acabadas.  

O filósofo de Turim sustenta o seguinte argumento: ao se classificar uma obra de arte 

como barroca ou gótica, clássica ou romântica, canção ou soneto, lírico ou dramático, se faz 

uma generalização abstrata, sem considerar o que é único e original na obra, limitando-se a 

classificá-las em categorias não artísticas, que a apresentam com obras que não merecem o 

nome de obras de arte
433

.  

Esses termos comuns podem aparecer como generalizações abstratas, válidas no 

máximo para as inoportunas classificações contra as quais com razão se ergue uma luta do 

ponto de vista do autor, às voltas com a obra por fazer. Essas “etiquetas” são nada mais que 

ideias, modos operativos, regras de formulação que exigem, na visão do nosso autor, o 

esforço do estudo e da interpretação, mas que também prometem que a obra seja olhada numa 

esfera mais ou menos pré-definida. De tal sorte que, quando se fala de estilo barroco, se 

estende o modo de formar de certas obras emblemáticas que se tornaram exemplares, e, 

portanto, se fez realidade e ideia operante na consciência e na atividade do artista. No entanto, 

quando se declara que uma obra é barroca, não se quer de jeito nenhum esquecer a sua 

incomparável unicidade para alinhá-la com outras obras, mas se acrescenta um elemento a 

mais para captá-la na sua singularidade, a qual sem dúvida contém o processo com o qual o 

autor pretendeu realizar aí a sua ideia do barroco
434

.  

Pareyson apresenta a completude e a exemplaridade da obra, repercutidas no interior 

do conceito de história da arte, analisando a história na obra e a obra na história, entendendo 

por história na obra o fato de a obra de arte conter, em sua absoluta e concreta singularidade, 

toda a história que a precede, completamente livre em seu valor artístico. No que se refere à 

obra na história, o fato de a obra ser, no seu próprio valor artístico, uma realidade histórica, 

que atua no mundo dos homens, e opera nas consciências, enriquecendo a espiritualidade 

humana não apenas por obra de intérpretes e críticos, mas também através da propagação da 
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cultura, atingindo a linguagem cotidiana e o modo de sentir de povos ou nações
435

.  Se não se 

pudesse falar de uma história da obra tudo isso se tornaria impossível, pois a perfeição da 

obra-prima, de acordo com Pareyson deve ser entendida como completude e exemplaridade, 

no sentido esclarecido: uma completude que é a consumação de um processo formativo e uma 

exemplaridade que abre o caminho e conduz o artista a novas formações.  

Deste modo, a obra ganha vida emergindo de um húmus histórico filtrado pela 

personalidade do autor, e vive proliferando formas e instituindo tradições duradouras
436

. E por 

isso, conforme pensa Pareyson as obras estão ligadas entre si pelo tecido vivo de uma 

continuidade que não compromete, mas alimenta a originalidade e a singularidade de cada 

uma. De tal sorte que a história da arte é possível se a autonomia das obras e a continuidade 

que as liga não se enrijecem respectivamente em uma absurda insularidade e num impossível 

desenvolvimento. Nessa perspectiva se insere no fazer artístico, conforme explica Pareyson, o 

caráter interpretativo, como se pode constatar a seguir: 

 

O fazer artístico tem caráter interpretativo e a arte mostra-se como um 

acontecimento interpretativo. Interpretação é a contemplação da obra de arte, 

a sua produção. Certamente, a interpretação pressupõe a contemplação e esta 

pressupõe sempre um movimento interpretativo do qual não é tanto a última 

etapa ou o limite externo quanto o sucesso ou o êxito. A contemplação de 

uma obra de arte é contemplação de uma forma, que é de per si, êxito, de um 

processo de produção (PAREYSON, PPL, 2011, p. 13). 

 

Se a forma é um movimento concluído (êxito), só através de um movimento espera-se acolhê-

la e só anelando-a ocorre o revelar-se na própria perfeição: o que é formado é acessível só a 

quem enxerga o desenho criativo. A interpretação está presente na mesma produção da obra 

de arte, conforme destaca Pareyson, “a forma age como formante antes mesmo de existir 

como formada oferecendo-se a divinização do artista, e logo, lhe solicitando eficazes 

presságios e dirigindo as operações”
437

. 

Infere-se ainda que seja baseado nestes pressupostos que se pode entender como 

Pareyson pode também falar do belo natural. A possibilidade do belo natural está implícita no 
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conhecimento sensível como interpretação. Conforme o nosso autor, “a beleza natural é a 

contemplabilidade das formas evidenciada na interpretação das coisas: conhecer as coisas 

verdadeiramente [...] significa vê-las como formas, contemplar a beleza, e neste momento o 

conhecimento da natureza se faz absorta contemplação do belo”
438

. Riconda, na introdução de 

Persona e Liberdade, evidencia o que se pode entender a partir da pressuposição de que a 

obra de arte está mais próxima às coisas naturais do que aos utensílios e que o processo de 

interpretação é diverso do processo de utilização. Assim sendo, enquanto os utensílios 

denunciam imediatamente a sua instrumentalidade, também se deve acrescentar que pode 

existir um belo funcional, no qual a mera utilidade é ultrapassada e incluída na consideração 

da perfeição estrutural e a possibilidade de uma utilização das formas. Essa pressupõe sempre 

a possibilidade de uma avaliação estética e uma interpretação para o seu próprio êxito. Diante 

do que dissemos, temos aqui uma primeira oposição à civilidade tecnocrata semelhante à que 

tende a sufocar a interpretação, “para exonerar a utilização de cada processo interpretativo, 

visando dispensar-se cada serviço com o mínimo de intervenção consciente”
439

. 

Ocorre enfim reconhecer que a contemplação da natureza, o conhecimento das coisas 

naturais como formas e da natureza como povoada de formas, pressupõe na natureza de um 

poder formante, um nexo formativo que abre aspiral para uma metafísica que Pareyson não 

desenvolveu. Na interpretação de Riconda, Pareyson direcionou o seu pensamento, mais para 

a ontologia que para a metafísica propriamente dita. A estética da formatividade exige isso. 

Além da teoria da pessoa já aludida, Pareyson definiu sua teoria da interpretação como 

“conhecimento de formas da parte de pessoas”. No entanto, o problema da interpretação que 

ocorre no seu interior impõe uma atenção singular acrescentando novos e significativos 

aprofundamentos no quadro de um aprofundamento geral do seu pensamento
440

. 

O problema da imitação na arte é considerado uma ação transformadora na linha 

argumentativa pareysoniana. Produto disso pode-se explicar os casos artísticos em que a 

originalidade floresce com a continuidade. As vicissitudes artísticas são governadas por um 

ritmo onde se alternam formação e transformação. O mundo das formas é regido pela 

metamorfose, pela qual as formas se multiplicam gerando novas formas. Pareyson demonstra, 

no entanto, que não se trata de reproduzir-se em cópias e simples repetições, mas de gerar 
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formas distintas mesmo que interligadas por vínculos familiares, com uma fecundidade 

infinita e sempre renovável. A exemplaridade das obras de arte pode ser explicada pelo ritmo, 

encontrando a energia formante transportada pela personalidade dos discípulos e seguidores, 

adquirindo uma pregnância generativa. Isso, na linha argumentativa pareysoniana, confere ao 

modelo a capacidade de se tornar um ancestral e o habilita a se tornar um fundador de 

“dinastias”. No entanto, nesta “dinastia” a originalidade do indivíduo não se acha em nada 

comprometida pelo vínculo generativo, mas antes é por ele fundamentada e garantida, pois a 

reprodução não pode ser senão formação original e a formação nova é fundamentalmente 

reprodução
441

. 

A continuidade entre as obras de arte assume o aspecto de um ato generativo, em que 

as próprias diferenças entre formação e transformação tendem a se tropeçar no caráter 

formativo. Destaco a seguir o que nos diz Pareyson. 

 

Existem obras que manifestam de modo mais visível uma fortíssima 

originalidade, e cuja novidade parece destruir e romper com a tradição, e 

indicar caminhos totalmente inéditos, e outras que germinam de modo mais 

evidente em um sulco traçado, aceitando aderir a uma escola e continuar 

programaticamente um estilo. E nisso consiste precisamente o ritmo de que 

se falou acima: em todas a originalidade se harmoniza com a continuidade, 

pois é possível que seja diversa a medida em que cada uma delas inova ou 

continua, mas de todas as obras se pode do mesmo jeito afirmar que inovam 

e continuam ao mesmo tempo (PAREYSON, ETF, p.159). 

 

 

Esse ritmo explica como é que toda obra de arte, embora sendo uma produção nova e original 

que só em si mesma tem o princípio da própria justificação, não pode ser mesmo assim, uma 

verdadeira criação “ex nihilo”. Pareyson desenvolve o princípio seguinte: considerando que a 

arte não pressupõe coisa alguma, também não se pode dizer que um processo de formação 

começa a partir de algo já pressuposto. Mesmo que se considere que a arte se pressupõe a si 

mesma, pois somente a arte pode gerar arte, só a partir de uma arte já realizada a arte nasce. É 

através da exemplaridade que a poesia já existente se torna anúncio e presságio, ou melhor, 
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estímulo e motivação, ou mais ainda regra e programa de nova poesia. Pareyson enfatiza a 

transformação para dar continuidade à poesia precedente
442

. 

 Quando se pensa em metamorfose, na esfera argumentativa de Pareyson, entende-se 

que a formação é pressuposta, não se resolve em si mesma. A transformação só é possível 

quando se admite a estabilidade da forma, porque só é possível haver transformação quando 

se deixa o modelo estar em sua completude e se realiza a partir daí outra forma não menos 

completa e definitiva. Para o nosso autor, a metamorfose não dissolve em si, como etapas 

instáveis e transitórias de um processo proteiforme, as obras em que de modo estável se 

encerram nos particulares processos de formação. A singularidade das obras exemplares e 

exempladas, pensadas por Pareyson, emerge a partir de um contexto contínuo. Tomatis 

analisa, no entanto, que nesta continuidade as formas nada devem perder de sua singular 

completude, se vistas contra o pano de fundo de uma história que tem ímpetos e passagens 

mais lentas, formações originais e originais transformações. Os originais processos de 

produção nada devem perder também de sua improsseguível e terminada totalidade, caso 

sejam considerados como inseridos em um mais amplo e mais articulado processo de 

metamorfose
443

. 

 Todavia, entendo ser pertinente abordar alguns elementos das relações entre arte e 

moralidade. Há quem diga que a arte, de per si, não é nem moral nem imoral, porque as duas 

esferas são completamente distintas. Pareyson afirma “que colocá-las em relação seria como 

perguntar-se se a geometria é moral ou imoral, coisa evidentemente absurda”
444

. Considero 

não ser possível uma divergência de valores, em termos pareysoniano a arte, se é arte, não é 

nem pode ser imoral, o próprio êxito artístico resgata qualquer eventual deficiência moral. 

Pode-se dizer que se trata de uma solução evidentemente, abstrata, e acaba por conceber a 

distinção das atividades como uma separação entre elas. Na prática do operar humano, as 

atividades conectam-se inseparavelmente umas às outras, sobretudo numa atividade tão 

“pessoal” como a arte, que envolve toda a espiritualidade da pessoa. Aos olhos de Pareyson 

não é pensável uma neutralidade moral como na ciência, vista sempre no âmbito de 

objetividade impessoal. O valor moral não pode ser considerado somente critério do artístico. 
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Já pressupomos que a arte verdadeira não é nem pode ser imoral, somos tentados a dizer que 

onde houver imoralidade não pode haver arte
445

. 

 Não obstante as consequências extremas, como afirma Pareyson, abstração de um lado 

e moralismo do outro, estas duas soluções revelam duas exigências que precisamente, exigem 

satisfação. Assim, a arte não depende da moralidade, mas isso não determina a consequência 

de que a arte não é nem moral nem imoral. Trata-se de deduzir coerentemente que a arte pode 

ser as duas coisas. Existe a arte impregnada de sentidos morais, de preocupações éticas, de 

ensinamentos práticos. Existe também uma arte, que do ponto de vista de uma espiritualidade 

nutrida de moralidade, pode aparecer, justamente na sua consistência artística, profundamente 

imoral, sem por isso deixar de ser arte. Esta solução remete a um necessário condicionamento 

moral da arte
446

. Considero haver uma moralidade intrínseca e constitutiva no fato artístico, 

ou seja, a responsabilidade com a qual o artista escolhe a arte, como uma tarefa particular. 

Produto disso se empenha dedica-se e realiza, o seu fazer reinventa persiste em um propósito 

direcionado ao alcance do êxito artístico. 

 A ideia de que a arte fica comprometida por uma doutrinação moral explícita muitas 

vezes degenera no temor de que a presença de intenções morais seja, de per si, prejudiacial à 

arte. No caso de intervenções de propósitos morais na perspectiva pareysoniana, se o artista 

consegue fazer arte genuína, chega-se ao ponto de dizer, que isto acontece “contra” ou 

“apesar” de seu desígnio. Pareyson chama atenção para o esquecimento desse raciocínio, ou 

seja, numa pessoa cuja espiritualidade está marcada de sensos morais ou de paixão política, a 

arte só pode ser arte se for arte moral, religiosa, política. Isto justifica o princípio de que não é 

arte aquela que não sabe transformar em energia formante, em conteúdos de arte, em valores 

estilísticos, a concreta espiritualidade do artista. 

 O crítico que não souber enxergar a arte nutrida e exaltada, não esmagada e oprimida 

pelos sentidos e desígnios morais que ela contém, também não encontrará o modo pelo qual a 

apreciação de tais valores pode contribuir ao jugamento do valor artístico da obra, sem 

subordiná-los e sem anular aqueles neste. Quem, pois, sob o pretexto de que a arte resgata 

qualquer imoralidade, se sentir autorizado a ridicularizar as censuras que, no campo ético, se 

dirigem às obras de inspiração completamente outra que moral, cairia na mesma parcialidade 
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unilateral de quem considerasse suficiente tal censura para minimizar o valor artístico da 

obra
447

. Concluo, então, que as esferas não se confundem: há obra de arte que, à parte o 

necessário condicionamento moral da arte, pode ser julgado imoral, e não lhes basta toda a 

sua arte para justificar, em âmbito ético, a sua moralidade, nem a sua imoralidade para negar, 

em âmbito artístico, o seu valor de arte.   
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8. INTERPRETAÇÃO E CONTEMPLAÇÃO 

 

 “O conhecimento é uma forma e o cognoscente é 

uma pessoa”
448

.  

 

 

Para falar desses dois conceitos em Pareyson é necessário recorrer a Riconda,  que 

bem interpreta o pensamento do nosso autor. Consideramos que, em uma filosofia da 

interpretação, os conceitos de sujeito e consciência devem ser abandonados a favor do 

conceito de pessoa. A relação  sujeito-objeto deve ser substituída pela relação pessoa-verdade. 

Diante dessa consideração, compartilhamos o princípio de que a pessoa humana é 

coincidência paradoxal de autorrelação e heterorrelação: uma relação para a qual a pessoa é 

autorrelação, relação de si consigo, que se resolve em um processo interpretativo que remete 

ao ser como horizonte no qual ele, como qualquer outro processo interpretativo, é. Essa 

interpretação da pessoa na sua relação com o ser é, ao mesmo tempo, interpretação que a 

pessoa dá ao ser e este à pessoa. A pessoa não pode relacionar-se consigo mesma sem 

relacionar-se com o ser, e o ser não é acessível à pessoa senão no seu relacionar-se com o ser,  

na relação essencial que ela mantém com o ser. No entanto, o ser não pode reduzir-se a esta 

relação instituída na sua possibilidade
449

.  

A pessoa não pode ser definida em termos de pura subjetividade, esclarece Riconda, 

porque ela, “a pessoa se constitui como perspectiva vivente sobre o ser e o ser não pode ser 

definido em termos de pura objetividade. O ser é para compreender-se como inexauribilidade, 

capaz de dar-se em infinitas perspectivas que suscitam sem nunca reduzir-se a nenhuma delas 

ou a sua totalidade”
450

.  A pessoa, enquanto é aberta ao ser, é aberta ao outro, às outras 

pessoas e ao cosmos, justifica ainda Riconda, na passagem em destaque:  

[...] Existe uma originária cosmicidade e sociabilidade da pessoa. Porque 

como foi visto esta abertura do ser se pode realizar concretamente só através 

de uma interpretação pessoal do ser, no sentido que o ser não se dá senão na 
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interpretação que faz a pessoa, os outros e o cosmo como termos de 

interpretação são dados só naquela perspectiva vivente sobre o ser que é a 

pessoa, como sujeito da interpretação (RICONDA, 1986, EERO, p. 358).  

Todavia, pode-se entender como a relação interpessoal seja essencialmente dialógica em um 

horizonte comum de verdade. Ela torna-se possível pelo fato de que todo indivíduo, defronte 

ao qual me encontro, é um modo interpretativo daquele ser do qual eu sou um modo 

interpretativo e que pela sua inexauribilidade, revela-se em infinitos modos. Não obstante, a 

relação com o ser é essencial à interpretação. A hermenêutica contém uma ontologia, mas  

precisamente uma ontologia do inexaurível. Esta é, de acordo com Riconda, a questão central 

da hermenêutica contemporânea, cuja investigação está voltada para o que significa afirmar-

se como interpretação
451

. Bem, a relevante novidade da síntese filosófica pessoal elaborada 

por Pareyson no período já citado anteriormente, final dos anos Quarenta e início dos anos 

Cinquenta do século passado, é precisamente a formulação da teoria da interpretação, que 

constituirá o ponto de partida fundamental para uma extraordinária e consecutiva série de 

desenvolvimentos e aprofundamentos teóricos.  

A reflexão sobre a pessoa em todas as etapas evolutivas constitui-se um dos elementos 

mais caracterizadores da perspectiva filosófica de Pareyson
452

. Na introdução de Esistenza e 

persona, Pareyson ressalta que a intencionalidade ontológica do homem, para a qual ele é 

relação com o ser, “dá-se devido à presença irredutível do ser na atividade humana para 

constituí-la na sua intencionalidade, especificadas no conceito central de existência como 

coincidência de autorrelação e heterorrelação”
453

.  Retomando Riconda, a relação com o ser 

é essencialmente interpretação, a hermenêutica sustenta uma ontologia, mas precisamente 

uma ontologia do inexaurível. Riconda afirma que se trata da questão central da hermenêutica 

contemporânea, e a solução depende da sua afirmação como filosofia. Para a pergunta: o ser 

se confia à interpretação ou se resolve na interpretação?, Riconda reconhece que a segunda 

via foi retomada das filosofias hermenêuticas inspiradas em Nietzsche com o propósito de 

destruir o conceito de interpretação
454

.  
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A meu ver, pode-se pensar que, “absorvendo o ser ou a verdade no mesmo ato 

interpretativo, sustenta-se que não existe interpretação que não seja interpretação de uma 

interpretação um jogo de muitas remessas”
455

. Na verdade, deve ser afirmado que a 

interpretação não se resolve no registro de uma multiplicidade indefinida e fluídica, com a 

qual a filosofia da interpretação seria reduzida a um empirismo, mas se trata de pensamento 

voltado a desvelar algo que resta sempre envolto em um horizonte de ulterioridade que é 

índice da inexauribilidade do ser, que na interpretação de cada ente, se revela. Neste sentido, 

deve-se dizer que não só a pessoa, mas cada ente por ser conhecido, exige um ato de 

interpretação. Não obstante, porta um segredo, tem uma interioridade irredutível a quanto 

pode ser imediatamente dado e constatado. A pessoa deve ser reconhecida no conhecimento 

do discurso que lhe diz respeito na sua genuína revelatividade
456

. É este o “realismo” 

irrenunciável da interpretação, considerando o argumento de Riconda. A tal propósito, 

conviria atender à exigência especulativa acerca dos três elementos essenciais da interpretação 

os quais examinaremos a seguir. 

A definição da teoria da interpretação pareysoniana constitui-se de três elementos 

essenciais. Compartilho com a ideia desenvolvida por Riconda, investigaremos a 

compreensão da interpretação como uma forma de conhecimento; continuaremos com a 

especulação da determinação do número e da identidade específica dos componentes 

fundamentais da relação interpretativa concebidas por Pareyson, conforme já aludi 

anteriormente, como conhecimento de uma forma através de uma pessoa. Pareyson analisa a 

relação interpretativa em termos de uma síntese de receptividade e atividade
457

. Na definição 

da interpretação como uma forma de conhecimento, é imprescindível relembrar que, no texto 

já citado no capítulo anterior,  “A tarefa da filosofia hoje”, a interpretação constituía apenas 

uma das três características fundamentais de um conhecimento filosófico, vista, 

simultaneamente, como pura especulação; expressão de um tempo e interpretação pessoal
458

.  

Aludi apenas à primeira das três características, mas não a qualquer uma delas, porque 

a interpretação pessoal colocava no interior do conhecimento filosófico algo de fundamental 

                                                 
455

 Ibidem, p. 358. 

 
456

 Cf. TOMATIS, Francesco. PVFB, 2003, p. 47. 

 
457

 Cf.  RICONDA, Giuseppe, Ermeneutica dell’esperienza religiosa e ontologia,   p. 149.  

 
458

 Cf. Idem. 



175 

 

importância. Estou falando da articulação do ponto crucial de reflexão entre as duas outras 

características representadas através da expressão do tempo e da pura especulação. A 

especulação tem uma relação direta com a pessoa humana, está situada no centro da 

compreensão e da fundamentação personalística da filosofia, articulada pelo nosso pensador 

no decorrer dos anos quarenta. Ora, isto que constituía, em 1947, uma das características 

fundamentais do conhecimento filosófico, se torna, na nova perspectiva. Pareyson articula 

uma forma de conhecimento filosófico, no interior de um deslocamento conceitual que parece 

transformar o estatuto da interpretação. Refero-me à característica da interpretação – do ser 

parte – parte importantíssima, mas parte sempre parte – de um todo. O ser um todo também 

de um todo de uma forma particular e específica
459

. 

Pergunto, no entanto, se a interpretação constitui uma forma particular e específica do 

conhecimento filosófico? A curiosidade ocorre no sentido de que é só uma forma particular e 

específica entre diversas outras formas, particular ou geral, desse mesmo conhecimento, ou no 

sentido de que ela é a única forma possível das características particulares e específicas, do 

conhecimento filosófico em geral? O contexto geral da nossa citação é representado, como 

sabemos, por uma atenta análise no âmbito específico do conhecimento sensível.  Esse 

conhecimento aparece centralizado e baseado inteiramente sobre a noção de intuição, no 

interior da fundamentação geral de uma reflexão filosófica sobre a arte. A chamada ao 

conhecimento sensível é recorrida muitas vezes no discurso de Pareyson sobre o tema da 

intuição e da interpretação.  

A meu ver, essa intuição, enfim, parece constituir o fundamento pareysoniano de uma 

compreensão da interpretação como uma relação entre uma pessoa e uma forma. Isto é, 

podem-se conceber as coisas naturais como formas. Todavia, no interior do desenvolvimento 

do conhecimento sensível, visto como intuição e interpretação. Inserem-se inúmeras 

afirmações, bastante explícitas, que parecem estender enormemente o âmbito cognoscitivo 

coberto pela noção de interpretação, até uma coincidência desta mesma esfera com o 

conhecimento filosófico. Pareyson reafirma sempre: “Interpretação é conhecimento, aliás, 
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não existe para o homem conhecimento senão como interpretação [...] porque escavar, 

interpretar é acolher, captar, adentrar”
460

.  

A interpretação parece constituir não tanto uma forma particular de conhecimento 

entre diversas outras formas de conhecimentos acessíveis ao homem, mas a única forma de 

conhecimento que é especificamente própria do homem. A mesma convicção é rebatida em 

seguida: “porque o homem é uma pessoa”, escreve Pareyson, “e o seu operar é sempre 

dirigido a formas, o único conhecimento do qual ele pode dispor é precisamente a 

interpretação”
461

. É então, no novo contexto que amplia enormemente a área cognoscitiva 

própria da interpretação.  Não é como caráter parcial do conhecimento, mas conhecimento 

todo inteiro. Ressurge, todavia, a ligação orgânica e fundante, já aludida anteriormente entre o 

caráter pessoal e interpretativo do conhecimento
462

. Considero que a relação com o ser não é 

só cognoscitiva, e que a originariedade da ação é confirmada pelo fato de que, no mundo 

histórico, a ação prática tem o poder de modificar as condições em que o pensamento 

revelativo se exercita o que, naturalmente, não põe a verdade de fato em questão, mas apenas 

diz respeito à nossa via de acesso a ela no seu modificar-se e renovar-se
463

.  

Destaco aqui essa passagem de Ghisleri, pela sua pertinência ao enfatizar a existência 

de uma estreita analogia entre a forma e a interpretação. Na realidade, a interpretação, seja 

exercitando-se nos confrontos da forma, seja nos confrontos da verdade fala de um “intenso 

exercício de produtividade, visto para inventar e figurar esquemas, para verificar a adequação, 

para dar-lhe coerência e estrutura”
464

. É descrita como um intenso trabalho ritmado por 

hipóteses e verificações. Pareyson considera a interpretação no âmbito do que se constata 

nesta passagem: “é uma forma orgânica e vivente capaz de reações próprias, dotada de vida 

autônoma, fecunda de proliferações ulteriores”
465

. Vê-se aqui a forma como um infinito 

fechado em uma definitude, do mesmo modo que a interpretação é o processo pessoal 
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(definitivo) da verdade (infinita)
466

.  Assim como na interpretação da forma está presente o 

risco do insucesso, na interpretação da verdade também. A partir do momento que a revelação 

é obtida só como vitória sobre a ameaça do ocultamento”
467

.  

Na esfera do caráter formativo do conhecimento sensível é fundamentado o princípio 

de que “se é formativa toda a vida espiritual também deve ser formativo o conhecimento, em 

particular o conhecimento sensível”
468

. Esse conhecimento é capaz de captar a realidade das 

coisas somente enquanto lhe figura e, portanto, lhe produz e lhe forma a imagem. Melhor 

dizendo, uma imagem que seja capaz de revelar, ou melhor, seja a própria coisa. Ciglia 

esclarece que para medir e figurar as chaves de interpretação ou as descobertas que brotam 

processualmente do feliz encontro de um insight ou de um olhar atento, o qual admite os 

inevitáveis insucessos e não cede lugar à impaciência, é preciso manter sempre a 

possibilidade de confronto e a necessidade da verificação. Nesse exercício de atenção deve-se 

encontrar finalmente a imagem que revela a coisa e na qual a coisa se desvela. Falamos do 

processo formativo, das figuras eliminadas pelo esforço de fidelidade e aquelas adotadas pelo 

esforço especulativo desde os esquemas provisórios até a imagem definitiva, e que são 

figuradas, realizadas, produzidas, formadas pelo sujeito cognoscente. O esforço para captar e 

especular as coisas implica, solicita e exige à produtividade que lhe deve figurar as 

imagens
469

.  

Pareyson explica esse processo partindo do princípio fundamental que o conhecimento 

humano tem caráter interpretativo. A interpretação se constitui precisamente do caráter 

produtivo e formativo, através do movimento em que se configuram e passo a passo se vão 

controlando e corrigindo os esquemas interpretativos. Desse movimento se sucede então o 

repouso do encontro, do achado, no qual a imagem capta e revela a coisa. Contudo, em 

conformidade com a natureza da interpretação, é um tipo de conhecimento nitidamente ativo e 

pessoal. É por sua natureza ativa que se explica seu caráter produtivo e formativo. No entanto, 

a sua natureza pessoal explica como é que a interpretação é movimento, intranqüilidade, 

busca de sintonia, isto é, incessante figuração. Pareyson define a interpretação do seguinte 
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modo: “interpretar é uma forma tal de conhecimento na qual, por um lado, receptividade e 

atividade são indissociáveis e, por outro, o conhecimento é uma forma e o cognoscente é uma 

pessoa”
470

.  

Se a interpretação é conhecimento, pode-se admitir não haver conhecimento para o 

homem, a não ser como interpretação. Na verdade, Ciglia enfatiza: interpretar é captar, 

compreender, ir além, adentrar. O conceito de interpretação é o resultado da aplicação ao 

conhecimento de dois princípios fundamentais para a filosofia do homem. Pareyson afirma 

que, “o princípio graças ao qual todo agir humano é sempre e ao mesmo tempo receptividade 

e atividade e o princípio segundo o qual todo agir humano é sempre de caráter pessoal”
471

. 

Considerando o conhecimento à luz desses dois princípios, temos, precisamente, a 

interpretação. O escopo da interpretação exige vida própria e caráter inconfundível, bem 

determinado. Por ser irrepetível e singular é que algo é suscetível de interpretação. Quem 

interpreta quer oferecer uma interpretação pessoal na sua singularidade. Não subsistiria nem a 

possibilidade nem a necessidade da interpretação onde não houvesse formas a conhecer nem 

pessoas que pretendam conhecê-las.  

O argumento primordial da contemplação é movimento e repouso: busca e descoberta. 

As consequências desses princípios na interpretação da obra de arte são decisivas. Tomatis 

observa que no âmbito do conhecimento sensível, dado o seu caráter interpretativo, estão 

contidos muitos aspectos estéticos. A interpretação se apresenta com dois aspectos, como já 

aludimos. Ela é movimento visando apreender o verdadeiro sentido das coisas, visando fixá-lo 

em uma imagem penetrante e exaustiva, para “traduzi-lo” em uma figura viva e adequada
472

. 

Não obstante, esse movimento tem muitas cadências e inflexões, tanto caminha lento e 

tranquilo quanto avança com velocidade acelerada, ou mesmo parece andar ao acaso e sem 

rumo e ora se concentra atentamente em uma só direção.  Algumas vezes segue seguro por 

uma via e, outras, se detêm para tentar outra direção, mas é sempre movimento, buscando 

prolongar-se infinitamente, ressurgindo em cada interrupção, para regenerar-se em virtude de 

sua própria tensão
473

.  
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Ciglia pensa a inquietação e a mobilidade desse movimento independente da 

mutabilidade e inconstância típica da desatenção, mais voltada ao modo de atenção que ora se 

concentra em uma investigação pragmática e metódica, ora se esconde em tentativas 

desconexas que se permutam facilmente com um procedimento distraído. A esse movimento 

chamamos processo de produção porque consiste em figurar as imagens em que se tenta 

apreender o sentido das coisas. Trata-se de uma produção de formas, ou seja, de imagens em 

que a interpretação culmina e se encerra, mesmo que seja potencialmente infinito, não é capaz 

de justificar-se por si mesmo
474

. O processo de produção tende a um termo, tende a encontrar 

o verdadeiro sentido das coisas, a formar a imagem em que deve ser fixado, a produzir uma 

forma que viva em si mesmo e com vida própria, determinada em uma definição precisa e 

singular. Esse movimento, portanto, tende ao repouso no qual possa deter-se; e este é 

precisamente o segundo aspecto da interpretação. 

Pareyson entende a interpretação como repouso e pausa, vistos como a tranquilidade 

do encontro e do sucesso, é a pausa da posse e da gratificação. Este é o ponto culminante da 

interpretação, o momento em que se pode dizer: “Eis o sentido, eis aí o verdadeiro sentido da 

coisa”
475

; o momento em que a coisa não é mais apenas proposta, apelo, chamamento, e o 

interpretante não é mais pergunta, interrogação, busca, mas o movimento se aquietou 

sossegado no encontro, e a busca teve bom êxito, e a pergunta obteve resposta. A nosso ver, a 

passagem destacada abaixo traduz bem o teor da reflexão: 

O olho que antes aguçava o olhar, agora fita e admira atento e satisfeito, e se 

detém complacente sobre o todo e as partes, alegre por ter encontrado a lei 

de coerência que tudo une em uma totalidade definitiva, contente por ter 

apreendido o centro de onde vai circular a linfa vital por toda parte e o sopro 

que anima e dá vida à forma interrogada. O interpretante agora pousa 

serenamente o olhar que antes se movimentava perscrutando e inquirindo, 

inquieto e insatisfeito, e converte a alerta e imóvel atenção de antes numa 

contemplação calma e imóvel, e não se pergunta mais nada, tranquilizado o 

urgir incessante de perguntas. Cessa o movimento, satisfeito pela adequação 

entre a imagem em que se encerrou a interpretação e a coisa que se 

procurava interpretar (PAREYSON, ETF, 2005, p. 183). 
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Assim, em estado de repouso, o inquieto interpretante torna-se contemplador. No entanto, 

esse repouso é apenas uma pausa, esta parada é apenas um intervalo. O movimento recomeça 

em breve, novos aspectos e novos pontos de vista se impõem, novas perguntas exigem o 

esforço de aprimoramento e integração. Porém, o processo continua exigindo atenção, 

vigilância, abertura para acolher todo novo insight e pronto para explorar a congenialidade 

instituída por cada nova emoção
476

. 

Dois aspectos importantes são demonstrados na interpretação: 1) O movimento, 

experiente em todos os riscos da busca exposta ao fracasso e ao insucesso e da intranquilidade 

movida e dirigida pela atenção; 2) O repouso, tranquilo no sucesso da descoberta e na 

satisfação de um anseio. No processo incessante infinitivo de produção, está contida a 

contemplação permanente como repouso e pausa. Esses aspectos se alteram na experiência 

concreta em uma sucessão contínua: a interpretação ora procura, tenta, se mexe; ora encontra, 

descansa e repousa.  

Assim, essa sucessão concreta atesta a verdadeira relação entre esses dois aspectos, os 

quais não se alternariam se não fossem tanto profundamente diferentes entre si quanto 

inseparáveis e indissociáveis. “Onde está um não se encontra o outro, mas cada um prepara e 

exige o outro, de sorte que não se pode falar de dois graus ou de dois momentos, mas 

verdadeiramente de dois aspectos bem distintos, embora inseparáveis”
477

. Por essa razão, 

Pareyson enfatiza que a interpretação está em movimento quando está à procura da imagem 

que traduza uma coisa, e ao mesmo tempo, procurando representá-la, ainda não se compôs a 

diferença entre “coisa” e “imagem”. A imagem tem que ser imagem de algo, mas nem se sabe 

o que é a coisa, nem se sabe se esta seria a sua imagem, porque a coisa não é ainda essa coisa, 

mas uma proposta, um insight, um apelo, e a imagem não é ainda a sua imagem, mas uma 

hipótese, uma figura apenas esboçada, um esquema. 

Na minha compreensão, respaldada por Pareyson, os conceitos de dualidade e 

distinção se mostram, não entre coisa e imagem, mas entre insight e esquema, entre estímulo 

escondido e figura delineada. Enquanto persistirem essa dualidade e distinção, a interpretação 

está em movimento; e coisa e imagem não existem ainda, mas se procuram uma à outra para 

se adequarem, de modo que o insight seja configurado como coisa e o esquema seja imagem 
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dessa coisa
478

. Esse movimento da interpretação é o que mantém essa distinção, de sorte que o 

insight ainda não se fixe e se configure em uma coisa, mas permaneça aberto a novas 

possibilidades interpretativas. Do mesmo modo o esquema ainda não se traduza em imagem 

que represente uma coisa, mas seja simples figura móvel e provisória, necessitada de ulterior 

confronto. Não se trata de uma dualidade e distinção originárias, que gerem o movimento da 

interpretação, preexistindo a ele e motivando-o. É esse movimento que a gera e funda, pois a 

tensão entre os dois termos consiste justamente no movimento da interpretação, e este 

naquela. 

No nosso entendimento a interpretação está em repouso quando encontra a imagem 

que “traduz” a coisa, então está composta a distinção entre o insight e o desenvolvimento, a 

tensão entre o apelo e o esquema, e a imagem é a imagem da coisa, assim como a coisa é a 

coisa de que se tem agora a imagem. Ciglia destaca a existência da adequação completa e da 

coincidência entre coisa e imagem, porque só então existem verdadeiramente a coisa e a 

imagem, mas não como duas coisas, pois a coisa só emergiu como tal enquanto figurada e 

fixada em uma imagem, e a imagem surgiu como tal enquanto representando uma coisa
479

. 

Dizer que a imagem é sempre imagem de algo não é o mesmo que dizer que a coisa só é tal 

enquanto algo de que se tem a imagem.  A imagem é tal somente como imagem de algo, isto 

é, vê-la como forma, do mesmo modo que vê uma coisa como forma, significa ter dela uma 

imagem. Isso significa fazer dela uma imagem, representá-la, pois apenas como forma uma 

coisa é interpretável e “visível”, e somente em uma forma culmina a interpretação como 

figuração
480

.  

Entende-se que imagem e coisa se adequam enquanto coincidem, pois não há mais 

nenhuma distinção e dualidade entre a coisa interpretada e a interpretação que se lhe dá. 

Ciglia destaca que a coisa é aquilo que se vê aí e que dela se diz, ou seja, a imagem que dela 

se tem, pois aquilo que dela se diz é a coisa, e a imagem da coisa a transmite, a declara, a 

desvela, é a coisa mesma
481

. A dualidade entre insight e esquema e a coincidência de coisa e 

imagem ocorrem quando se coloca em tensão o insight e o esquema, aquele algo de que se 
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deve ter uma imagem e a imagem que disso se deve ter. Pode-se dizer que, nesse momento, a 

coisa é ainda insight, ocasião, estímulo aberto a todo tipo de desenvolvimento, e a imagem 

está apenas esboçada, figura ainda pobre e simples esquema, mero aceno que exige 

aprofundamento, enriquecimento e prova. Diante disso, entra então em jogo o movimento da 

interpretação, o procurar, tentar, desenvolver, experimentar e tudo aquilo que se disse antes.  

A nosso ver, quando existe coincidência entre imagem e coisa, não no sentido de que 

uma se reduza à outra, como se a imagem se desvanecesse na coisa como uma simples cópia 

ou reprodução ou a coisa se desvanecesse na imagem como criação sua, como se a imagem 

fosse o supérfluo acréscimo a uma coisa já subsistente e constituída como tal ou a coisa não 

fosse nada mais senão a própria imagem que dela se tem. Tudo isso no sentido de que a 

imagem é verdadeiramente imagem da coisa e a traduz, declara e desvela. A coisa assim 

configurada e fixada é verdadeiramente a coisa de que se tem a imagem. Então coisa e 

imagem, constituídas enquanto tais coincidem em forma formante = a forma formada.   

Produto disso, a interpretação entra em repouso, descanso, posse, pausa, satisfação, e tudo o 

que foi dito sobre esse assunto
482

. 

Assim sendo, de um lado tensão e, de outro, adequação: a tensão procura a adequação, 

e a adequação se mostra como coincidência. Justamente por visar à adequação, a tensão se 

bifurca em uma dualidade que não é nunca exterioridade. Pareyson enfatiza que o insight 

acolhido e a figura apenas esboçada não são exteriores uma à outra, pois estão no interior 

daquele mesmo processo de interpretação em movimento que os distingue e os mantêm 

distintos. Esse movimento tanto mais os mantém um distante do outro quanto mais tende à 

adequação final, a fim de que esta seja a mais perfeita, completa e rica possível.  

Uma vez conquistada através das flutuantes e movimentadas vicissitudes das 

tentativas, dos cortejos, das provas e das verificações, a adequação é o ponto culminante desse 

processo. Ela se apresenta como coincidência que não é nunca verdadeira e própria 

identidade; não se pode afirmar que imagem e coisa se reduzem uma à outra, de sorte que a 

imagem se rebaixe a simples cópia ou então se exalte ao nível de uma criação no sentido 

estrito. Pareyson afirma tratar-se de uma coincidência alcançada através de um processo que, 
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embora fracionando a tensão em dualidade, tentava compor essa tensão e nessa composição 

via o próprio sucesso e a própria perfeição
483

. 

O movimento da interpretação é um processo de formação, e o repouso em que 

culmina a interpretação é a contemplação. Assim, o movimento da interpretação, 

precisamente enquanto figura o insight acolhido, vai passo a passo propondo as imagens em 

que possa culminar essa figuração e, por conseguinte, vai inventando novas figuras, 

procurando e tentando a adequação final em que coincidem imagem e coisa e, por essa razão, 

dispondo esse seu trabalho em um processo de produção destinado a descobrir uma forma na 

qual encerrar e concluir a figuração da coisa. O processo de formação, portanto, é o processo 

de invenção e produção simultaneamente.  

Todavia, o repouso no qual culmina o processo da interpretação móvel é o seu 

cumprimento, ou seja, a descoberta, o achado, a formação realizada, a invenção perfeita, a 

produção adequada e, logo, é a satisfação de uma atenção tensa e inquieta em uma 

contemplação agora muda e tranquila; é a perfeita adequação entre um ato de contemplação e 

a contemplabilidade de uma forma definida e concluída
484

. 

Se compreendermos a contemplação, como conclusão do processo de interpretação, se 

pode ver a forma como forma. Aquilo que, durante o processo de interpretação, era insight 

interno de uma figura mal esboçada, tornou-se imagem nítida e precisa, na qual se reconhece 

o sentido daquilo que atentamente se explorava: o vigilante esforço de atenção, móvel e 

sempre disposto a procurar, fixar sempre novos aspectos, agora se aplacou em uma serena e 

muda contemplação. Não se trata mais de inventar novas figuras para testá-las e experimentá-

las, para verificar se aí se encerra o sentido da coisa interpretada, pois agora a figura já se 

encontra produzida e encontrada e se faz imagem, e é uma forma definida e precisa. Vê-se a 

forma como forma. Em Pareyson, ver a forma como forma significa ter captado o segredo, ter 

achado o sentido da sua interpretação. Pode-se dizer “vê-la”, sem ter mais necessidade de 

aguçar o olhar, porque o olhar se fez vidente é, portanto, contemplante. 

Na nossa leitura, respaldada em Pareyson a contemplação, considerada como 

conclusão do processo de interpretação, está ligada necessariamente a um sentimento de 

prazer. Infere-se que a interpretação, como movimento, é esforço de atenção. Olhar tenso e 
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inquieto, consideração vigilante e perscrutadora, investigação árdua e não facilmente 

contentável, procura abandonada à incerteza da tentativa.  Pode-se dizer que, quando esse 

processo se encerra, surge então um sentimento de gozo e satisfação. Produto disso, a tensão 

se aplaca em uma paz jubiloza; a procura se sacia na calma convicção da posse; os altos e 

baixos das tentativas se encerram no confortante resultado do sucesso. De acordo com 

Tomatis, vê-se a contemplação satisfeita, um olhar que repousa numa admiração serena, uma 

visão recolhida e absorta, numa fruição imperturbada é já o gozo
485

. Eis a razão pela qual o 

olhar do contemplante goza à vista da forma enquanto tal. A visão da forma satisfaz, com sua 

harmonia e perfeição interna, o olhar que lhe percorre as partes, circulando idealmente através 

da própria coerência que a liga em uma totalidade definida e perfeita. 

A contemplação como conclusão do processo de interpretação consiste em ver a forma 

enquanto forma. Ver a forma enquanto forma é gozar a forma. Pareyson entende que a 

contemplabilidade e a fruibilidade são características essenciais da forma. A forma como tal é 

contemplável e fluível. Consideramos que a sua contemplabilidade essencial coincide com a 

sua essencial fruibilidade e gozabilidade. Em termos pareysonianos a contemplação é, no seu 

próprio ser, tranquilidade imóvel e repouso desejado e esperado, gozo, fruição, posse. Para o 

nosso autor, a forma se oferece à contemplação no próprio ato de se mostrar como tal, e diante 

dela nada resta a fazer senão deter-se admirando sua harmonia
486

. Em decorrência disso, suas 

partes vivem da vida do todo, e a economia instituída pela lei de coerência que a governa 

corta as partes supérfluas, superabundantes e anormais e nela integra as partes que faltavam 

ou eram incertas e imperfeitas. Nessa harmonia própria, pode-se dizer que a forma é gozável, 

na sua aderência à finalidade que ela é em si mesma, na sua perfeição interna que não se 

preocupa com referências extrínsecas, no seu caráter definido e determinado, irrepetível e 

inconfundível, na sua vida de equilíbrio e adequação recíproca entre as partes e o todo
487

. 

Convém dizer que nisto, precisamente, consiste a beleza. Pareyson escreve: “a beleza 

é a contemplação e a fruibilidade da forma enquanto forma, que se oferece ao olhar que sabe 
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fazer-se vidente e contemplante”
488

. Dizer que os dois aspectos da interpretação são 

inseparáveis é como dizer que, por um lado, a contemplação do belo possui sempre um 

movimento de interpretação e, por outro, que todo movimento de interpretação culmina 

sempre em um ato de contemplação estética. Para finalizar a interpretação, contemplar um 

objeto e apreciar-lhe a beleza, usa-se três expressões para indicar um só ato: contemplar 

significa ver a forma como forma e deter-se na serenidade da tomada de consciência de uma 

tensão aplacada. Precisamente apreender a beleza, ou apreender a contemplabilidade e 

fruibilidade da forma como forma - tudo isto significa concluir um processo de interpretação 

sem experimentar, ao menos por fugazes instantes, o júbilo da contemplação da beleza
489

. 

Diante do que foi dito, em consonância com o argumento do nosso autor, pressupõe o 

exame de dois pontos: a) a relação exata que se dá entre contemplabilidade e contemplação; 

b) deve-se examinar o significado e a natureza do prazer essencial à contemplação, isto é, o 

prazer estético. A chave argumentativa pareysoniana indica que a relação entre a beleza como 

contemplação da forma e a contemplação em ato é mais complexa do que poderia parecer à 

primeira vista. Poder-se-ia, apressadamente, concluir que a contemplação é subjetiva e 

objetiva, de modo que esta motivaria e causaria aquela e seria o critério dela
490

.  

Nesse caso, a beleza é objetiva e se encontra totalmente encerrada em um objeto 

definido por si mesmo. Assim sendo, a contemplação do objeto seria apenas uma 

representação que o registra e reconhece. Uma conclusão mais refinada e consciente parece 

aquela que simplesmente inverte esta tese e afirma que a própria contemplação institui e 

funda a contemplação e, por conseguinte, a beleza de seu objeto. Não se trata de dois termos, 

mas de um só, que é a contemplação criadora do seu próprio objeto. Nesse âmbito, a beleza é 

subjetiva, e a contemplação é criadora da beleza enquanto é contemplação de si mesma
491

. 

Em termos pareysonianos, como se viu, afirmar que a beleza é a contemplabilidade da 

forma como forma, significa afirmar que a contemplação é o ponto culminante de um 

processo de interpretação. “Isso basta para excluir tanto que a contemplabilidade determina a 

contemplação quanto que esta institui aquela, ou seja, tanto que a contemplação seja mera 
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representação de uma beleza em si objetiva o quanto seja criação de uma beleza em si 

subjetiva”
492

.  A nosso ver, a forma é contemplável enquanto forma, e o seu próprio ser forma 

constitui e é a sua contemplação. A forma se oferece, dá-se, e por assim dizer, se impõe à 

contemplação. Quando surge como forma, pede e exige ser contemplada. No entanto, esse 

oferecer-se e impor-se da forma não é um determinar ou causar, porque se apresenta no 

mesmo processo de interpretação em que o ver se faz visão de formas
493

. O ver é um figurar, 

um esboçar, tracejar e definir imagens e, por conseguinte, um formar. A contemplação é um 

encerramento desse processo, uma pausa nesse movimento, em uma adequação final em que a 

forma só se mostra ao olhar que a soube figurar e, portanto, ver.  

A interpretação chega a contemplar a forma enquanto a figurou, produziu. Esse ato de 

produzir a forma não é um criar, porque se trata de torná-la a imagem de uma coisa. Assim a 

contemplação sempre tem como alvo alguma coisa cujo sentido se procurou em um fiel 

processo de interpretação. Concluindo, não se pode falar nem de objetividade nem de 

subjetividade da beleza porque a beleza é determinante somente para quem sabe vê-la, e quem 

sabe ver a beleza a vê sempre em algo e como beleza de algo. A contemplação não é um 

reconhecimento que se deve reduzir a um simples registro sem caráter produtivo e figurativo, 

a contemplação não é tão produtiva a ponto de ser uma verdadeira e própria criação sem 

caráter de reconhecimento. 

Na reflexão pareysoniana, os termos contemplabilidade e contemplação são 

inseparáveis, constituem os dois aspectos indissolúveis de um único todo, que não pode ser 

dividido, pelo risco de não mais reencontrar a sua unidade. A essa inseparabilidade de 

contemplabilidade e contemplação aludem, no fundo, todas as doutrinas estéticas que, por 

longo tempo, insistiram em uma necessária e constitutiva correspondência entre contemplante 

e contemplado, os quais se fazem respectivamente tais somente em determinadas condições 

correlativas
494

. Pareyson lembra que, “para Kant, apenas graças a um juízo não intelectivo e 
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despido de desejo é que aparece o contemplado como forma representativa destituído de 

conceito e existência”
495

.  

No que se refere à inseparabilidade aludida, nem se pode reduzir uma à outra; a 

redução, no fundo, deriva daquela separação, pressupondo-a. Conforme o nosso autor, uma 

vez separadas, não é mais possível relacioná-las e unificá-las a não ser esvaziando uma ou 

outra. Isso faz desaparecer a contemplabilidade na contemplação, de modo que a única 

realidade do contemplado é a contemplação que dele se tem. No entanto, essa não é mais de 

algo, mas apenas de si mesma, ou acrescentando a contemplação ao contemplável como seu 

efeito. Portanto, como representação e cópia, tão inferior ao representado como este é 

fundamentalmente irrepresentável, tanto que persiste bem além das representações que dele se 

fazem. Pareyson explica que, se fosse assim, a forma seria ou somente o contemplado, cuja 

representação seria não forma, mas cópia e, portanto inútil acréscimo, ou somente a 

contemplação, de que o contemplado seria a matéria intrínseca, sem caráter irredutível e 

próprio
496

. 

Compartilhamos com Pareyson a ideia de que a contemplação é a adequação final do 

processo de interpretação em que coincidem a coisa interpretada e a imagem que dela se tem, 

é preciso também que nela exista somente uma forma. Mas não no sentido de que somente o 

contemplado seja forma. Assim sendo, contemplar significaria apenas reproduzir em inerte e 

pleonástica cópia, ou somente contemplação, se assim fosse não se contemplaria a beleza de 

alguma coisa. Se a beleza é beleza de algo, é necessário que o contemplado seja forma. 

Ademais, contemplar não significa apenas reproduzir e copiar, é preciso que a imagem seja 

forma. A pergunta é: existem então duas formas ou somente uma? O que verdadeiramente se 

contempla? A forma que se mostra ou a imagem que dela se tem e se produz? 

Para pensar o problema da possibilidade da contemplação e da beleza, lembramos que 

a visão de formas, em que consiste a contemplação, é uma figuração que resultou em uma 

forma. No móvel processo da interpretação se mantêm dois elementos distintos: a forma que 

não foi ainda descoberta como forma e, por essa razão, é apenas insight e referência, e a 

imagem que não se acha ainda formada é figura ainda esboçada, enquanto na tranquilidade 
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alcançada pela interpretação à imagem está verdadeiramente fixada como imagem da coisa. 

Assim, também a imagem se elabora, ela mesma, em forma, e existe coincidência aí entre a 

coisa interpretada e a interpretação que se lhe dá. É assim que nasce a contemplação
497

.  

D’Angelo reforça a questão: como distinguir, na contemplação, a forma que se oferece 

à interpretação e se traduz em imagem, e a forma em que se elaborou a imagem destinada a 

figurá-la? Somente assim a forma interpretada é vista como forma, pois antes era apenas 

insight e estímulo; a interpretação se configurou em uma forma, como já aludimos. Antes era 

apenas uma figura esboçada. A contemplação ocorre quando se estabeleceu essa adequação na 

qual a forma interpretada e a forma em que se elaborou a interpretação coincidem, e 

coincidem precisamente porque a forma interpretada aparece como forma só no momento em 

que chega a ser forma a imagem em que ela é traduzida
498

. Pareyson, no entanto, reforça que é 

precisamente por essa coincidência que a forma é uma só, a contemplação se faz sempre ao 

mesmo tempo contemplação de algo e contemplação de si mesma enquanto é forma a imagem 

contemplante, e contemplação de algo enquanto a coisa interpretada aparece como forma 

contemplável e contemplada.  

Na verdade, quando existe contemplação do sentimento, se dá a intuição, intuição pura 

que se gera por si mesma e é intuição de si mesma, esquecendo que é bem verdade que a 

intuição é intuição ou autocontemplação, mas somente sob a condição de serem intuição e 

contemplação de algo, porque, na contemplação, “se institui aquela adequação entre 

interpretação e interpretação, que institui uma verdadeira coincidência entre a forma 

interpretada e a forma em que se encerra a interpretação”
499

.  

D’Angelo argumenta ser o objeto da contemplação a forma interpretada ou a imagem 

que desse objeto se produziu é porque na contemplação ambas coincidem e é próprio da 

contemplação que coincidam. Na contemplação existe uma unidade perfeita e indivisa de 

formas: existe uma dualidade inicial, característica da interpretação em movimento, em que se 

mantêm distintos o insight acolhido e a figura que se esboça do mesmo. O argumento se 

mantém na afirmação de que essa dualidade desaparece na contemplação, na qual aparece 

finalmente a forma no próprio ato que a produz para si. Pareyson relembra que somente em 
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uma interpretação ulterior essa única forma, em que se tornou possível a contemplação, se 

distingue, pois o que é interpretável é a forma originária e, por sua vez, interpretável é a 

interpretação que dela se deu, de sorte que somente por uma interpretação suplementar é que 

ocorre uma dualidade infinitamente multiplicável
500

. 

Para se entender a natureza do prazer estético, o ponto fundamental é o encanto, o 

maravilhar-se composto de surpresa e contemplação. Buscamos encontrar o vínculo que une 

contemplação e prazer. Para tal, analisa o encanto ou fascínio como um sentimento complexo, 

que dá ensejo a um prazer misto. O encanto se constitui de um movimento de surpresa e de 

um prazer contemplativo. A nossa interpretação respaldada por Pareyson entende ser a 

percepção de uma novidade que de imediato se impõe de maneira tão peremptória que não é 

possível furtar-se a seu fascínio. Produto disso suscita uma emoção que perturba e sacode de 

modo tão mais forte quanto mais inesperado for o apelo constituído pelo objeto
501

.  Por outro 

lado,  “é um cessar imediato de toda atividade em um momento de contemplação pausada, na 

qual a atenção, se detém e se fixa, repousando sobre o objeto que desse modo encontrou um 

espectador”
502

. De acordo com Caneva, de um lado existe o prazer, movimento típico 

despertado pela surpresa, o espanto; por outro lado, o prazer imóvel em que se detém o olhar 

atento, instantaneamente. 

Ciglia demonstra que para constituir o encanto, o fascínio, não basta um movimento 

de surpresa e a instantânea percepção de algo novo, como se pode constatar através do fato de 

que nem toda surpresa constitui encanto. Com efeito, quando no encanto se desvaloriza o 

aspecto contemplativo e se acentua o abalo emocional, têm-se propriamente o espanto, o 

estupor, que se caracteriza não tanto pelo sentido da novidade quanto pela exasperada 

percepção de uma considerável fenda ou distância entre a novidade e a expectativa, de modo 

que o objeto que desperta o espanto acentua a própria novidade a ponto de culminar no raro, 

no extraordinário, no prodigioso. Pode-se dizer, ainda, que, se a surpresa não se fixa nem se 

suaviza tal como acontece no encanto, quanto mais forte o abalo mais tempo permanece o 

movimento aberto ao espanto. A primitiva observação não se desenvolve, perdendo-se na 
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distração de múltiplos interesses incapazes de se determinar e concentrar. Por isso o aspecto 

contemplativo não é suficiente para constituir e esgotar o encanto ou fascínio, que sempre 

exige um movimento de surpresa que se inclua em um - ainda que breve ou tênue - ato de 

contemplação. Na contemplação existe uma unidade perfeita e indivisa de formas. Pareyson 

faz referência a Plotino
503

 conforme a passagem em destaque:  

 

Plotino que bem sabe que, se assim não fosse o contemplante possuiria não 

as coisas, mas uma marca derivada e diferente delas, enquanto, ao contrário, 

se se trata de vida, ou seja, de formas, deve haver uma só forma na 

contemplação: a teoria e o teorema dos animais e dos semelhantes 

(PAREYSON, ETF, 2005, p. 192). 

 

Existe, portanto uma dualidade inicial característica da interpretação em movimento, em que 

se mantêm distintos o insight acolhido e a figura que se esboça do mesmo. Quando no ato do 

encanto, o maravilhamento enfraquece a percepção da novidade e, todavia, permanece a 

atitude contemplativa, têm-se propriamente a admiração, que foi definida como um 

encantamento que não cessa com o cessar da novidade. Todavia, a atitude contemplativa só 

consegue fixar-se, para a própria justificação, procurando no objeto méritos singulares ou 

características de excelência, a tal ponto que facilmente a admiração se tinge de sentimentos 

de devota veneração. Pareyson reforça o argumento de que, ao se constatar que estupor e 

admiração, embora possam encontrar raízes no fascínio ou no encanto, são no fundo atitudes 

radicalmente diferentes. No encanto se convergem, em íntima união do prazer provocado pela 

surpresa e o prazer imóvel da contemplação
504

.  

De acordo com Melchiorre, o encanto prefigura a peripécia da interpretação e da 

contemplação. Pareyson enfatiza sempre que, no encanto, “nem o abalo da surpresa é tão forte 

a ponto de manter a mente em um estado emocional que a torne presa fácil da distração, nem 

a calma da contemplação é tão tranquila a ponto de se deixar ficar quieta, imóvel e 

satisfeita”
505

. E isto quer dizer que o encanto não é nem coisa tão pobre que se deva pressupô-
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la à procura como estado de ignorância, ainda que consciente, nem tão rica a ponto de 

permitir concluir, com esse ato, a busca sem ulterior processo. O encanto, por conseguinte, de 

acordo com Tomatis, prefigura o processo de interpretação, dando-lhe um início de fato e um 

termo ideal; define a qualidade do prazer estético. Seu movimento de deslumbramento produz 

aquele interesse sem o qual a interpretação ficaria sem vida e guia, e seu aspecto 

contemplativo “estimula e solicita a interpretação prefigurando a sua conclusão, anunciando o 

repouso e a fruição em que possa aplacar-se, contente e satisfeita”
506

. Assim sendo, o encanto 

produz a tensão da busca, mas a orienta com a promessa do sucesso e do gozo que daí advém 

e por explicar a tensão da busca explica também à natureza do gozo que a abranda. 

Quando se pensa no prazer estético como prazer móvel, a contemplação é gozo e 

prazer precisamente enquanto conclusão do movimento de interpretação, o que significa 

atingir a imobilidade. A interpretação é esforço, tensão, tentativa e desejo. Trata-se, escreve 

Pareyson, “de voltar e dirigir intensamente o olhar para observar, indagar e olhar novamente, 

de prestar atenção contínua e incessante para investigar, ponderar e experimentar, focalizar a 

mente nas coisas com uma consideração que se proíbe qualquer átimo de distração”
507

 A 

exploração dar-se com um olhar tenso e imóvel, atento para não deixar que algo lhe escape, 

sensível a qualquer nuance, pronto para captar qualquer insight e transformá-lo em estímulo e 

mensagem num olhar que se deseje fazer penetrante e profundo.  

Na nossa interpretação, a contemplação é gozo por concluir esse esforço com a posse, 

e aplacar essa tensão com a satisfação; o contemplante goza relembrando o tumulto e as 

ânsias da busca. Pareyson evidencia que o esforço vive na consciência do resultado e do 

sucesso e a tensão subsiste apenas na convicção da paz em que se suavizou, o desejo vibra 

apenas na fruição que o satisfez
508

. O prazer da contemplação consiste, portanto, nessa 

imobilidade alcançada e que se recorda das peripécias da investigação, nessa paz obtida 

através dos descaminhos da pesquisa e da busca, nessa calma conquistada e confirmada pela 

segurança da posse. 
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O tumulto e a inquietação da interpretação se desvanecem na serena calma e 

tranquilidade da contemplação: o olhar, que era tenso, se torna absorto; de atento, se faz 

direcionado; de perscrutador, se faz recolhido. Pareyson relembra a passagem na qual Dante, 

lembrando as suas sublimes contemplações, chega a dizer que sua mente “toda suspensa 

olhava fixa, imóvel e atenta, e sempre e sempre a olhar se acendia mais”
509

. Ciglia destaca que 

o contemplante fez-se ele mesmo vista, vista perdida no seu objeto e ao mesmo tempo vidente 

e penetrante, visão que se gera a si mesma, a tal ponto que, se há alguma mobilidade na vista, 

não se trata dos movimentos de um olhar que examina, mas dos movimentos com que o olho, 

agora feito vista, idealmente torna a percorrer a coesão da forma contemplada. 

Demonstra-se, no entanto, que é reportando cada parte à totalidade e vendo viver o 

todo em cada parte, do centro para a periferia e também da periferia para o centro
510

. A 

imobilidade é a característica do espírito que goza na contemplação, enquanto a contemplação 

não é só a conclusão e o resultado da interpretação; é catarse, pois na sua imobilidade se 

detém e interrompe a vida. Nesse estado contemplativo silencia-se o tumulto dos sentimentos 

e dos afetos, atingindo o seu ponto culminante no arrebatamento e no êxtase, pois o 

contemplante, tendo-se feito vista que vê, se esquece a si mesmo e, intimamente abraçado ao 

objeto, por assim dizer sai de si mesmo
511

. 

Assim como para cada processo de interpretação ocorre um resultado estético, com 

esse argumento no processo de interpretação podem-se destacar dois aspectos que não devem 

ser esquecidos: a) o resultado estético, que culmina na contemplação e no gozo da beleza 

daquilo que se interpretou; b) o conhecimento das coisas e das pessoas como exigência de 

interrogação e diálogo. Convém lembrar, sobretudo, a advertência de Pareyson: “a 

interpretação das coisas tendo como intuito captar-lhes a beleza é processo delicado e 

difícil
512

”. Que tipo de olhar pressupõe a contemplação do belo natural? Essa pergunta, 

especulada por Pareyson, nos conduz a investigar de que modo se deve conceber a 

interpretação das coisas destinadas à apresentação de sua beleza. Ciglia explica essa questão 
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mantendo o argumento pareysoniano de que se pode começar com as relações entre pessoas, 

onde é mais evidente, pela mobilidade do objeto, a necessidade de um esforço de 

interpretação. As pessoas parecem móveis e abertas, enquanto as coisas parecem fechadas e 

definidas
513

.  

Pareyson explica que não se pode precisar o conhecimento de uma pessoa sem 

confrontá-lo. Assim, mais simples parece o conhecimento das coisas que, por seu caráter 

definido, não exigiram essa contínua verificação. Na passagem abaixo Pareyson esclarece: 

A interpretação deve certamente ser o conhecimento das pessoas, enquanto 

das coisas parece que se poderia dar um conhecimento imediato. As pessoas 

falam, enquanto as coisas são mudas; mas isso parece uma confirmação 

daquilo que se diz, no sentido de as coisas se calarem tendo pouco a dizer, de 

sorte que conhecê-las é algo bem menos complexo que interpretar uma 

pessoa, em que o próprio diálogo dificilmente toma o aspecto de uma 

comunicação reveladora, no sentido forte da palavra (PAREYSON, ETF, 

2005, p. 196). 

Tudo isso exige um olhar atento e se pode dizer ainda que é possível se inverter, pois as 

pessoas têm o movimento do processo de suas vidas e também um caráter de totalidade e 

definitividade. As coisas, pelo seu caráter de plasticidade, contêm em seu caráter já definido 

uma singular abertura e mobilidade. Assim, as coisas exigem, para seu conhecimento, uma 

interpretação tão difícil como aquela requerida pela pessoa
514

. Considerando o princípio 

basilar do que quer dizer interrogar. Isto nos remete ao entendimento do interrogar como um 

“encontro” que implica intercâmbio e reciprocidade: diálogo e conversação. Só quando se 

estabelece a correspondência do perguntar e do responder, do falar e do ouvir, em que 

consiste a comunicação, se pode alcançar o que significa interrogar. Tomatis também chama 

atenção para o fato que o conhecimento de uma pessoa não é imediato e unívoco, como se a 

pessoa fosse uma “coisa”: emergindo desse processo ambíguo que é a comunicação, daquele 

sutil e difícil equilíbrio que se estabelece entre a independência recíproca e a mútua influência 

das pessoas que dialogam
515

.  
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Quando se interroga uma pessoa, ela está sendo reconhecida como pessoa na sua 

independência e liberdade, e se nega que ela seja simples meio ou instrumento. Mesmo o 

conhecimento das coisas também implica esse conhecimento que é necessário na 

interpretação das pessoas. Para conhecer as coisas além de interrogá-las, escreve Pareyson,  

É necessário que eu deite sobre elas um olhar que seja mudo diálogo com 

elas que estabeleça com elas aquele diálogo que brota de um encontro 

verdadeiro e autêntico que me faça capaz de captar-lhes e com-preender-lhes 

as mudas respostas que afine o olhar até fazer que ele atinja aquela mesma 

agudeza que se faz necessária para conhecer uma pessoa somente através dos 

mudos, mas assim mesmo eloquentes traços do seu rosto (PAREYSON, 

ETF, 2005, p. 200). 

Se as coisas não são imediatamente cognoscíveis, como se fossem simples meios e 

instrumentos, servíveis e utilizáveis, convém conhecê-las em seu caráter próprio. Pareyson 

chama atenção para o risco que é reduzir as pessoas a coisas ou simples objetos, instrumentos, 

utensílios. Inversamente, quem não sabe interpretar as coisas como “pessoas” se põe em uma 

atitude que leva inconscientemente a considerar igualmente as pessoas como “coisas”
516

. Não 

é possível conhecer as pessoas se estas se reduzem a mero objeto ou integração necessária de 

nossa individualidade. Do mesmo modo como não é possível conhecer as coisas a não ser 

personificando-as, vendo-as em sua animada e original independência
517

. 

Em síntese, a contemplação do belo natural pressupõe que a natureza possua um poder 

formante por ser ela mesma o resultado de um processo formativo. Assim sendo, pode-se 

dizer que a interpretação é o prolongamento do próprio nexo formativo da natureza, que 

apenas se pode conhecer em tal prolongamento. Concluímos, em consonância com Pareyson 

defendendo que somente em cima desses pressupostos é possível aquela unidade de formas 

em que culmina a interpretação: produção e contemplabilidade; formação e contemplação se 

encontram inseparavelmente unidas na forma
518

. A possibilidade da contemplação, como 

conclusão de um processo de interpretação, está ligada a outros pressupostos, pois em uma 

filosofia da pessoa existem vínculos indissolúveis ligando entre si a estética da formatividade, 

a gnosiologia da interpretação e uma metafísica da forma.   
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Caneva considera que Pareyson com a Formatividade e com a noção de conhecimento 

como interpretação acolheu a exigência epistemológica da gnosiologia. Conhecimento, em 

Pareyson, é interpretação e a esta, se insere a contemplação. Pelo seu caráter interpretativo 

uma formulação da verdade é comunicável somente através da congenialidade e da afinidade 

eletiva. Tal formulação, em consonância com Caneva, não se dá sobre uma universalidade 

pressuposta, como seria a de uma razão prévia impessoal ou de uma dada comunidade 

histórica, mas sobre a visão unitária da verdade. Estamos falando da unicidade e da 

universalidade do verdadeiro, que se faz valer no interior de toda simples formulação, como 

apelo à liberdade em lugar da restrição à evidência, como exigência de comunhão e de 

diálogo, mas que como obséquio a convenções de hábitos.  

Não estamos falando de uma universalidade preexistente, mas de uma universalidade a 

ser instaurada, todavia isto só é possível instituindo-se uma comunidade de pessoas afins entre 

elas, com uma interpretação comum da verdade e em razão disso capaz de uma compreensão 

e de uma comunicação recíproca
519

.   

Convém, no entanto, pensar que uma fundamentação existencial da experiência 

artística pressupõe o fundamento da diversidade das artes. Mesmo que seja evidente a 

diversidade de matéria como cacterística da diferença entre as artes. A arte se diferencia de 

outras artes através de muitas formas. Em consonância com Pareyson sublinhamos algumas 

mais destacadas por ele, como por exemplo: a “linguagem” que se usa, “a técnica que se 

adota”, o “meio” em que se encarna, o “específico” que a distingue, os “instrumentos” que se 

adotam, no sentido de que uma arte fala com as palavras, outra com os sons, outras com as 

pedras, e uma arte cria com o seu discurso, outra com seus ritmos, outra com volumes no 

espaço, uma arte adota a voz, outra o violino, outra o pincel, e assim sucessivamente.  

Pareyson entende a matéria no seu significado complexo, não limitada à naturalidade 

bruta, mas vista no interior de um ato de adoção que a destina a um uso espiritual e a 

predispõe para a arte. Produto disso, a matéria do teatro é composta não apenas da voz, dos 

gestos, do corpo do ator que interpreta o texto ou das luzes, dos bastidores, dos cenários que 

representam o lugar da ação, mas também da presença do público que olha e escuta. Essa 
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presença se encarna em elementos sensíveis, como a divisão entre plateia e palco que age 

também no sentido espiritual com a instituição do espetáculo
520

.   

A nosso ver, a definição do “específico” de uma arte determinada é bem complexa. Na chave 

argumentativa do nosso autor permite uma série de problemas peculiares que não é possível 

subtrai-los da filosofia para reservá-los somente à crítica e à técnica das várias artes. Pareyson 

enfatiza que sobre esse ponto a doutrina croceana criou uma cisão entre críticos e “estéticos”, 

por não dissuadir os críticos da atenção dos problemas específicos das artes singulares, deles 

dissuadiu e afastou os filósofos, preocupados somente com a unidade e indivisibilidade da 

arte, como se esta unidade não se realizasse concretamente através das diferenças
521

. É preciso 

lembrar, sobretudo, que cada arte propõe problemas especiais e diversos, e que estes 

interessam não apenas à técnica artística, mas também, diretamente à estética. 

Faremos uma breve alusão ao conceito de funcionalidade, não diminuindo seu nível de 

importância, mas pela imposição de redução da extensão do trabalho. Pareyson invoca o 

conceito de funcionalidade externa, isto quer dizer utilidade, e como não existe nada que seja 

mais diverso da beleza que a utilidade, pois a utilidade pode certamente acrescentar-se à 

beleza, mas não tornar-se um seu elemento constitutivo, parece que não haveria contradição 

mais evidente que aquela encerrada na própria expressão "belo “funcional”, em que a beleza 

ficaria reduzida àquela especial adequação a um fim extrínseco, que seria a utilidade”. Na 

linha argumentativa de Pareyson quando a utilidade extrínseca se torna o centro inspirador da 

construção ou da adaptação de um objeto. Isso o torna em seu conceito interno a lei de 

coerência das partes, então o objeto é uma forma: forma artificial, produzida pelo homem. 

Depois de toda uma série de tentativas, provas esboços, fracassos, sucessos parciais, revisões, 

até ao momento em que a própria utilidade ou funcionalidade se faz estrutura de uma 

forma
522

. 

Assim, quando na utilização de um objeto construído ou adaptado, dizemos que serve 

bem e convertemos esse juízo em uma apreciação estética, não se trata de uma metáfora do falar 

corrente e aproximativo, mas da suspensão por um momento da pura e simples utilização. Tal 

suspensão sublinha a funcionalidade do objeto para lhe admirar, a estrutura que é de tal modo 
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inspirada na utilidade que a absorveu completamente e com ela se identificou. Conforme afirma 

Pareyson na passagem em destaque:  

 
Reconhecemos a coincidência de estrutura e utilidade na forma, e dispomo-

nos a ver esse objeto como forma e assim contemplar-lhe a beleza. Deste 

modo, a expressão “belo funcional”, mais que contraditória, é antes apenas 

provisória, pois se refere ao momento em que a utilidade não se introduziu 

na forma até lhe constituir a estrutura, e de um lado existe o critério da 

utilidade que tenta informar materiais esparsos, e ainda é finalidade 

extrínseca, detectável apenas com referências extrínsecas e, do outro lado, 

existe a forma à procura de si mesma, com tentativas que somente após a 

obra terminada parecerão dispostas segundo uma ordem lógica e como 

esforço progressivo de perfeição (PAREYSO, ETF, 2005, p. 209). 

 

 

 E assim, nos assegura Pareyson, continua-se colocando o problema, de per si absurdo, de 

conciliar beleza e utilidade, como se fossem termos conciliáveis com ligação externa, e não de 

uma coincidência que se deve encontrar na própria produção de uma forma. Diante disso, se a 

expressão “belo funcional” tem algum sentido, trata-se ainda de uma beleza que se reduz à 

contemplabilidade da forma, esta, por sua vez, não exclui, mas antes absorve um juízo de 

utilidade
523

. Em Pareyson a interpretação é o encontro de uma pessoa com uma forma; e se 

pensarmos que tanto a pessoa quanto a forma não são realidades simples, são um infinito 

fechado em algo determinado, isso nos faz ter a ideia do quanto é positiva a infinidade da 

interpretação, a ser considerada antes como inexaurível riqueza do que como o reino da 

imprecisão e da arbitrariedade
524

. Já aludimos anteriormente que a interpretação exige um 

processo.  

  Questões como estas, segundo Pareyson, desenvolvem-se numa espécie de sintonia de 

um ponto de vista pessoal com um aspecto da obra, e é preciso procurar esta correspondência, 

com um esforço hábil e atento, senão a revelação não acontece e gera a incompreensão. Como 

se sabe, o risco permanente da incompreensão, que só é bem sucedida como vitória consciente 

e superação ativa da contínua ameaça de insucesso que a observa no andamento de seu 

complexo processo
525

. No pensamento de Pareyson qualquer aspecto da obra remete ao risco 
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permanente da incompreensão, mas, o que enfim se deve esperar, filosoficamente falando, de 

qualquer execução/interpretação? O que, finalmente, se pode esperar desse tipo de atividade é, 

ao mesmo tempo e inseparavelmente, a revelação da obra em uma de suas possibilidades e a 

expressão da pessoa que a interpreta, condensada em um de seus vários pontos de vista. Não 

se pode esperar nada distinto, ou por ignorar a natureza pessoal do ato interpretativo e 

pregando uma “reevocação” fiel e impessoal, uma réplica, enfim, do significado concebido 

pelo compositor; ou por desconhecer a inesgotabilidade constitutiva da obra de arte e esperar 

uma única interpretação correta. Tomatis, por sua vez, recorda que isso seria defender uma 

execução tão pessoal e original que se sobreporia à obra, forçando-a a dizer o que ela não quer 

ou mais do que quer dizer, como se fosse à pessoa do executante, o núcleo fundamental das 

atenções e a obra seria um mero pretexto para a sua expressão
526

. A estética da formatividade 

contrapõe-se ao entendimento da arte como “forma de conhecimento” e “forma de 

expressão”. No olhar de Pareyson a arte não é uma espiritualidade formada, a arte é, 

sobretudo, uma fisicalidade ou fisicidade formada, sendo-lhe, portanto, essencial o processo 

de extrinsecação física. Assim sendo, a atividade artística é forma, sem genitivo e sem 

complemento, puro êxito de um exercício intencional e preponderante de formatividade.  

Nestes termos, entende-se a atividade humana, numa esfera que torna inseparável, invenção-

produção-interpretação de formas. 
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CAPÍTULO III - ESTÉTICA DA FORMA E METAFÍSICA DA FIGURAÇÃO 
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9. UMA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENCIAL DA EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA 

 

“A arte é sempre feita por um artista, que nela 

derrama a própria espiritualidade, singular e 

irrepetível” 
527

. 

 

 

A supremacia da estética italiana manteve-se aproximadamente por quarenta anos sob 

o domínio de Benedetto Croce (1866 -1952). O idealismo croceano é apresentado como 

historicismo absoluto, uma filosofia de uma realidade imutável que transcende o espírito, 

entendendo a filosofia do espírito como pensamento histórico, diluida na historiografia
528

. Os 

problemas autênticos não são, portanto, os “problemas maiores” da metafísica, mas os 

problemas concretos e particulares da vida do espírito. Relemos com Abdo o complexo tema, 

da Fidelidade ao autor, procuramos entender as controvérsias no âmbito da estética e da 

hermenêutica da arte. A tese da reevocação do significado autoral teve o seu auge durante a 

primeira metade do século XX, com a larga difusão do espiritualismo estético de Croce
529

. 

Como se sabe, Croce define a arte como síntese de sentimento e imagem, criação cuja 

essência se esgota na interioridade do espírito e que, assim sendo, nada tem de corpóreo ou 

físico. Não que o conhecido filósofo ignore a necessidade de exteriorização em um corpo 

físico, mas considera como uma etapa secundária em relação ao momento produtivo, 

importante apenas para fixar e comunicar o que, de outro modo, ficaria restrito à memória do 

autor
530

. No que se refere à execução musical, por exemplo, Croce afirma que seu fim 

primeiro é reevocar fielmente o significado original, recomendando-se, para tanto, uma 

execução tão impessoal e objetiva quanto possível, respaldada no exame da partitura e na 

investigação histórico-estilística. Abdo afirma que ainda hoje, é esse o ponto de vista vigente 
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na maior parte das escolas de música, perpetuando-se acriticamente, geração após geração, a 

idéia de que o executante tem como dever “tocar como o próprio compositor tocaria”
531

. 

Entende-se, pois, que é hora de refletir sobre os pressupostos filosóficos desse parâmetro 

interpretativo. 

Naturalmente, conhecedor dessa questão dentre outras, Pareyson no segundo parágrafo 

do prefácio da Teoria da Formatividade escreve: “Ao invés de me deter em mais uma crítica 

a Croce, quero neste livro entrar imediatamente no argumento, propondo ao invés dos 

princípios croceanos da intuição e da expressão, uma estética da produção e da 

formatividade”. Havia chegado a hora, na arte, de pôr a ênfase no fazer mais que no 

simplesmente contemplar. 

A separação entre filosofia e historiografia é, para Croce, na interpretação de Severino, 

um resíduo da concepção metafísica, dualista e transcendentalista da realidade na qual, devido 

à verdade do universal, se coloca outra verdade individual, a verdade histórica, e face à 

imutável “verdade da razão” se coloca a contingente “verdade de facto”. Pode-se dizer, no 

entanto, que a relação entre filosofia e historiografia é igual à que existe entre o guia e o que é 

guiado; a luz e o iluminado; a forma e a matéria. Diante disso, Severino chama atenção para o 

primado da filosofia em relação à historiografia, fazendo analogia com o que existe entre o 

soberano e o súdito, e também entre os entes metafísicos em relação à realidade
532

. Ciglia, por 

sua vez, evidencia que, entre os muitos exemplos possíveis no âmbito da estética 

pareysoniana, além dos pressupostos filosóficos de fundo, assinala-se o que escrevre 

Pareyson: “a estética não é uma parte da filosofia, mas a filosofia inteira, enquanto 

empenhada a refletir sobre os problemas da beleza e da arte, uma estética não seria tal, se não 

afrontasse tais problemas”.
533

 

A Formatividade tornou-se a via de renovação do pensamento estético, sobretudo 

italiano, ocupando as reflexões que, no arco dos anos 45 a 65/66 do século passado, 
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ampliaram e apresentaram uma alternativa de renovação ao domínio de Croce
534

. A crítica de 

Pareyson a Croce é essencialmente pós-croceana, mais que anticroceana; o conceito de fazer 

alcança uma supremacia particular, contrapondo-se ao conceito de contemplar. Pareyson vai 

além dos princípios croceanos da intuição e da expressão desenvolvendo a estética da 

produção e da formatividade
535

.  D’Angelo enfatiza que o ponto fundamental da proposta 

apresentada por Pareyson está no seu interesse de responder aos problemas sinalizados na sua 

filosofia da existência, aprofundados em Esistenza e persona, com a abordagem da 

problemática da dissolvição do hegelismo, seguida dos escritos teóricos dos anos 1943-49 e, 

também, dos textos publicados nos anos sucessivos, sobremaneira  um texto fundamental:  Le 

Rettifiche sull’esistencialismo
536

.  

A nosso ver, “o risco permanente da incompreensão” grifado por Pareyson
537

, é 

interpretado por D’Angelo numa esfera onde a interpretação é sempre pré-anunciada pela 

falência ou um descarte, sempre confiada ao fio sutil da congenialidade
538

. Pode-se dizer que 

nestes aspectos se evidencia a profunda ligação da estética pareysoniana com a sua filosofia 

da existência. Todavia, a partir da metade dos anos sessenta, Pareyson voltou-se para 

temáticas mais éticas e religiosas, desenvolveu a própria teoria da interpretação, já aludida, e 

passou a priorizar a Ontologia da Liberdade em detrimento dos problemas da estética. Diante 

disso, pode-se dizer que a filosofia da interpretação pareysoniana não poderia desenvolver-se 

sem a base da reflexão sobre a arte do “primeiro” Pareyson, mas também das obras tardias 

escavamos matéria acerca da estética que perpassa todo o pensamento do nosso autor
539

. 

Formatividade é todo agir que não se limita a pôr em prática regras pré-fixadas, a 

aplicar procedimentos já predispostos, inventando a regra que deve ser aplicada encontrando 

por si só o próprio modo de proceder. É um agir inovador e construtivo, um produzir que é 
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invenção, é conatural, congênito, inato, presente em toda atividade humana. Pareyson vê toda 

operosidade humana como uma produção de formar: a forma para o nosso autor é sempre 

individual e irrepetível.  

A nosso ver, ao destacar o caráter construtivo do conhecimento e da intuição, 

Pareyson evidencia o ponto de máxima proximidade com a estética de Croce, sustentando a 

natureza expressiva e construtiva do intuir. Paradoxalmente, esse é o ponto onde os caminhos 

divergem sensivelmente, seguindo seus próprios rumos. Uma explicação possível é que não é 

suficiente notar o componente estético do conhecer, porque não menos necessário lhe parece 

encontrar a explicação da transcendência da arte em relação ao conhecimento. D’Angelo 

enfatiza que, se em qualquer lugar existe formatividade, ou esteticidade, a atividade artística 

será explicada como uma especificação, uma concentração, uma exibição singular da 

onipresente formatividade
540

. 

 Considerando a argumentação de D’Angelo, a arte não alcançaria jamais definir-se 

como operação específica se a inteira vida espiritual não a contivesse e preparasse de alguma 

maneira, ou se a experiência não contivesse um caráter próprio de esteticidade
541

. O nosso 

autor, no entanto, ressalta que, tanto nas técnicas mais humildes como nas grandes invenções, 

encontra-se inserido o exercício de formatividade
542

.  A arte como atividade específica e 

como operação determinada é, ao mesmo tempo, idêntica e ulterior em relação à 

formatividade, que é inerente a toda a vida espiritual, porque “é aquela mesma formatividade, 

mas se mantém pura, intencional, fim em si mesma”
543

. Nas outras atividades, mesmo no 

conhecimento e na moralidade, a pessoa forma, pensa e age numa certa sintonia. Para tornar 

possível a formação, se exercitam a invenção e a produção ao mesmo tempo. Não é para 

realizar obras especulativas ou práticas; a arte se especifica em uma operação autônoma, 

assumindo um caráter exemplar e normativo
544

. 

Estas determinações demonstram a diferença entre Pareyson e Croce. Pareyson 

acentuou o caráter cognoscitivo da arte e contribuiu para pôr em segundo plano o aspecto 
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mais essencial e fundamental, que é o executivo e realizativo, em seu caráter operativo e 

poético
545

. Não obstante, repensou o problema crucial de “muitas” estéticas do século XIX; 

isto é, a relação de forma e conteúdo na arte, reivindicando a absoluta centralidade da matéria 

física no processo artístico. Enquanto Croce subtraiu a arte da teoria, mesmo que com ela 

mantenha uma ligação essencial, e direcionada ao fazer, produzir, estes aspectos.  

Nesse âmbito, pode-se dizer que a arte é formação de uma matéria, não formação de 

um conteúdo, ou seja, da personalidade do artista, da sua espiritualidade. Pareyson não quer 

absolutamente negar que, na arte espiritualidade e materialidade coincidam; que a fisicalidade 

se faça portadora de significados. D’Angelo, por sua vez, afirma que o mundo espiritual do 

artista não está presente, na obra, na função de objeto da expressão (o sentimento croceano), 

mas como sujeito formante. O sempre referido conteúdo (o mundo espiritual), não é outro que 

o modo de formar uma determinada matéria
546

. A personalidade de um artista se exprime na 

maneira que aquele artista tem de dar forma à sua matéria, ou ao seu estilo.  

Com Pareyson, ao contrário, identificamos o estilo na maneira de formar, abrindo uma 

trilha para dois corolários anticroceanos muito importantes: por um lado, não é mais 

necessário reduzir a espiritualidade, que pode entrar na arte, só ao sentimento, podendo 

também os componentes intelectuais expressarem-se na atitude formativa. Por outro lado, não 

é mais obrigatório considerar a fisicalidade material como estranha ao verdadeiro processo 

artístico, mera comunicação, porque, ao contrário, é só através dela que se manifesta a 

identidade de forma e conteúdo que é, na verdade, o estilo
547

. O princípio da formatividade 

pareysoniana sinaliza outras consequências importantes.  

Vimos que formatividade é construtividade, o que significa pôr-se diante de uma 

tarefa que não pode ser resolvida simplesmente submetendo-a a uma regra já dada, mas exige 

que a regra seja produzida e inventada. Considerando o que dissemos, então o processo de 

recuperação da regra se torna essencial: na obra importa o resultado, mas o resultado não se 

colhe se o enxergarmos só como tal, fazendo abstração da via que é percorrida para encontrá-
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lo: “Um fazer que ao mesmo tempo invente o modo de fazer” implica que se proceda por 

tentativas, e o bom resultado de uma operação deste gênero é, exatamente, o êxito
548

.  

A reflexão pareysoniana enxerga a arte como um resultado bem sucedido de uma 

especificação formativa, ou seja, puro êxito de uma atividade plasmadora. A especificação da 

forma artística é o centro do conceito de autonomia da arte, inserida numa estética de 

princípio ontológico. Sua evidente intenção é evitar o labirinto em que se confinam tanto as 

teorias que se perdem na exaltação de um formalismo vazio, quanto às que tomam como 

ponto de partida um suposto conteúdo da obra de arte e, depois, não têm como explicar 

consistentemente a difícil passagem do mesmo ao plano da arte.  

Todavia, a compreensão pareysoniana de forma artística e sobre como esta se 

especifica é analisada como um puro êxito. Isso significa o acabamento de um processo cuja 

única condição de êxito é a sua adequação a si mesmo (e não a algum fim ou valor 

extrínseco). Abdo, argumenta que a especificação formativa não subentende o exercício 

isolado de uma formatividade vazia (até porque isto seria impossível, considerando-se que a 

pessoa se faz sempre inteiramente presente em todos os seus atos), mas, pelo contrário, 

requer, para a sua sustentação, toda a plenitude da vida espiritual. Essa plenitude é de quem 

opera toda a sua vontade expressiva e comunicativa, traduzidas em modo de formar. É assim, 

portanto, já como componente orgânico da obra de arte, que o mundo do artista se faz 

presente na obra
549

.  

Na nossa interpretação seguimos o argumento de Pareyson, compreendendo que o 

conceito de modo de formar permite entender o caráter autoreferencial do discurso artístico. 

Esse, enquanto discurso originador, que se constitui, não somente como discurso sobre, mas, 

primordialmente, como fundador de uma linguagem e, portanto, de um mundo próprio que 

com ele se origina. Na interpretação de Abdo, o discurso primeiro de uma obra de arte é, pois, 

aquele que ela faz dispondo suas formas de um modo específico e não simplesmente o 

conjunto de juízos que ela eventualmente pronuncia sobre determinado assunto
550

. O seu 
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legítimo conteúdo revela o seu próprio modo de formar, enquanto modo de ver a realidade, e 

de atuar sobre ela. A questão da autonomia da arte e das suas relações com a realidade se 

inserem na linha argumentativa de Pareyson conforme demonstraremos a seguir.  

Entende-se, respaldado por Abdo, a forma artística essencialmente como "matéria 

formada", mas isto não significa que seja puro traçado físico: dizer que a forma é matéria 

formada significa dizer que ela é, de per si, um conteúdo, um "conteúdo expresso", para usar 

o termo de Pareyson. Longe de sinalizar um formalismo, isto quer dizer que, na forma 

artística, tudo está carregado de significação, até as inflexões estilísticas mais discretas, 

fundamentalmente, tudo é significado. Dizer, pois, que a forma é matéria formada é o mesmo 

que dizer que ela é coincidência perfeita de forma e conteúdo: matéria formada é matéria 

humanizada, espiritualizada, impregnada de significado e de expressividade. A identidade não 

se dá entre forma e conteúdo apenas, mas entre forma, entendida como matéria formada, e 

conteúdo, entendido como conteúdo expresso, isto é: forma = matéria formada = conteúdo 

expresso
551

.  

Assim sendo, a identidade do que integra a composição da forma artística ali está 

enquanto já assumida pelo gesto formativo do artista e em submissão à lei orgânica que 

presidiu todo o processo
552

. A obra de arte apresenta-se, então, como uma contração orgânica 

de valores diversos, dotada de legalidade interna, de autônoma consistência e, ao mesmo 

tempo, de uma fundamental ligação com a realidade de onde nasce. Mas tudo isso, vale 

insistir, porque ela já emerge de suas circunstâncias com uma especificação própria. Assim 

entendida, a forma artística apresenta-se como acabamento de uma gênese formativa que ela 

mesma dirige e que nela se inclui de modo indelével. Esse acabamento, evidentemente, não é 

algo que vem de acréscimo (como acontece, por exemplo, quando se faz consistir o problema 

artístico em dar uma forma estética a um dado conteúdo), mas subentende uma teleologia 

interna, explicada por Pareyson como uma atuação da própria obra como formante, bem antes 

de se concluir como forma formada.  

Diante do que foi dito, vê-se que a relação dialética entre forma formante e forma 

formada não é autossuficiente, pois só se torna de fato viva e eficaz com a intervenção pessoal 

do artista, resolvendo-se, então, em uma dialética entre a livre iniciativa do artista e a 
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teleologia interna do êxito. A obra de arte é expressiva e comunicativa não meramente quando 

toma o homem e seu tempo como assunto ou tema de discurso, mas enquanto os concretiza 

em si como modo: modo de formar que singulariza a obra e define o seu modo de ser. O 

discurso primeiro da arte, portanto, aquele que lhe é próprio, diz respeito a ela mesma. Nas 

palavras de ABDO, não é algo "[...] que se encontra atrás, ou dentro, ou sobre, ou além do 

[seu] aspecto sensível [...], mas é o seu próprio rosto físico, todo evidente na sua insondável 

dimensão espiritual"
553

.  

A nosso ver, conforme assegura Pareyson compreender uma obra de arte não significa 

apenas mencionar um significado que transcenda o seu corpo físico, como se a obra não 

passasse de um simples meio, um simples veículo cognoscitivo à espera de explicitação. Se 

assim fosse, possuiria uma insondável realidade física e espiritual. Interpretar uma obra é 

entrar em diálogo com ela, responder ao seu vivo apelo, quer dizer, ao vivo apelo que ela 

própria é, enquanto fundadora de um mundo que nasce com ela. Nessa esfera bem interpreta 

ABDO, trata-se, enfim, de reconhecê-la, ao mesmo tempo, como uma forma e um mundo: 

uma forma que não exige valer senão como pura forma e um mundo espiritual que é um modo 

pessoal de ver o universo
554

. Mas só se pode vê-la como tal quando se tem presente a sua 

organicidade e o seu caráter dinâmico e processual.  

Pode-se dizer que são esses fatores que atestam a alteridade e a irredutibilidade da 

forma artística, relativamente aos pré-condicionamentos de qualquer natureza, que 

evidenciam o seu caráter interpretativo e ontológico: interpretativo, no sentido de que a sua 

interpretabilidade não é algo externo, secundário, posterior ao seu acabamento, mas é um 

aspecto, constitutivo de sua gênese interna; ontológico, no sentido de ser produto do agir de 

uma pessoa e, assim como esta, está em relação com o ser; de que se impõe, ela própria, como 

uma realidade, cujo fundamento reside na sua própria constituição interna e não em algo já 

dado e pré-constituído
555

.  

Não obstante, pode-se ressaltar o vínculo essencial e indivisível entre os três 

momentos fundamentais da experiência da arte: a gênese, a forma acabada e a interpretação. 
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São momentos que se interligam na própria obra - na medida em que esta, no ato mesmo em 

que se apresenta como conclusão de um processo formativo, exibe-se como abertura para 

inesgotáveis interpretações, atuando como lei diretiva, primeiramente, para o autor e, 

posteriormente, para o intérprete -. O reconhecimento dessa íntima vinculação nos remete, 

entre outras coisas, a reconhecer que a forma artística, bem mais do que ser expressão de um 

mundo acabado, é, na sua essência, um começo, uma permanente abertura ao diálogo. Nos 

referimos ao aspecto de que a forma artística é uma fonte inesgotável de significados, capazes 

de iluminar, de modo sempre novo, a realidade à sua volta e de modificar qualitativamente o 

lugar do homem e das coisas como traço constitutivo dela mesma, intrinsecamente ligado à 

sua especificação como arte.  

A fundamentação existencial da experiência artística pareysoneana está, sobretudo, na 

concepção da obra de arte como um objecto em construção, em permanente formação. A 

obra, desde o seu início, mesmo antes de tomar forma física e existindo apenas enquanto 

vontade informe de criação, já entra em um processo de interpretação pelo próprio artista. 

Essa interpretação continua em todos os estágios da sua existência e da sua permanência no 

mundo, defronte de cada pessoa que entre em contacto com ela. A obra define-se exatamente 

nessa presença em vista de uma interpretação. Quando a obra não é pensada, relacionada, 

discutida, ela deixa de ser obra. Pareyson afronta problemas específicos e concretos como o 

juízo estético, reconstrói aspectos estimulantes e significativos da extensão da arte à inteira 

experiência e à sua presença na vida.  

Na visão de Pareyson, Croce não atribui a devida importância ao concreto processo de 

formação da obra de arte; além da distinção croceana entre expressão artística e 

extrinsecação física, na qual a obra de arte é essencialmente expressão concluída, Pareyson 

crítica, sobretudo, a teoria croceana da intuição-expressão. Para Croce, “é verdadeiramente 

intuição só a expressão artística que seja concluída como tal”
556

. A advertência de Pareyson 

ocorre no sentido de que não existe estímulo que se possa receber nem proposta ou objetivo 
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que possam ser acolhidos senão no interior de um processo ativo, porque receber um estímulo 

ou acolher uma proposta não é nunca passividade, mas é já reação e resposta.  

Se a atividade é considerada como a forma da receptividade, pode-se dizer que não 

existe atividade que não seja receptividade e, logo, que possa ser criativa; desse modo, 

nenhum processo ativo pode iniciar-se sem um objetivo ou um estímulo
557

. Antes de 

explorarmos o problema da contemplação, evidenciaremos alguns elementos da crítica de 

Pareyson ao historicismo absoluto de Croce. De acordo com Ciglia, Pareyson considera que 

todo agir que não se limita a pôr em prática regras pré-fixadas, para aplicar procedimentos já 

predispostos, mas inventa a regra que deve aplicar, encontra por si só o próprio modo de 

proceder. Formatividade é um agir inovador e construtivo, um produzir que é invenção, o 

componente de formatividade é conatural, congênito, inato, presente em toda atividade 

humana e toda operosidade humana é vista como uma produção de formar
558

.  

Consideramos que, ao destacar o caráter construtivo do conhecimento e da intuição  

encontramos o ponto de máxima proximidade com a estética de Croce, o que sustenta a 

natureza expressiva e construtiva, do intuir; esse é o ponto fundamental. D’Angelo enfatiza 

que não é suficiente notar o componente estético do conhecer, porque não menos necessário 

lhe parece encontrar a explicação da transcendência da arte em relação ao conhecimento. Se 

em qualquer lugar existe formatividade, ou esteticidade, a atividade artística será explicada 

como uma especificação, uma concentração, uma exibição do todo particular da onipresente 

formatividade
559

. 

 Compartilhamos com Pareyson o princípio de que toda experiência contém um caráter 

de esteticidade: desde as técnicas mais humildes até as grandes invenções se inserem no 

exercício de formatividade
560

. Vê-se, que a arte como atividade específica e como operação 

determinada é ao mesmo tempo idêntica e ulterior em relação à formatividade que é inerente a 

toda a vida espiritual, e se mantém pura, intencional, fim em si mesma
561

. Nas outras 
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atividades, no conhecimento e na moralidade, a pessoa ao formar, pensar e agir adentra a 

realidade, tornando possível a formação a invenção e a produção
562

.  

Com estas determinações, Pareyson evidencia que a sua linha argumentativa é distinta 

da de Croce. No entanto, a arte é subtraída da teoria, mesmo que com ela mantenha uma 

ligação essencial, e direcionada ao fazer, produzir: “haver acentuado o caráter cognoscitivo da 

arte [...] contribuiu para pôr em segundo plano o aspecto mais essencial e fundamental, que é 

o executivo e realizativo”
563

. A arte também tem caráter operativo e poético, mesmo 

considerando os pressupostos já mencionados. Pareyson pensa o problema crucial de diversos 

âmbitos da estética do século XIX, desde a relação de forma e conteúdo à reivindicação da 

absoluta centralidade da matéria física no processo artístico.  

Pareyson possibilita a identificação do estilo na maneira de formar abrindo uma trilha 

para dois princípios anticroceanos muito importantes: por um lado, não é mais necessário 

reduzir a espiritualidade que pode entrar na arte somente ao sentimento. Com isso os 

componentes intelectuais exprimem-se na atitude formativa. Por outro lado, não é mais 

obrigatório considerar a fisicalidade material como estranha ao verdadeiro processo artístico, 

mera comunicação, pois é através dela que se manifesta a identidade de forma e conteúdo que 

é também o estilo
564

. O princípio da formatividade pareysoniano, de acordo com Givone, é 

construtividade, entendido como um processo de feitura, o que significa pôr-se diante de uma 

tarefa que não pode ser resolvida simplesmente submetendo-a a uma regra já dada, mas exige 

que a regra seja produzida e inventada.  

A nosso ver, o processo de recuperação da regra se torna essencial: o resultado é 

essencial na obra. Pareyson afirma que esse processo não deve ser visto só como tal, 

admitindo-se a via que é percorrida para encontrá-lo: “Um fazer que ao mesmo tempo invente 

o modo de fazer implica que se proceda por tentativas, e o bom resultado de uma operação 

deste gênero é, propriamente, o êxito” 
565

. Pareyson desenvolve sua reflexão enxergando a 

arte como o resultado alcançado por uma especificação formativa, ou seja, o êxito de uma 
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atividade plasmadora. A especificação da forma artística é o núcleo do conceito de autonomia 

da arte, o nosso autor caminha para uma estética de princípio ontológico. Abdo, bem 

interpreta e chama a atenção para o fato de que a especificação formativa não subentende o 

exercício isolado de uma formatividade vazia.  

Este exercício seria impossível, considerando-se que a pessoa se faz sempre 

inteiramente presente em todos os seus atos. Pode-se dizer, ao contrário, que requer, para a 

sua sustentação, toda a plenitude da vida espiritual de quem opera e toda a sua vontade 

expressiva e comunicativa, traduzidas em modo de formar. É assim, portanto, já como 

componente orgânico da obra de arte, que o mundo do artista se faz presente na obra
566

.  

Em consonância com Ciglia, vimos que o conceito de modo de formar permite 

entender o caráter autoreferencial do discurso artístico, enquanto discurso originador, que se 

constitui não somente como discurso sobre, mas, primordialmente, como fundador de uma 

linguagem e, portanto, de um mundo próprio que com ele se origina
567

. Prosseguindo com a 

interpretação de Abdo, entende-se que o discurso primeiro de uma obra de arte é, pois, aquele 

que ela faz dispondo suas formas de um modo específico e não simplesmente o conjunto de 

juízos que ela eventualmente pronuncia sobre determinado assunto. O seu legítimo conteúdo 

revela o seu próprio modo de formar, enquanto modo de ver a realidade e de atuar sobre ela. 

A questão da autonomia da arte e das suas relações com a realidade parte desse princípio. 

Entende-se a forma artística essencialmente como matéria formada, sem que isso seja apenas 

um traçado físico, conforme já foi dito
568

. Com respaldo em Abdo pode-se dizer, que a 

identidade do componente que integra a forma artística ali está enquanto já assumida pelo 

gesto formativo do artista e em submissão à lei orgânica que presidiu todo o processo
569

. A 

obra de arte apresenta-se, então, como uma contração orgânica de valores diversos, dotada de 

legalidade interna, e consistência autônoma e, ao mesmo tempo, de uma fundamental ligação 

com a realidade de onde nasce. Mas tudo isso, vale insistir, ocorre porque ela já emerge de 

                                                 
566

 Cf. ABDO, Sandra Neves. Kriterion: Sobre o problema da autonomia da arte e suas implicações 

hermenêuticas e ontológicas, Revista de Filosofia Versão impressa: ISSN 0100-512X Kriterion 

vol.46, núm.112 Belo Horizonte Dez. 2005, DOI: 10.1590/S0100-512X2005000200018, p. 359.   

  
567

 Cf. CIGLIA, Francesco Paolo. ELIFLP, 2005, p. 127. 

 
568

 Cf. ABDO, Sandra Neves. Sobre o problema da autonomia da arte e suas implicações 

hermenêuticas e ontológicas, 2005, p. 360.  

 
569

 Idem. 

 



212 

 

suas circunstâncias com uma especificação própria. Assim entendida, a forma artística 

apresenta-se como o resultado de uma gênese formativa que ela mesma dirige e que nela se 

inclui. Esse acabamento, evidentemente, não é algo que vem de acréscimo como acontece, por 

exemplo, quando o problema artístico, consiste em dar uma forma estética a um dado 

conteúdo. Pareyson explica a teleologia interna subentendida com um processo de atuação da 

própria obra como formante, antecedendo a forma formada.  

Ciglia também chama a atenção para o vínculo essencial e indivisível entre os três 

momentos fundamentais da experiência da arte: a gênese, a forma acabada e a interpretação. 

São momentos que se interligam na própria obra na medida em que esta, no ato mesmo em 

que se apresenta como conclusão de um processo formativo, exibe-se como abertura para 

inesgotáveis interpretações. O processo formativo atua como lei diretiva, primeiramente, para 

o autor e, posteriormente, para o intérprete
570

. O reconhecimento dessa íntima vinculação nos 

remete a reconhecer que a forma artística, bem mais do que ser expressão de um mundo 

acabado, é, na sua essência, um começo, uma abertura permanente ao diálogo. Nesse sentido é 

uma fonte inesgotável de significados, capazes de iluminar, de modo sempre novo, a realidade 

circundante e de modificar qualitativamente o lugar do homem e das coisas, traço constitutivo 

da sua especificação como arte.  

Caneva, interpretando o conceito de forma formante, afirma que esta dirige o processo 

de formação originária da obra de arte em via de constituição, representando para a crítica, um 

nó problemático não resolvido do pensamento pareysoniano. Já mencionamos que, em 

Pareyson o processo formativo caracteriza e se estende a toda à vida espiritual, se especifica e 

se caracteriza na arte. Prosseguindo, Caneva considera que a ineficácia de qualquer legalidade 

geral préconstituída em seu processo de formação concreto da simples obra de arte parece pôr 

o artista na situação paradoxal de dever confiar, no curso da sua operação formativa
571

.  

Vattimo, todavia, atribui à noção de forma formante um lugar central e afirma que, 

uma vez reconhecido que a obra é radicalmente nova, mas também radicalmente dominada 

por uma lei, deve-se resolver o problema de como uma lei, que nasce com a obra mesma, 

pode valer como critério de juízo sobre ela. Para explicar como a lei da obra pode ser util, no 
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processo produtivo, ser guia e critério discriminante entre o bom e o falido precisa-se admitir 

que a lei, em algum modo, transcenda o processo. De acordo com Vattimo, Pareyson teoriza 

esta transcendência distinguindo na obra uma forma formante, a lei que guia o processo e o 

transcende, e uma forma formada, a obra concretamente como ela é, uma vez produzida. A 

transcendência da lei prossegue Vattimo, no que se refere à obra é indício do fato de que, na 

obra de arte, a obra é algo mais do que a simples atividade do artista. Vattimo declara que, ao 

ressaltar a transcendência da lei da obra em relação ao processo produtivo, a vontade 

consciente do artista e a obra enquanto formada, deixa claro a importante contribuição  de 

Pareyson , seja em relação ao esclarecimento filosófico do fenômeno da arte, seja, sobretudo, 

em vista da fundação ontológica que aqui está em questão
572

. 

Umberto Eco, por sua vez, como bem interpreta Caneva, exprime certa perplexidade 

sobre a controversa noção de forma formante; ela, a noção, perspectivando um conceito de 

obra de arte como guia a priori da própria realização empírica, abre uma via para numerosas 

discussões de caráter metafísico. Eco acrescenta que se poderia, sobretudo, alcançar a 

anulação da personalidade concreta do artista em nome de uma legalidade autônoma das 

formas
573

. Retornamos a Ciglia, que interpreta a intrínseca vocação ontológica da reflexão 

pareysoniana da forma formante pensando uma presença inconfigurável e inobjetivável, 

todavia real, misteriosa talvez, por ser vista e esperada só pelo artista, intuída ou até 

divinizada. Essa é uma presença bem viva, dotada de uma prepotente personalidade que se 

impõe de alguma maneira ao artista como exigência através da qual se pode medir a eficácia 

ou não eficácia operativa
574

. Na clara demonstração de Caneva, entretanto, a perspectiva da 

eficácia operativa se explica pela acolhida do apelo e pelo impulso para a formação 

considerada forma formante na própria exigência de ser formulada numa precisa forma 

formada presidindo ativamente o processo formativo. Pode-se pensar a afirmação do capítulo 

Verdade e história na obra Verdade e interpretação, onde se lê que existe uma presença 
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originária e profunda, um poder de estimulação e de regularização interna à operosidade 

humana. Essa é radicada por ser inseparável dos atos que ela suscita, inseparável da resposta 

que ela arranca e decisiva por ser irredutível à atividade humana e bem presente nela, 

propriamente.  Trata-se da presença sem figura, mas potente, que é a presença do ser
575

. 

Na nossa interpretação, qualquer atividade humana se especifica em uma operação. No 

argumento de Pareyson toda e qualquer operação só é possível através da pessoa que imprime 

ativamente a própria espiritualidade, direcionando e individualizando a tarefa à qual se 

dedica. O conceito pareysoniano de forma é um organismo vivente, tem vida própria, é dotado 

de uma legalidade interna, autônoma, exemplar completo na sua harmonia e na sua unidade. 

Não obstante isso, Caneva interpreta a espontaneidade do processo artístico, afirmando que 

nesse processo não existe distinção entre projeto, operação e resultado, e que a mesma forma 

vai fazendo-se no seu próprio crescimento e amadurecimento
576

. No fazer artístico 

identificamos tanto a presença de um desenvolvimento espontâneo quanto de uma direção 

consciente, de um desenvolvimento unívoco constituído de uma multiplicidade de 

possibilidades.  

Concluímos destacando o que escreve Pareyson: no processo artístico a forma é, ao 

mesmo tempo, formada e formante, o que significa interpretar o processo como um 

desenvolvimento orgânico; em um processo orgânico, o produto é ao mesmo tempo também 

producente: a escolha e a seleção das várias possibilidades são regidas por uma possibilidade 

interna que é a mesma forma futura
577

. Caneva destaca que viver a experiência estético-

artística significa habituar-se a uma atitude nova frente à realidade. Uma atitude que não 

reclama o exercício de um poder, mas de disponibilidade e solidariedade, é um agir que se 

dispõe a receber
578

. No entanto, Pareyson considera que tudo isto será determinante para o 

desenvolvimento da teoria da interpretação; a interpretação é um encontro no qual a pessoa 
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que interpreta não renuncia a si mesma nem mesmo no mais impessoal esforço de 

fidelidade
579

.  

Caneva interpreta esse esforço como uma manifestação de uma habilidade especial de 

inventividade e originalidade cuja forma, uma vez interpretada, continua a viver a própria 

vida, não se deixando exaurir-se na mesma interpretação, mas favorecendo e alimentando 

todas as interpretações que suscitam
580

. Isso reforça, a nosso ver, que a estética da forma e 

metafísica da figuração, proposta pelo nosso autor, abrange a estética da perfeição e a estética 

da expressão. Na esfera da perfeição tem-se a própria beleza, absoluta, exemplar como 

harmonia e proporção, mesmo que seja conceitual; são paradigmáticas e normativas. Na 

estética da expressão, esta é a própria beleza constituída de um caráter de singularidade 

irredutível e inconfundível
581

. 
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10. LEITURA INTERPRETAÇÃO E CRÍTICA DA OBRA DE ARTE 

 

“A leitura é reconstruir a obra na plenitude de sua 

realidade sensível, de modo que ela revele o seu 

significado espiritual e o seu valor artístico”
582

. 

 

  

O que significa ler uma obra de arte? Pareyson nos indica um horizonte onde “ler 

significa executar: a execução diz respeito a todas as artes, e não é apenas obra de 

mediadores”
583

. A obra de arte, uma vez inventada, propicia e requer a leitura. Entre os 

múltiplos sentidos desse termo, existe um pressuposto implicado de que, efetivamente, a obra 

de arte só se mostra como tal através da leitura O acesso à obra dá-se através da execução. Há 

implicações naturais exigidas pela leitura: uma poesia, por exemplo, requer ser declamada; a 

leitura de um drama exige sua representação; ler uma peça musical significa executá-la, e a 

execução dá-se dentro de si mesmo, ao pensar como deve ser tocada-executada. Não se pode 

contemplar uma obra figurativa sem que o seu próprio olhar a torne visível, iluminando-a 

idealmente como ela o pede, e procurando os pontos de vista de onde quer ser olhada, ou 

imaginando-a como ela exige ser vista. Compartilhamos da interpretação de que a execução 

interior pode implicar na capacidade de uma execução real bem conduzida: para a execução 

pública se exige, entre outras coisas, um contato real com a matéria artística, que pressupõe 

uma habilidade técnica congênita ou adquirida. Mesmo assim, a leitura continua a ser uma 

execução
584

. 

Analisando em conformidade com Pareyson a leitura em seu caráter ativo e operativo, 

próprio da execução, tal como acontece nas artes em que é mais evidente a atuação do 

mediador, sustentamos que ler não quer dizer abandonar-se ao efeito da obra, sofrendo-o 

passivamente, mas assenhorear-se da própria obra, tornando-a presente e viva, isto é, fazendo-

lhe o efeito operativo. Trata-se de ouvir e ver a obra como ela mesma quis que o autor a 

cantasse e representasse, isto é, como ela mesma exige ainda ser declamada, tocada, vista
585

. 
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Na nossa interpretação, o ouvir e o olhar só permitem fazer-se um ouvir e um ver quando 

conseguem revelar a obra em sua plena realidade sonora e visual. A obra de arte se deixa 

reconhecer como tal somente a quem souber fazê-la viver a sua própria vida, executando-a, 

reconhecendo a sua própria executabilidade. 

No que se refere à estética da forma, apresentada como teoria da formatividade, 

Caneva afirma que a novidade da proposta de Pareyson é ter evidenciado a importância 

ontológica da beleza ligada ao seu fazer-se, unindo o momento produtivo da beleza em si com 

o momento produtivo ou criativo, cuja produção é a obra-forma que se manifesta
586

. A 

possibilidade de afirmar seja uma autêntica produtividade ou uma autêntica contemplação é 

não dividi-la, e fazendo com que a produtividade não exclua a contemplação. Uma autêntica 

produtividade produz formas contempláveis que, por sua vez, se originam da produção; uma 

autêntica contemplação ocorre só em relação a um contemplado que tem as características da 

contemplabilidade, ou é o resultado de uma produção. Todavia, isto acontece precisamente na 

forma onde a contemplabilidade é o resultado e o pressuposto do processo de produção. Nessa 

esfera, conforme destaca Pareyson, a produção é tanto a que faz a forma contemplável quanto 

a que culmina na contemplação que se faz da obra
587

.  

Vimos que a obra de arte exige execução e podemos escolher o drama para exemplo. 

Constatamos que a realidade cênica não é acrescentada nem nova, mas originária, no sentido 

de ter sido produzida pelo próprio autor enquanto compunha a sua obra. No drama, a intenção 

formativa se definiu através da adoção da matéria própria do teatro, que inclui a necessidade 

de um palco, de atores para interpretar e representar, e de um público que olha e escuta. Na 

sua completitude se contém a representação que o autor concebeu da peça enquanto a 

compunha. Para interiorizar a peça, é preciso considerá-la nesta sua realidade plena e acabada, 

e restituir-lhe essa vida, ou seja, executá-la e representá-la. Todavia, não é preciso que diretor 

e atores representem a peça, efetivamente em um palco e diante de um auditório, pois o 

próprio leitor, para vivê-la, como um drama, deve representá-la interiormente para si 

mesmo
588

.  
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Pode-se aplicar o mesmo princípio ao âmbito da obra de arte em geral. Pareyson 

sublinha que a poesia que o leitor declama interiormente, um autor a formou como realidade 

plenamente sonora. Por sua vez, a escolha de uma palavra, tinha em mente uma determinada 

pronúncia ou certo timbre de voz; a música  se revela a quem a executa ou lê a partitura, ou lê 

ao piano ou a executa em uma sala de concerto, justamente porque o autor a sonorizou, 

fazendo-a no modo que ela mesma exigia; e assim nas artes figurativas, em que o modo como 

a obra exigia ser feita pelo autor continha já o convite a vê-la de certa maneira, de sorte que o 

artista já a tinha em mente no próprio ato de fazê-la
589

. 

Entende-se que a execução é o que constitui a leitura de uma obra de arte no aspecto 

conatural e insuprimível da sua própria formação. D’Angelo como um atento leitor de 

Pareyson aforma que a formação é exigida pela própria obra contida no processo que a 

formou: a obra reclama apenas o que lhe é próprio, e quem a executa só a torna presente e 

viva em sua própria realidade. A execução do leitor retoma a mesma execução do artista e 

como esta é uma atividade que proporciona vida à obra de uma vez para sempre, assim 

também aquela é uma atividade que lhe proporciona vida desde onde começou a viver e 

permanecer vivendo
590

. A execução do leitor é a tal ponto essencial para a obra de arte, que o 

artista, no ato em que executa sua obra fazendo-a, e declama a poesia enquanto a escreve, e 

toca a música enquanto a compõe, e imagina o quadro ao pintá-lo, e representa o drama 

enquanto o escreve nesse mesmo ato se preocupa também com a execução na diversidade 

específica de cada arte. Pareyson, no entanto entende ser possível dizer que o artista “produz” 

o ponto de vista do leitor no mesmo ato em que produz sua obra, e que o efeito da obra é a sua 

própria existência de arte concluída. No entanto, tudo isso o artista obtém precisamente 

enquanto forma, e não se preocupa senão em formar, nenhuma finalidade externa preside à 

sua formação
591

. 

Ciglia aborda a noção de interpretação no interior da meditação pareysoniana sobre a 

arte desenvolvida no âmbito da investigação dos fundamentos da esfera estética, na fase ainda 

pré-artística.  Nesse prelúdio se encontra elementos comuns às raízes das diversas formas da 
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via espiritual do homem. A investigação pareysoniana sobre os fundamentos da estética surge 

de uma análise crítica das diversas formulações recebidas da noção tradicional de intuição no 

interior da reflexão filosófica moderna e, em particular, nas duas linhas de pensamento que 

vão, respectivamente, de Baungarten a Kant, e de Vico a Croce.  

Compartilhamos da interpretação de Ciglia que a estratégia teorética de Pareyson,  

neste âmbito, é clara: para poder colher o ponto de articulação entre os diversos âmbitos da 

via espiritual do homem, em vista da fundação filosófica da estética, parece ser necessário 

retroagir até o âmbito do conhecimento sensível. Esse âmbito representa, de acordo com uma 

tradição consolidada, o terreno de cultura originária e comum na qual se enraízam parâmetros 

tanto na dimensão do conhecimento quanto da arte. Neste contexto problemático, a noção de 

intuição aposta, de acordo com Ciglia, histórica e teoreticamente em um enfoque 

absolutamente privilegiado pelo fato de ter pleno direito de cidadania, seja na esfera 

gnosiológica, seja na estética, representando, aliás, um tipo de ponto fundamental de 

meditação de um ao outro
592

. 

A nosso ver, a obra de arte demanda ser executada justamente em virtude de sua 

completude e perfeição originária, e é precisamente essa completude a que gera e solicita a 

execução do leitor; sobretudo, a guia e regula no próprio ato que a exige e impulsiona
593

. Mas, 

esse caráter executivo da leitura, de acordo com o argumento pareysoniano, traz consigo uma 

série de problemas. Para enfrentá-los é preciso esclarecer o significado e as consequências de 

três problemas basilares: 1) a obra de arte exige execução, mas qual? Existe apenas uma 

execução correta ou existem muitas execuções possíveis? E se são muitas, como é que pode 

acontecer que sua multiplicidade e diversidade não comprometam a unidade e a identidade da 

obra executada? Para resolver esse problema, será necessário recorrer ao conceito de 

interpretação que explica não apenas como a execução poderá ser múltipla e infinita, mas 

também como esta sua infinitude não coloca em perigo a identidade da obra, mas, ao 

contrário, a garante
594

. 

No que se refere ao argumento pareysoniano: 2) a obra de arte regulamenta as 

próprias execuções. Pergunta-se: como é que a obra pode oferecer uma norma para a 
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execução que dela se faz? Qual é a lei a que uma execução pode recorrer para daí tirar a sua 

própria justificativa? Se a execução pode dispor de um critério dessa natureza, ela já traz no 

seu interior um “juízo” que, como se verá, é ao mesmo tempo avaliação da obra e justificativa 

do modo de executá-la. Terceiro problema: 3) a execução da obra de arte, na qual consiste a 

leitura é, simultaneamente, interpretação e juízo. É o caso de se perguntar: em que ponto a 

leitura distingue a “execução pública”, que interpreta as obras de arte, e a “crítica” que as 

julga e avalia? 

Na nossa interpretação, no domínio da execução-interpretação, a personalidade da 

interpretação e infinitude da obra, fundamenta a variedade das execuções explicada somente 

através do conceito de interpretação. Este conceito explica como as execuções podem ser 

múltiplas e diversas sem que com isso fique comprometida a unidade e identidade da obra de 

arte, conforme já aludimos anteriormente. Executar significa, acima de tudo, interpretar. Por 

conseguinte, a natureza da interpretação consiste em declarar e desvelar aquilo que se 

interpreta, e exprimir ao mesmo tempo a pessoa que interpreta, reconhecendo que a execução 

é interpretação, isto é, contém simultaneamente a identidade imutável da obra e a sempre 

diversa personalidade do intérprete que a executa. Os dois aspectos são inseparáveis para 

Pareyson: tanto o exprimir e dar vida à obra do modo como ela mesma exige quanto o sempre 

novo e diferente modo de exprimi-la e dar-lhe vida
595

. 

A nosso ver, quando se fala em personalidade da interpretação, pretende-se aludir à 

indivisibilidade desses dois aspectos, e só esta indivisibilidade pode garantir que a unidade da 

obra não fique danificada pela multiplicidade das suas execuções. Para Pareyson, 

personalidade não quer dizer subjetividade: o sujeito, assim como é concebido por toda uma 

tradição filosófica, está fechado dentro de si mesmo, e resolve, na própria atividade, tudo 

aquilo com que estabelece uma relação. A pessoa é considerada sempre aberta para o outro ou 

para os outros; o conceito de pessoa resguarda contra os perigos do subjetivismo, baseado na 

afirmação de que tudo aquilo com que a pessoa entra em relação deve ser interiorizado, 

afirmando a sua irredutível independência.  

Retornando um pouco ao conceito de intuição no qual se funda o conhecimento, 

Coppolino destaca o caráter ideal ou idealístico, e essencialmente criativo, que foi conferido 

por Croce, isto é, a intuição seria pura imagem de si mesma, o que quer dizer uma imagem 

                                                 
595

 Cf. Ibidem, p. 216.  

 



221 

 

doada pelo conteúdo, mas que priva a imagem de qualquer discriminação de real e irreal. Na 

intuição, no entanto, estão contidos a sensação e o sentimento, no sentido de que a intuição é, 

ao mesmo tempo, refiguração de algo e figuração de sentimento, de emoções, de paixões, ou o 

sentido de que a intuição é sempre simultaneamente conhecimento sensitivo e expressão de 

uma emoção, a qual, necessariamente, acompanha cada sensação nossa
596

.  

A intuição é sempre expressiva e figurativa, e é também o reconhecimento do caráter 

de expressividade da intuição. Logo, da primeira forma de conhecimento recupera-se uma 

dimensão estética através dessa forma de conhecimento primeira, mas não se recupera o 

caráter de criatividade, a intuição é sempre intuição de algo. Pareyson demonstra que o 

caráter de criatividade, ao lado do caráter de invenção e de produção, caracteriza plenamente 

a artisticidade ou a arte, na qual há alguns caracteres bem definidos e específicos que a 

destingem da esteticidade difusa que, enquanto inerente a todo operar humano, é mutável em 

cada atividade. A imagem não é nunca apenas figuração de um sentimento sem ser, ao mesmo 

tempo, transfiguração de uma sensação e vice-versa. A intuição será sempre imagem de algo e 

expressão de uma emoção: a figuração será sempre representativa e expressiva ao mesmo 

tempo.  

Na chave argumentativa de Pareyson considera-se que a interpretação não é subjetiva, 

mas pessoal, não torna vazia a obra enquanto a executa, mas, ao contrário, a mantém na sua 

independência, justamente para executá-la; e de tal modo, que a execução contém sempre, ao 

mesmo tempo, a diversidade dos intérpretes e a independência da obra, e tem sempre uma 

dupla direção. Essa direção é única e dirigida à obra, que o intérprete individual deve exprimir 

e fazer viver como ela quer. No que se refere à pessoa do executante, em cada caso se 

exprime do modo sempre novo como a reflete a obra ao ser expressa e ganhar vida. Pareyson 

adverte que nem as pessoas dos executantes nem a independência da obra devem ser 

concebidas como realidades imóveis e fechadas em si mesmas. Se assim fosse, não seria 

possível o duplo ato em que a obra se revela ao intérprete ao mesmo tempo em que este a 

executa
597

. 

Compartilhamos com Pareyson o argumento de que a pessoa que executa uma obra 

não está em uma prisão fechada, não se trata de um ponto de vista fixo e intransponível, de 
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onde só se descortine uma determinada e imutável perspectiva. A pessoa, embora esteja em 

cada instante particular recolhida em uma determinada totalidade, está em contínuo 

movimento. Produto desse movimento a sua substância histórica é suspensa em uma iniciativa 

livre e inovadora; assim sendo, perspectivas sempre novas vão se mostrando à medida que sua 

experiência de vida se enriquece e ela descobre novas direções. A obra de arte é uma forma, 

um movimento acabado. Em termos pareysoniano é um infinito recolhido em um ponto bem 

definido. Sua totalidade resulta de uma conclusão e, por conseguinte, exige ser considerada 

não como o fechamento de uma realidade estática e imóvel, mas como a abertura de um 

infinito que se fez inteiro, recolhendo-se em uma forma
598

. A arte é apresentada por Pareyson 

em seus infinitos aspectos. Não são apenas fragmentos da obra, mas cada um deles contém a 

obra completa e a revela em uma determinada perspectiva. 

Entendo que a verdade das execuções tem o seu fundamento na complexa natureza, 

tanto da pessoa do intérprete quanto da obra a executar. Em consequência disso, a 

personalidade da interpretação, a mobilidade da pessoa e a infinitude da obra convergem 

simultaneamente no ato da execução. Os infinitos pontos de vista dos intérpretes e os infinitos 

aspectos da obra se correspondem reciprocamente, e se encontram e se invocam mutuamente. 

Conforme pensa Coppolino, um determinado ponto de vista consegue revelar a obra inteira 

somente se captá-la no determinado aspecto característico que a revela inteiramente sob uma 

nova luz, devendo esperar o ponto de vista capaz de captá-lo e colocá-lo na devida 

perspectiva
599

.  

Pareyson analisa essa questão assegurando que tanto a infinitude quanto a diversidade 

das execuções não comprometem a identidade e a imutabilidade da obra. Entendo, portanto 

que a execução é sempre de um intérprete individual que quer exprimir a obra como ela 

mesma quer ser expressa. A realização ocorre só quando uns dos pontos de vista assumidos 

pelo intérprete e um dos aspectos reveladores da obra se encontraram e se uniram. Assim, por 

um lado, ocorre uma execução pessoal e, por outro, é a própria obra, simultaneamente. Não se 

pretende que o intérprete seja o autor a única e correta interpretação, mas simplesmente que 

execute essa obra. Porque aquilo que esperamos da multiplicidade das execuções de uma 

mesma obra não é que se efetue uma espécie de juízo mediante o qual se repudiam outras 
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interpretações diferentes para salvaguardar apenas a única correta, mas ver a própria obra 

viver, única e idêntica, em muitas das execuções que desejam exprimi-la e dar-lhe vida
600

. 

No âmbito da natureza geral da interpretação destacamos um aspecto importante, isto 

é, a dupla função do intérprete, traduzidas como: fidelidade e liberdade são dois conceitos 

fortes à primeira vista. Na esfera da interpretação, fidelidade quer dizer dever, e liberdade 

quer dizer fato. A interpretação da obra é o objetivo maior. Analisamos compartilhando com 

Pareyson o argumento de que a interpretação exprime a obra tal como ela é, não sobrepõe 

nada que não lhe pertença, não concebe a própria personalidade invadindo lhe a realidade. A 

personalidade do intérprete é inevitável e fatal; não há outro modo senão exprimir-se a si 

mesmo. Constato, no entanto, que não se podem conciliar facilmente duas afirmações tão 

contrastantes. Por essa razão, renuncio a buscar o vínculo que permite conciliá-las e 

estabelecê-las no seu verdadeiro significado, e prefiro enunciá-las em separado até fazer delas 

duas teses opostas e irreconciliáveis
601

.   

No meu olhar, o que existe de obrigatório e normativo na interpretação, ou seja, o 

esforço de exprimir e dar vida à obra de modo que sua execução seja verdadeiramente 

execução da obra, não pode fazer-se valer senão através de um esforço de fidelidade e 

impessoalidade. Marzano, bem interpreta o núcleo no qual a fidelidade não é possível a não 

ser como procurada; a originalidade das interpretações está na personalidade do intérprete na 

expressão de um novo olhar. Compreendidas assim, fidelidade e liberdade acabam por se 

excluir uma à outra. Não pode haver fidelidade a não ser sem liberdade, e se há liberdade não 

pode, ou melhor, não deve haver fidelidade. Pareyson assegura que fidelidade e liberdade se 

excluem; pode-se dizer que, por uma má compreensão da obra, se pensa que a única 

interpretação correta, impessoal, só poderá ser concebida como cópia ou reprodução da obra, 

como se a execução fosse regulada por um absurdo ideal de adequação e semelhança. Assim, 

por uma pretensa fatalidade do diferente, a obra se multiplica e se desdobra nas infinitas 

interpretações preocupadas somente em exprimir a sempre nova pessoa do intérprete
602

.  
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Entendo que em ambos esses casos, não se compreende mais a relação entre a 

interpretação e a obra, pois aquela permanece externa a esta, ou como cópia, é diferente dela; 

como expressão de nova personalidade, é criação original e autônoma. Também não se trata 

de tentar uma conciliação entre os dois termos, apenas colocando-os sucessivamente no 

tempo, como se o intérprete primeiro fizesse um esforço de fidelidade e, em seguida, se 

exprimisse a si mesmo. Se a fidelidade for feita um mero antecedente, permanece inatuante, e 

a interpretação desligada da obra se torna de novo arbitrária
603

. 

Assim para existir interpretação deve-se afirmar a fidelidade e a liberdade ao mesmo 

tempo. A fidelidade é um dever do intérprete ao expressar-se e dar vida à obra tal como ela é, 

e não como ele quer que ela seja. O intérprete deve preocupar-se em remover todos os 

obstáculos, deve deixar-se inspirar pelo respeito, deve fazer um esforço para adentrar o 

interior da obra
604

. A personalidade do intérprete é intransponível, ninguém pode sair de si 

príprio, conforme enfatiza Pareyson, não se consegue fazer e pensar diferente do que se é. A 

nosso ver, a fidelidade não pode ser resultante de uma impessoalidade, pois não é a adequação 

de uma cópia, mas um exercício livre e ativo da pessoa que explora e inventa os mais diversos 

meios para adentrar até ao interior da obra. Vê-se, então que a personalidade do intérprete não 

é um obstáculo para a verdadeira interpretação; ao contrário, é a sua única condição possível.  

Na interpretação, a pessoa, em sua integridade, mergulha com profundidade na obra e 

a traduz fielmente, é a própria obra, livre pela execução definida pela pessoa que é sua 

iniciativa e condição. Pareyson evidencia que a fidelidade se torna um exercício de fidelidade 

pessoal com o intuito fielmente de exprimir a obra assim como ela é. A liberdade é o caráter 

pessoal e, portanto, a irrepetível singularidade do modo como se tenta dar vida à obra em sua 

realidade. As recomendações de fidelidade feitas pelo intérprete não podem ter um significado 

diverso do que está por ele expresso, escreve Pareyson:  

 

Faz de ti mesmo, de toda a tua inteira personalidade e espiritualidade, do teu 

modo de pensar, viver e sentir, uma condição de acesso, um instrumento de 

revelação da obra de arte. Lembra-te de que teu problema não é nem dever 

renunciar a ti mesmo nem querer exprimir-se a ti mesmo (PAREYSON, 

ETF, 2005, p. 221).  
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Não se proponha a dar a sua nova interpretação, porque em todo caso a execução que você 

dará será sempre sua e sempre nova pelo simples fato de que foi você quem a interpretou. Não 

se deve crer que o dever do intérprete seja anular a própria personalidade, pois seja como for é 

impossível que possa sair de sua pessoa. Mesmo ocorrendo uma eventual “impessoalidade”, 

será sempre um personalíssimo “exercício” de interpretação. 

Diante do que foi dito, vejo que não existe interpretação quando se sustenta a 

arbitrariedade da interpretação. Reitero o princípio pareysoniano de que não existe 

interpretação quando se afirma existir apenas uma única interpretação correta de toda obra, 

nem também quando se busca a fidelidade fora da liberdade ou se exerce a liberdade fora da 

fidelidade. A meu ver, está justificado o princípio fundamental através do qual o conceito de 

interpretação pode, ao mesmo tempo, salvar a identidade da obra e a diversidade de suas 

execuções. É através desse esforço pessoal que a expressão dar vida à obra, fazer a obra 

mesma se mostrar nas diferentes execuções que recebe está a essência do interpretar. Se a 

obra é sempre única e idêntica a si mesma, o esforço de fidelidade tem precisamente como 

alvo mantê-la em sua identidade e independência, de modo que a execução; não lhe 

sobreponha uma realidade alheia.  

Diante disso, não devo confundir a identidade da obra a executar com a unicidade da 

execução; Ciglia bem interpreta essa passagem reforçando que a unicidade é da obra e não da 

execução. As execuções são sempre múltiplas; a liberdade de onde tem origem faz, então, 

com que cada uma delas exprima a pessoa do intérprete justamente através do exercício de 

fidelidade com que adentrou a obra. É preciso compreender a variedade e a novidade das 

interpretações de modo distinto da arbitrariedade em que a própria obra se dissolveria
605

. A 

multiplicidade é das execuções e não da obra. Com esse princípo, compreendo o significado 

da dupla consciência inseparável ao intérprete. A necessária consciência da bondade da 

própria interpretação não deve presumir que se trate da única interpretação correta, mas se 

converta no propósito de dar à obra a vida que lhe é própria. A consciência da multiplicidade 

das interpretações não legitima o explícito programa de renovação, mas deve se converter no 

dever de aprofundar sempre mais a obra para sempre melhor poder interpretá-la. A 
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interpretação da obra é para o intérprete a obra como tal. Este é o alvo do executante: captar e 

interpretar a obra de modo que a sua execução seja a própria obra em sua plena realidade.  

O executante alcança a sua interpretação só depois de um profundo esforço. Para ele, 

esse feito não é algo diferente da própria obra. Entende-se não se tratar de duas coisas: de um 

lado a obra, e do outro, a interpretação que o intérprete alcançou. O intérprete poderia 

conhecer a obra enquanto diferente de sua interpretação? Para o intérprete não existe, de um 

lado, a obra, e do outro a sua interpretação; não seria possível conhecê-la de outro modo, mas 

só através da sua interpretação
606

. É pertinente o princípio de que o intérprete deseja não uma 

cópia ou um equivalente da obra, mas a própria obra como tal, e nisso se empenha decidido a 

se pôr a interpretar. A sua confiança de estar no bom caminho não é senão o reflexo deste seu 

esforço para cavar e adentrar a obra a fim de lhe dar vida, a vida que ela quer viver. E isso 

nada tem a ver com a presunção de possuir a única interpretação correta, como se ele pudesse 

sair da própria interpretação para compará-la com as outras, com uma espécie de juízo 

pronunciando impessoalmente de um ponto de vista abstrato e impossível
607

. 

A meu ver, o intérprete reconhece-se como tal, diante disso, não permite que o outro 

que não interpretou a obra possa abordá-la, a não ser procedendo do modo que ele adotou, ou 

seja, tentando captar e traduzir a obra com um esforço pessoal de aprofundamento
608

. O ato de 

reconhecimento de que as interpretações são muitas e diferentes não pode traduzir-se em um 

reconhecimento objetivo e impessoal, como se o intérprete fosse capaz de sair de si mesmo 

para contemplar a própria interpretação, no ato de executá-la, tão arbitrária como as outras, de 

modo que, ao executar a obra, o seu propósito seja não apenas lhe dar vida, mas demonstrá-la 

diferente do modo como a viram os outros. Para o intérprete esse reconhecimento significa 

reconhecer a personalidade da interpretação; mais uma vez o seu esforço pessoal de 

aprofundamento da obra deve ser constante. No ato da sua própria interpretação, o intérprete 

reconhece que algum outro pode interpretar melhor que ele, e deste modo lhe cabe o dever de 
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melhorar a própria execução, mesmo que, ressalta o nosso autor, seja necessário abandoná-la 

e substituí-la pela de outrem, considerada melhor e mais profunda
609

. 

Assim como todas as interpretações são definitivas no sentido de que cada uma delas 

é, para o intérprete, a própria obra, toda interpretação é também provisória no sentido de que 

cada intérprete sabe que deve sempre aprofundar sua própria interpretação. Enquanto 

definitivas, as interpretações são paralelas, de modo que uma exclui as outras, embora sem 

negá-las: cada uma delas é um modo pessoal e por isso irredutível de adentrar e dar vida a 

uma mesma obra. Por sua vez, enquanto provisórias, as interpretações dialogam entre si, e se 

aperfeiçoam e se corrigem e se substituem mutuamente. Cada uma delas se insere no processo 

pelo qual o intérprete individual procura aprofundar sempre mais a própria interpretação. 

Pareyson nos assegura que, se as interpretações se mostram definitivas na medida em que são 

paralelas, e provisórias na medida em que cada uma é aprofundável em si mesma, ainda que 

com o auxílio das outras, existe um sentido pelo qual cada uma delas se mostra definitiva 

somente em relação às outras, e provisória somente em relação a si mesma
610

.  

Pode-se dizer que disso provém um conceito de definitividade que nada tem a ver com 

o de uma unicidade absoluta e exclusiva, e um conceito de provisoriedade que não tem nada 

em comum com o de equivalência relativista. A nosso ver, trata-se do duplo reconhecimento 

do intérprete, graças ao qual a sua interpretação é a própria obra, e simultaneamente sempre 

aprofundável. Pareyson reforça que, somente após ter insistido na inseparabilidade desses dois 

aspectos, é que é possível examiná-los em separado, em suas consequências. Se levarmos em 

conta a importância tanto do ponto de vista do leitor quanto do ponto de vista do artista, 

examinaremos o modo como à própria obra de arte se mostra ao leitor que a interpreta. Esse 

mostrar-se é já uma forma que não quer ser outra coisa senão forma.  

Entendo que a obra de arte só aparece como tal a quem sabe vê-la como pura obra, ou 

seja, a quem sabe dar-se conta de que ela é como deve ser e deve ser como é. Para chegar a 

isso, conforme pensa Pareyson o leitor não pode limitar-se a ver apenas a obra como algo 
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acabado e perfeito, pois deve principalmente constatar a necessidade dessa perfeição, ou 

melhor, deve reconhecer que a obra foi feita do único modo que poderia ser feita
611

.  

Considero que é pertinente a obra de arte só aparecer como tal se a sua completude se 

mostrar como o resultado de um processo de formação; apenas quando a sua totalidade se 

desvelar como o próprio processo no ato de encerrar-se no único ponto em que deveria parar, 

e unicamente se a sua harmonia declarar que ela não poderia ser feita de modo diverso do qual 

foi feita. Indico a passagem em destaque: 

A completude, a perfeição, a unidade da obra de arte são apenas a realização, 

o ponto final, o resultado do processo de sua formação, e como tais devem 

ser consideradas. De outro modo não se pode compreender, na obra, a 

coesão que lhe matem intimamente unida às partes sem compreender por que 

ela não pode ser a não ser assim como é, e suas partes não podem ser senão 

estas, e com esta colocação e com estas relações, das partes entre si e das 

partes com o todo: a obra de arte não seria vista como obra de arte 

(PAREYSON, ETF, 2005, p. 238). 

A obra de arte só se mostra quando resgatada da aparente imobilidade de sua forma concluída, 

e, considerada no ato que exige adequar-se consigo mesma, principiando a orientar e guiar o 

processo de sua própria formação. Nesse processo consegue satisfazer uma expectativa por 

ela mesma alimentada e promovida. Só se consegue vê-la como obra de arte percebendo-se a 

lei de coerência de sua acabada perfeição tornar-se lei de organização do processo que a 

formou. Pareyson destaca que o intérprete deve perceber que a obra age como formante e 

existe como formada e que, não pode existir como formada se não agiu como formante.  

Caneva discute esse processo demonstrando que Pareyson desenvolveu a noção de 

conhecimento como interpretação na Teoria da Formatividade e acolheu com maestria a 

exigência de uma redefinição epistemológica da gnosiologia. Pensou o conhecimento como 

interpretação, através do qual se alcança a contemplação. Pelo seu caráter interpretativo, uma 

formulação da verdade é comunicável só através da simpatia, da congenialidade, da afinidade 

eletiva
612

. Tais formulações não contam com uma universalidade pressuposta, como seria a de 

uma prévia razão impessoal ou de uma comunidade histórica dada, mas sobre a força da 
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verdade da unicidade e universalidade da verdade, que se faz valer no interior de cada simples 

formulação. Isso ocorre como apelo à liberdade, restringindo a evidência, como exigência de 

comunhão e de diálogo em lugar da convenção habitual. Não se está pensando em uma 

universalidade pré-existente, mas numa universalidade a ser instaurada.  Essa se pode fazer só 

instituindo afinidades de interpretações e de juízos
613

. 

No meu entendimento, o leitor, diante da obra de arte, acha-se num ponto de vista bem 

semelhante ao do artista. Essa semelhança ocorre ao interrogar a forma futura para que ela 

mesma lhe diga, em felizes antecipações, como é que ela exige ser feita. Do mesmo modo, na 

visão do nosso autor, da qual compartilhamos, o leitor interroga a forma presente, para que ela 

mesma lhe desvele o modo como foi feita. A meu ver, a diferença é grande: o leitor se 

encontra diante da obra já formada, e nisto o seu ponto de vista é bem diverso daquele do 

artista que se encontrava às voltas com a obra por fazer. No entanto, Pareyson escreve: “o 

artista deve fazer o que ainda não existe, e, portanto, deve inventar fazendo, ao passo que o 

leitor deve captar aquilo que já existe, e assim, deve executar reconhecendo”
614

. 

No âmbito da definição da natureza da execução, não se pode distanciar-se da 

substancialidade da coerência que mantém a obra unida à sua própria harmonia, do agir que se 

redescobre no processo de formação que está todo incluído na obra formada e mostrando-se 

em movimento. Consideramos a obra dinamicamente, reconhecendo-a em sua essência aquilo 

que ela quis ser; adentrando na vida da forma para vê-la agir como formante.  Pareyson 

prossegue demonstrando que é necessário colocar-se diante da obra no mesmo ponto de vista 

em que se achava o artista enquanto a formava. Entendo que tanto o artista quanto o leitor 

consideram a obra como formante e a vêem no seu caráter dinâmico e operativo. O artista 

para fazê-la no mesmo ato que a inventa, o leitor para poder executá-la. 

Pareyson nos remete ao argumento de que o juízo do crítico é simultaneamente 

apreciação da obra e justificação.  Produto disso entende-se que o crítico, para avaliar e julgar, 

deve ter sido primeiro leitor, ter contemplado e apreciado a obra. Consideramos que 

interpretação e juízo são ferramentas inseparáveis para o crítico. O resultado da crítica não é 

propriamente um juízo formulado a partir da reevocação e execução que o crítico já fez da 
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obra como leitor: é, antes, juízo da obra na leitura e execução que dela se faz, juízo que é 

imanente como constitutivo necessário na própria execução. Esse se faz consciente e refletido, 

e adquire consciência das próprias razões, sem por isso sair da execução.  

Pareyson possibilita o entendimento de que entre essas razões, está a  o apresentar-se 

inicialmente como a motivação interna. O juízo sobre a reevocação e execução, feito por um 

crítico acerca de uma obra, cabe também a outros que lhe queiram apreciar o valor. O juízo do 

crítico se refere à própria obra que ele lê e executa, de modo que ele julga a obra no mesmo 

ato em que justifica a interpretação que dela faz. Em suma, o resultado do crítico não é um 

juízo que inclui em si, ao mesmo tempo, o juízo da obra executada e a própria justificação 

crítica
615

. Conforme pensa Pareyson o juízo do crítico é o mesmo que é imanente à leitura e 

sempre, ao mesmo tempo, é apreciação da obra e justificação do modo pessoal de lê-la, 

executá-la e interpretá-la. Isso explica como a crítica sempre se acha ligada ao gosto, à 

sensibilidade, à espiritualidade, à situação cultural e histórica do crítico, e, portanto, é sempre 

provisória, ou seja, múltipla e diversa, sempre diferente e sempre sujeita a um 

aprofundamento. A crítica é infinita, sem que isso comprometa a universal validade dos juízos 

assim pronunciados. A interpretação do crítico, a do leitor e a do executante da obra são o 

fruto de toda a sua personalidade, e não existe motivo a lhe prescrever um impossível dever 

de impessoalidade.  

Portanto, o caráter pessoal da crítica explica a inquietude e a renovação contínua do 

movimento infinito, que não é incompletude inevitável e fatal, mas é, antes de tudo, a própria 

infinitude do processo interpretativo. Todavia, essa infinitude da crítica não pode ser afirmada 

a não ser que se admita que o juízo é intrínseco à própria leitura, o que não compromete em 

nada sua validade. Entende-se que a validade dos juízos é mensurável com base na 

diversificada espiritualidade do crítico e das próprias exigências da obra.  Precisamente por 

isso, e não por alguma pretensa necessidade relativista, é sempre objeto de debate
616

. 

Os métodos críticos são diversos. No entanto, somente se a crítica for à própria leitura, 

que tomou consciência de seus métodos, é que se pode explicar o fato de serem infinitas as 

críticas, e não existe uma crítica que possa abranger todas as outras. Conforme pensa 

Pareyson o conceito que cada crítico se faz da crítica surge sempre como motivação interna e 
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legítima justificativa do seu modo pessoal de ler e executar as obras. A leitura-execução é 

sempre pessoal, e, portanto, imprevisível e inexaurível. É sempre novo o modo como um 

leitor, ao se fazer crítico, toma consciência do próprio método e confere à própria leitura uma 

justificativa interna de suas regras.  

Entendo que por infinitos e imprevisíveis que sejam os métodos de crítica e os estilos 

de leitura, eles sempre têm o seu fundamento na complexa constituição tanto da obra como da 

leitura. Na leitura sempre se pode dar um realce singular a cada aspecto particular. Existe uma 

crítica que gosta de insistir no austero rigor dos juízos, motivando e justificando os juízos que 

pronuncia ao distinguir nitidamente as partes bem acabadas e partes falhas. Existe, porém, 

uma crítica que prefere repercorrer o processo da interpretação no ato de interrogar a obra 

sobre o seu íntimo significado, descrevendo a compreensão que atingiu e as revelações 

recebidas. Existe outra crítica que explicita mais o intuito de guiar outros à compreensão da 

obra. E para alcançar tal intuito, toma os mais diversos caminhos, inclusive o de produzir um 

ambiente sugestivo propício à reevocação. 

Acentuam-se as tensões mais diversas na obra, o executante a olha no seu aspecto 

dinâmico. Há também quem fixa o olhar no caráter acabado, na obra harmoniosamente 

concluída em si mesma e ainda quem prefira refazer-lhe a gênese, remontando até sua forma 

acabada. Proseguo com Pareyson e entendo que existe também uma crítica que gosta de 

insistir nos valores formais e estilísticos, e outra que prefere considerar a obra como a 

concretude de um mundo espiritual, de uma forma de cultura, de uma atitude vivencial ou de 

pensamento. A passagem em destaque amplia essa questão: 

Existe ainda uma crítica que gosta de se deter na realidade sensível da obra, 

saboreando lhe os sons e as cores, timbres e tons, jogo de matizes e linhas. 

Existe também outra que pretende captar o ponto em que uma concreta 

espiritualidade, precisando a sua vocação formal, inventa e define o próprio 

estilo; existe igualmente uma crítica que procura ver o modo como o artista 

herda, interpreta e manipula o seu material artístico. Ainda existe outra que 

procura determinar o lugar e o valor que a obra assume na cultura ou na 

época ou na vida pessoal de onde emerge. Enfim, existe uma crítica que 

procura situar a obra em uma suficiência sem relações, e outra ainda que a 

coloca na rede de complexas relações que a ligam às obras do seu tempo e da 

mesma tradição (PAREYSON,  ETF, 2005, p. 262).   
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Pareyson apresenta o tema sobre as infinitas críticas, pois cada pessoa tem sua própria via de 

acesso à arte, e cada uma, conforme sua própria espiritualidade. Os caminhos percorridos são 

distintos, acentua-se naturalmente um aspecto da leitura e da obra antepondo-se a outros. Mas 

a finalidade de todas é uma só: reconhecer e fazer a obra de arte enquanto tal. E isto é possível 

se a ênfase posta em um aspecto, tanto na leitura quanto na obra, não ocorre em detrimento de 

outros, mas os contém implicitamente a todos por meio de intrínsecas e talvez ocultas 

referências. Esse processo de leitura, como execução, é ao mesmo tempo interpretação e 

juízo, e enquanto tal é indivisível
617

.  Entendo que a unitotalidade da obra é indissolúvel 

somente quando se vê a obra em seu conjunto. Em cada aspecto realçado é que se pode dizer 

que ela, a obra foi executada e apreciada em seu verdadeiro valor artístico.  

 É imprescindível considerar que a leitura da obra de arte exige contemplação ou um 

estado de passividade e de esquecimento de si. A contemplação seria uma condição de inércia 

e de abandono, na qual nos deixamos levar pela obra de arte e nos perdemos nela. Pareyson 

demonstra ser essencial à leitura o anulamento do leitor diante da obra: na contemplação 

somente deve imperar a obra, única protagonista da cena. Esta concepção de leitura é bem 

distante da realidade,  justifica-se apenas pela concepção de salvaguardar a obra das ilegítimas 

e subjetivas sobreposições da parte do leitor.  

Produto disso,  a contemplação é compreendida num estado de quietude e calma. 

Conforme pensa Pareyson se fixa a atenção para olhar o objeto fora da inquietação e do 

tumulto da busca. Nessa perspectiva a contemplação é um estado “de extrema receptividade, 

no qual se deixa o objeto ser, na sua verdadeira e autônoma natureza, precisamente para fixá-

lo sem falsear-lhe os traços. Todavia aquela quietude não tem nada de passividade, nem de 

inércia”
618

. A meu ver, representa o auge de uma atividade intensa e operosa, e esta 

receptividade não tem nada do abandono e do esquecimento de si, porque é antes posse 

vigilante e imperiosa. 

 Em Pareyson, só se alcança à contemplação através de um processo muito ativo de 

interpretação, não se trata de um abandono passivo à obra, mas de uma busca de um ângulo 

onde colocar-se para olhá-la: perscrutá-la em todos os ângulos, interrogando-a longamente, 
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instaurando um verdadeiro e próprio diálogo com ela, feito de perguntas e de respostas, que se 

souberam captar, acrescenta-se ainda o que se segue: 

 

Tentou compreender-lhe o segredo, buscou a perspectiva mais reveladora e o 

aspecto mais eloquente; em suma, desenvolveu uma atividade intensa e 

contínua. Toda esta atividade que exigiu uma iniciativa consciente e um 

controle vigilante agita-se também na quietude da contemplação, fazendo-a 

aparecer como um resultado e uma conquista, já que a contemplação 

somente é quietude enquanto conclui e, portanto inclui um processo, não 

enquanto o extingue ou o anula: é a paz em que uma aspiração culmina, isto 

é, é mais o prêmio e a recompensa de um esforço elogiável do que a 

supressão de um tumulto inoportuno (Pareyson, PE1, Vol. 10, p. 207). 

 

É preciso ter presente  que a obra de arte enquanto tal é conforme assegura Pareyson, 

essencialmente objeto de uma de uma consideração dinâmica: ela revela a sua perfeição 

somente a quem sabe considerà-la como a conclusão de um processo, captando o seu desenho 

criativo, tornando-a dinâmica num movimento anelar. Na contemplação na visão de Pareyson, 

o olho não é imóvel, circula através da lei da coerência que a mantém unida numa estrutura 

perfeita e numa totalidade indivisível. É um estado ativo, sem abandono nem perda de si, ao 

contrário, é uma tomada de posse, uma afirmação de domínio, uma verdadeira e própria 

conquista da obra de arte
619

. 

 Dito isso, o fundamento de que a leitura, aceita como sensibilidade, gosto, 

contemplação e prazer evidencia complexas operações interpretativas. Essas não se limitam a 

uma função propedêutica e introdutória, mas exerce o pensamento e o juízo tanto para 

reconhecer e submergir como também para executar e dar vida à obra, e depois contemplá-la 

e apreciá-la. A leitura nunca se tornaria tal se o leitor se perdesse em uma obra singular, sem 

saber reconchecer o seu significado e o seu valor. Mas esta não é uma leitura, porque ler só 

tem sentido como adentrar executando, compreender dando vida, e abarcar traduzindo
620

. 

Entende-se que o leitor se serve de todo o seu patrimônio de cultura e espiritualidade a seu 

dispor, para embrenhar-se na obra que deseja possuir e não sofrer, executar ativamente sem 

nela se perder. Posso dizer ainda, que a execução fruitiva ele só consegue chegar através do 

exercício de interpretação e do discernimento do juízo.  
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Em suma, o caráter crítico do juízo não fica em absoluto prejudicado pelo fato de o 

juízo se efetivar na mesma leitura executiva, nem a reevocação de vê perturbada pela 

intervenção do pensamento julgador. Diante disso, no transcorrer da formação, o caráter 

inventivo da produção não era prejudicado pela presença operosa do pensamento, nem este 

perdia o seu caráter de puro pensamento pelo fato de agir dentro do processo de formação
621

. 

 Analiso o juízo crítico como imanente à própria leitura, se confirma indiretamente 

através da própria leitura, por quem concebe a crítica como o espelho em que a arte se 

reconhece a si mesma e, portanto como a necessária realização da poesia. Pareyson ressalta 

que a crítica pide ser considerada essencial à arte somente se concebida como leitura e 

execução: a crítica nada acrescenta à obra mesmo que seja invocada pela própria obra. Se o 

juízo crítico fosse algo acrescentado à leitura, seria mecessário buscar justificação para a 

crítica, e seria impossível encontrar para ela uma razão que fosse válida e conveniente
622

. A 

única justificação da crítica, e esta persuasiva e bem sólida, é a própria necessidade da leitura, 

isto é, o fato de que a obra exige execução, e a sua reconhecibilidade nada é senão a sua 

executabilidade. 

 A diferença entre leitura e crítica consiste no fato de que a crítica é uma leitura dotada 

de uma consciência metodológica, esta não basta para modificar a estrutura da execução tal 

como se encontra no ler, porque antes a leva à plenitude, completude e perfeição. Na chave 

argumentativa de Pareyson, a crítica deve ter a leitura como uma obrigação, isto é, a execução 

da obra de arte no seu duplo aspecto interpretativo e apreciativo. A execução para a crítica, 

quer ser metodologicamente consciente, e motivada nas suas operações e nos seus resultados. 

Na crítica todas as operações da leitura são comandadas por um método que se define no 

próprio decorrer da execução, conferindo-lhe não apenas um caráter intencional, capaz de 

garanti-la contra os desvios, mas também uma plenitude a que a leitura tende por si mesma, 

no entanto para alcança-la é preciso o auxílio dessa tomada de consciência.  

Pareyson assegura que o real exercício de leitura é já uma consciência crítica e 

normativa das operações que se vão realizando, é inseparável dos atos que ele regula e dirige, 

contém em si a justificação das normas seguidas. Essa consciência reflete-se na leitura e na 
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confirmação de suas intenções permitindo-lhe uma execução mais viva e completa, para fazer 

a interpretação mais congenial e perspicaz, admitindo um juízo mais agudo e seguro
623

. A 

leitura, assim enriquecida e aperfeiçoada pela consciência crítica de um método que lhe 

possibilita realizar completamente seu próprio intuito, torna-se por isso mesmo exemplar, de 

sorte a adquirir a capacidade de introduzir potenciais leitores à execução e ao desfrutar da 

obra de arte. Finalizo, admitindo que a leitura possibilita ao crítico novos estímulos e também 

novos instrumentos para adentrar a obra de arte
624

. 

No âmbito da fruição e contemplação da obra de arte, Pareyson afirma que se trata de 

reconstrução da obra na plenitude de sua realidade sensível e do seu valor artísco. A obra 

parece está à espera do ato de contemplação e de fruição: trata-se de executar, interpretar e 

avaliá-la para se alcançar contemplá-la. Antes de enfrentar separadamente os complexos 

problemas da execução, da interpretação e da avaliação da obra de arte, será conveniente 

entender o que é a atividade de leitura. Para Croce, escreve Pareyson, “trata-se de uma 

reevocação, com a qual se reencontra se renova, se reaviva, e por assim dizer, se recria a 

poesia. Reconstrói-se o texto, com precisão filológica e depois se volve as imagens originais, 

de modo a acompanhar a repetição dos sons originais”
625

. Entendo que esta reevocação não 

tem nada de pessoal, nem na iniciativa nem no conteúdo. A iniciativa só é possível, na visão 

de Pareyson, tendo como base a unidade do espírito, o qual, assim como cria a obra, também 

continuamente a recria; não no conteúdo, porque ela consiste numa representação da obra tal 

como é em si, com os seus sinais e os seus sentidos originais, e não deve conter por nenhuma 

razão os pontos de vistas, os estados de alma e as reações do leitor
626

. 

Na leitura e na crítica, Pareyson não separa interpretação e juízo conforme foi visto no 

transcurso do texto, diante disso admito que se alcança à avaliação universal da obra através 

da pessoalidade do gosto. Esse processo torna difícil a formulação e a comunicação do juízo. 

Pareyson chega a afirmar que uma universalidade que deve desprender-se das condições 

históricas e pessoais é árdua e difícil, não impossível: “o juízo é o ponto no qual, através da 

mutualidade do gosto histórico, se realiza e pode realizar-se um acordo entre todos os 
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intérpretes”
627

. O desempenho desta tarefa não é fácil, e está confiado ao tino das gerações, 

mas é consolador ver sucederem-se, na história, as suas diversas interpretações e, ao mesmo 

tempo, realizar-se pouco a pouco o acordo sobre o valor de algumas obras: é a inexaurível 

riqueza da experiência estética que se desenvolve ao mesmo tempo em que se afirma a 

universalidade do valor artístico.  

O sentido da crítica na linha argumentativa de Pareyson é precisamente este: através 

da mutabilidade do gosto e da diversidade das interpretações, e apesar de todas as 

incompreensões e divergências, pouco a pouco vai se realizando um acordo cada vez mais 

universal sobre o valor de certas obras
628

, isto é, impõe-se a universalidade, a objetividade e a 

unicidade do juízo. Dito isso, reforço o argumento de que a interpretação é um discurso 

inexaurível, porque o processo interpretativo é infinito. São infinitas as novas perpectivas 

pessoais, e conforme assegura Pareyson inexaurível é a própria obra; enquanto, o juízo é um 

discurso breve, reduzindo-se à própria adequação da obra consigo mesma, ao “está bem” com 

que o criador aprova a sua obra; talvez, ele não tenha outro conteúdo que não seja o 

reconhecimento do valor da arte, e exprime-se totalmente em formulações concisas como as 

seguintes: é belo, é bem sucedido, é uma forma, é uma obra de arte.  

Assim sendo, entendo que a interpretação deve ser um processo infinito e sempre 

passível de revisão, sem por isso assumir um caráter de mera aproximação; a interpretação 

deve ser múltipla e sempre nova e diversa, sem com isso cair no subjetivismo ou no 

relativismo
629

. A interpretação é um processo de tentativas para sintonizar o aspecto singular, 

pessoal do próprio ponto de vista com um aspecto da obra. No entanto para encontrar esta 

correspondência é preciso habilidade, atenção, vigilância, senão a revelação não acontece, 

estagna e provoca a incompreensão. 

Confrontando Pareyson e Gadamer, Marzano procura demonstrar dois aspectos da 

dialética da obra de arte que segundo Pareyson só podem ser considerados juntos
630

. “A obra 
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não vive, a não ser das suas execuções” e “a execução não vive a não ser da vida da obra”
631

. 

É o tema da vida da obra, o leitor deve repercorrer e rever em movimento o processo de 

formação interno a obra como forma. Pareyson diz: “nisto que ela é, isto que ela quiz ser; 

deve entrar na vida da forma para vêla agir como formante”. A obra é lei por si mesma, regra 

individual do processo que a produz e do processo que a interpreta, para podê-la executá-la 

ocorre embriagar-se do “como” da sua formação. Marzano aborda as duas características 

abordadas: autonomia da obra e interpretação, execução sempre pessoal. A obra enquanto 

forma formada é completa na sua determinação e singularidade, a execução não a transforma 

ou altera, mas verdadeiramente a “esculpe”, fazendo-a viver da sua vida mesma
632

. Se a obra 

não fosse dotada de irredutível determinação, escreve Pareyson, não poderia solicitar os 

infinitos leitores e interpretá-la na realidade que é somente sua.  

Concluo com uma das passagens pareysoniana que traduz muito bem a perspectiva da 

formatividade: “a série das infinitas leituras, interpretações e execuções é a vida mesma da 

obra: o seu natural modo de viver e existir”
633

. A interpretação é também um novo modo de 

colocar-se nos confrontos da pessoa com a realidade, o objeto, conforme pensa Pareyson, não 

pode superar o sujeito, mas o sujeito pode se sobrepor ao objeto. 
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11. COMPLETUDE DA OBRA DE ARTE 

 

“A obra de arte inclui o processo de sua formação  

enquanto a leva a termo”
634

. 

 

 

Assim como o crítico da arte não é o único detentor da interpretação da obra de arte, 

entende-se que a relação da estética seja uma relação de existência-artista e existência-

espectador. Assim sendo, a relação que se estabelece entre o artista e o espectador é 

existencial. Ampliar a arte para outros domínios quer dizer que a arte não pode ficar restrita 

àqueles que têm poder econômico para ter acesso à obra de arte ou aos grandes museus. 

Pareyson afronta os problemas específicos e concretos. Partindo-se do entendimento do 

problema da crítica, da métrica, da tradição e do juízo estético, aborda-se até a questão da 

abstração da arte de massa, das estéticas contemporâneas, seja reconstruindo aspectos 

menores ou menos notórios, até os mas estimulantes e significativos.  

Neste contexto se problematiza as ligações entre arte e sociedade, essas ligações são 

pertinentes no sentido de que as mudanças sociais não dão conta de rever o tradicional 

conceito de arte e substituí-lo por uma nova concepção que esteja mais próxima das condições 

contemporâneas. Pareyson escreve: “se pensarmos no progresso e incremento da técnica em 

uma produção industrial que substitui completamente os produtos do artesanato parece 

solicitarmos o reconhecimento de uma presença da arte na funcionalidade de um protótipo 

repetível mecanicamente ao infinito”
635

. É possível também lembrar as invenções de meios 

artísticos de grande difusão, como os meios audiovisuais, o cinema, rádio, televisão, e 

também a reprodução da música, sem sugerir um conceito de arte em um amplo raio e a baixo 

nível submetido ao consumo cada vez mais rápido
636

.  

Se quisermos elucidar o desenvolvimento do design industrial, abordando-se apenas 

algumas das repercussões que as transformações sociais provocam no campo da arte, um novo 

conceito de arte se impõe. Quais seriam as características desta nova concepção de arte? A 
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arte perderia em valor e em duração o que ganharia em extensão?  Pareyson demonstra o 

absurdo que é falar de uma absoluteza da obra de arte. Seria ligá-la a uma via onde se 

originam as seguintes possibilidades: a obra de arte perderia o caráter de universalidade e de 

perenidade, passando a ter apenas o reconhecimento e a duração que, por seu inevitável 

desgaste, são subtraídos da sua viva presença no ambiente no qual surge e ao qual é 

vinculado. 

Entendo que quanto mais a arte está presente na vida, imersa no seu tempo nos 

mínimos aspectos do seu ambiente histórico e social é impregnada ativamente na civilidade da 

qual faz parte. Procura-se demonstrar que a arte é exposta às vicissitudes do tempo que muda: 

além do seu tempo ela não é mais vista, porque muda a linguagem e consequentemente a arte 

não é mais confinada a um escasso número de obras raras e excepcionais, mas está presente 

em todos os aspectos da vida. As obras favoritas dos “não cultos” têm títulos que não são 

menores para a arte se comparadas às obras caras e refinadas. No pensamento de Pareyson 

parece um dever social reconhecer um mérito e uma dignidade àquela parcela de arte a qual as 

massas são capazes de reconhecer, seja um filme comercial, uma escultura ou uma canção. 

Na perspectiva da formatividade Pareyson problematiza a arte ampliando-a para todos 

os aspectos da experiência humana, tornando-a presente em toda a vida humana. Este é um 

elemento eficaz e positivo, e seria, nas palavras do nosso filósofo, “inoportuno e 

inconveniente desconsiderá-los, seria inverter o devido reconhecimento, a substituição do fato 

do valor e da expressão a aspiração que parece o resultado consequente e inevitável de certo 

tipo de historicismo
637

”. Pareyson, no entanto, faz uma advertência no sentido de que não se 

deve confundir a artisticidade genérica, que se aplica a qualquer experiência e operosidade 

humana, e a arte verdadeira e própria, quer dizer, a arte específica dos artistas. Quando se fala 

da extensão da arte e da presença da operosidade humana entende- se que com isto se quer 

aludir aos aspectos “artísticos” da completa operosidade humana, destinada à pesquisa do 

êxito que está presente em todas as atividades do homem, ou a arte verdadeira e própria, 

especificada no seu gênero.  

Procuro demonstrar a artisticidade inerente à atividade humana, isto é, aquele aspecto 

“formativo” sem o qual nenhuma obra, nem especulativa, nem prática, nem útil, chega a 
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ser”
638

. No pensamento de Pareyson toda experiência completa a vida, a operosidade do 

homem é impregnada dessas intenções artísticas e dessas vocações formais que são como uma 

ânsia, uma procura de perfeição, um desejo de elevação que permeia todas as atividades 

humanas, das ínfimas às supremas, e engloba todas as ocupações dos homens, qualquer que 

seja o seu nível cultural. Todavia, no caso da arte verdadeira e própria, corre-se o risco de 

revisar o mérito da arte lá onde vive somente essa genérica aspiração artística, e logo atribuir 

a dignidade autônoma da arte a manifestações que não alcançam tal caráter. Isso ocorre ou 

porque representa um êxito em campos específicos diversos da arte, ou porque permanecem 

abaixo da mínima expressão de cultura e de elevação espiritual e intelectual que é condição 

indispensável da arte. 

A perspectiva de expansão da arte para toda experiência humana não significa 

dispersar a arte numa artisticidade genérica que permeia também as mínimas ocupações do 

homem, completa. Significa, sobretudo, reconhecer a raiz humana da arte, o fato de que a arte 

específica adentra toda a vida do homem, nutrindo-a e alimentando-a internamente. A 

presença da arte na vida não significa impregnar a arte dos esforços humanos ao ponto de 

identificá-la com a mera procura do útil ou do prazeroso. Todavia, significa  vê-la operar com 

a complexidade das suas funções artísticas na plenitude da experiência humana, como 

solicitação e nutrição, como estímulo e guia, como exemplo e modelo. 

Pareyson define filosoficamente a distinção entre artisticidade genérica e arte 

específica com o propósito de destacar a ampliação da arte da completa experiência do 

homem, e a sua presença na vida, já elucidada acima. Essa ampliação não permite nenhuma 

confusão entre: a artisticidade inerente à operosidade humana e a arte emergente da vida 

humana. Tal confusão termina por inverter o curso ascendente desse processo, baixando o que 

está no alto, ao invés de elevar o que está embaixo. A artisticidade inerente à inteira 

operosidade humana não é arte, por ser o necessário pressuposto. Na perspectiva da 

formatividade nunca surgiria à arte verdadeira e própria no âmbito do operar do homem se 

este não tivesse já um caráter exemplar e normativo. Procura-se demonstrar o que se instala 

na operosidade humana com valor de norma ideal em campo estético e formativo
639

. A 

intenção artística está presente no operar em todos os níveis da produtividade humana desde o 

mais rudimentar, da mais simples manifestação de artisticidade até à suprema manifestação da 
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arte. Entre a mais rudimentar e a suprema manifestação artística se amplia uma infinita gama 

de revelações “artísticas”, desde a menor até à suprema. Pareyson sustenta a ideia que não 

existe uma distinção qualitativa, e que o arco completo das possibilidades se identifica em um 

conceito comum de arte no qual não é mais possível uma distinção de mérito, mas todas as 

manifestações tem do ponto de vista da arte, equivalente dignidade. 

No âmbito da conjugação da dimensão estética do fazer com a dimensão ética. 

Caneva, bem interpreta o caráter formativo do operar humano completo no pensamento de 

Pareyson. Nesse não existe obra que não seja também forma e, enquanto tal se pode apreciar a 

sua beleza. A avaliação de uma obra não é possível sem uma apreciação estética, e vê-la como 

obra significa vê-la como forma e contemplar a beleza. Tudo é forma, afirma Pareyson, forma 

vivente e definida, e tudo no homem é interpretação, enquanto a interpretação é a única forma 

de conhecimento dirigida à forma: a interpretação é originária no sentido de que qualifica a 

relação com o ser no qual reside o ser mesmo do homem
640

. A estética, conforme já 

apreciamos, tem dois aspectos e um deles é ser teoria geral da atividade humana
641

. Entende-

se com Caneva o princípio de que a estética é experiência formativo-interpretativa e é epifania 

do caráter do agir humano, da estrutura do seu operar e, também, se pode dizer o mesmo da 

condição humana em geral. 

Neste contexto se problematiza a distinção qualitativa subsistente naquele ato de 

especificação com o qual a genérica artisticidade da experiência humana se institui em 

operações intencionais e próprias, instaurando-se como arte propriamente dita. A 

continuidade que subsiste entre todas as manifestações “artísticas” não contradiz a distinção 

qualitativa entre artisticidade e arte. Entendo que esta distinção qualifica precisamente a 

continuidade, conferindo-lhe uma direção irreversível e garantindo-lhe o caráter ascendente. É 

considerado natural e coerente que, em uma época como a nossa, o conceito de expressão 

prevaleça ao conceito de aspiração. Produto disso se faz mais rerência à correspondência de 

qualquer obra humana à sua condição histórica, e não à possibilidade de julgá-la e discriminá-

la como valor. O historicismo propenso às extremas consequências é a filosofia adequada a 

uma época de massa. As repercussões atingem a arte com a consequência natural de um 
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nivelamento aos planos inferiores.
642

 Nessas condições, a arte acaba por substituir deliberada 

e conscientemente aquele substituto da arte que é a técnica artística suspensa em si mesma, 

sem que ela traga norma para a realidade da arte. 

A meu ver, atribuir ao momento formativo da produção artística o pressuposto de uma teoria 

da interpretação germinadora da ontologia do inexaurível é o fundamento primordial da filosofia da 

interpretação pensada por Pareyson para esclarecer, em termos interpretativos, a sua forma 

pessoalista e ontológica de existencialismo. Neste contexto, abordo a singularidade do fazer na obra 

de arte, desvelando o enigma da pura formatividade do ser humano: uma imaginação sem imagens; 

um pensamento inventado em simultaneidade com o ato, sem antes nem depois. A obra de arte é 

por si só o abismo misterioso da liberdade na qual cada coisa simples desvela-se, revela-se e reflete-

se como um ecoar de voz sem autoria, paradoxalmente anônima e autônoma, advinda 

aparentemente da inexorável intimidade da liberdade artística. Procuro demonstrar os nexos 

aprofundados pelo nosso autor, para esclarecer mais pormenorizadamente a própria proposta 

filosófica de uma formatividade e ontologia da interpretação, avançando em aspectos singulares 

denominados de ontologia do inexaurível. 

No pensamento de Pareyson a formação da obra de arte é um puro tentar; a regra 

individual é a lei da obra, nenhum outro critério se sobrepõe ao êxito. O processo da arte é um 

puro tentar, a produção é ao mesmo tempo e indivisivelmente uma invenção
643

. Entende-se 

que a interpretação é um desvelar-se, que desabrocha ao reinventar a obra em si. O diálogo 

entre forma e pessoa não só ressalta a indissociabilidade de dois importantes conceitos 

pareysoniano: forma e pessoa, mas também evidencia a semelhança e solidariedade de forma 

e natureza. A forma se define na própria execução e só se torna tal ao termo de um processo 

em que o artista a inventa executando-a. A descoberta ocorre apenas durante e mediante a 

execução
644

.  

Pareyson reforça que não se pode filosofar sem olhar atentamente para a existência 

humana e o que a circunda: o mundo, a vida mesma. Pode-se dizer que a forma artística é o 

cerne do conceito pareysoniano de autonomia da arte; a obra de arte é em si mesma o êxito de 

uma atividade “plasmadora”. A forma artística é um processo que si adequa a si mesmo, ou 
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seja, é a pessoalidade da criação, da presença e da singularidade. A forma expressa reflete e 

retrata o mundo pessoal do artista. O modo de formar nos remete ao entendimento do discurso 

artístico e o seu caráter autorreferencial, enquanto discurso originador. Decerto, não se trata 

de um discurso sobre, mas, sobretudo, de um discurso fundador de uma linguagem, 

revelando-se, então, um mundo próprio que se origina e se evidencia simultaneamente na 

formatividade. O discurso primordial de uma obra de arte é, pois, aquele que ela faz dispondo 

suas formas de um modo específico. Não se trata de juízos pronunciados sobre determinado 

assunto. O legítimo conteúdo da obra revela a sua forma, o seu olhar e o seu atuar sobre a 

realidade.  

Tento demonstrar o desvelamento da autonomia da arte e as suas relações com a vida 

mesma, a forma artística torna-se, fundamentalmente, matéria formada, não no sentido físico, 

mas em conteúdo expresso, usando aqui o termo do próprio Pareyson. Na forma artística, tudo 

está impregnado de significação; se a forma é matéria formada, ela é coincidência perfeita de 

forma e conteúdo: matéria formada é matéria humanizada, espiritualizada, impregnada de 

significado e de expressividade. Entende-se que a identidade não se dá entre forma e conteúdo 

apenas, mas entre forma, entendida como matéria formada, e conteúdo, entendido como 

conteúdo expresso. Tudo que integra, propriamente, a composição da forma artística ali está 

enquanto já assumido pelo ato formativo do artista e em submissão à lei orgânica que presidiu 

todo o processo criativo.  

A obra de arte emerge em circunstância e singularidade própria. A forma artística 

apresenta-se como uma gênese formativa que ela mesma dirige e que nela se inclui. A relação 

dialética entre forma formante e forma formada não é autossuficiente, pois só se torna de fato 

viva e eficaz com a intervenção pessoal do artista, tornando-se uma dialética entre a iniciativa 

livre do artista e a teleologia interna do êxito. No pensamento de Pareyson a obra de arte é 

expressiva e comunicativa; o modo de formar singulariza a obra e define o seu modo de ser. O 

logos da arte lhe é próprio. Diz respeito a ela mesma.  

Na perspectiva da formatividade a obra, não é algo "(...) que se encontra atrás, ou 

dentro, ou sobre, ou além do [seu] aspecto sensível (...), mas é o seu próprio rosto físico, todo, 

evidente na sua insondável dimensão espiritual"
645

. Para compreender uma obra de arte é 

preciso interpretá-la, entrar em diálogo com ela, responder ao seu apelo, isto é, ao apelo do 

que ela própria é, enquanto fundadora de um mundo que nasce com ela. Trata-se, enfim, de 
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reconhecê-la, ao mesmo tempo, como uma forma e um mundo. A interpretação não é algo 

externo, secundário, posterior ao acabamento da obra, mas é um aspecto constitutivo de sua 

gênese interna, da forma acabada e da interpretação. Neste contexto cada momento se 

interliga na própria obra. A forma artística, além de ser expressão de um mundo acabado, é, 

na sua essência, um começo, uma abertura permanente ao diálogo, no sentido de que é uma 

fonte inesgotável de significados, capazes de iluminar, de renovar a realidade em sua volta e 

de modificar o lugar do homem no âmbito da “mundaneidade” que lhe é própria. 

A linha argumentativa pareysoniana sobre a arte desenvolve-se no domínio de uma 

fenomenologia atenta aos aspectos mais específicos e particulares da experiência estética. 

Esse percurso é ampliado através de reflexões e testemunhos no âmbito de distintas questões 

artísticas, conforme elucidam os intérpretes que examinaremos neste capítulo
646

. Pareyson 

individualiza e delimita exatamente o lugar específico da arte no interior do mais vasto 

âmbito da experiência humana, considerada em toda a sua extensão. Entendo, no entanto que 

essa individualização e essa delimitação não são possíveis, na interpretação de Ciglia, sem 

uma prévia interpretação filosófica completa de todo o universo da experiência humana. Essa 

experiência faz do ambiente a experiência artística, seja através da conexão orgânica e 

originária que subsiste entre a experiência artística e a humana em geral, seja através da 

diferenciação específica que se instaura entre uma e outra, e que confere à experiência 

artística a sua identidade peculiar.  

No que se refere à conexão existente entre a experiência artística e a experiência 

humana na sua totalidade, concepção desenvolvida por Pareyson. Procura-se demonstrar que 

era já previsível, no âmbito do debate estético italiano do pós-guerra, atribuir-se uma 

conotação polêmica aos confrontos das tendências e disposições mentais já consolidadas pela 

turbulência de então. Ciglia, por sua vez, explica que a nítida redução das distâncias entre arte 

e vida no interior de uma perspectiva estética, que parece perseguir um tipo de fundação 

existencial da experiência artística, parecia movimentar-se em uma direção exatamente 

oposta em relação àquela que tinha prevalecido anteriormente e que, em certos aspectos, havia 

instituído uma “sacrossanta batalha” com Benedetto Croce contra as estéticas moralistas ou 
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pedagógicas do passado, e a favor de uma intransigente reivindicação da absoluta autonomia 

e distinção da arte em relação a todas as outras dimensões da espiritualidade humana
647

. 

Na perspectiva da formatividade Pareyson não pretendia repropor abruptamente tais e 

quais convergências e disposições estéticas. Recomenda-se, no entanto, a combater algumas 

unilateralidades polêmicas discutidas na Escola de Turim. Naquela ocasião, Pareyson está se 

referindo, sobretudo, a Croce. Entende-se com Ciglia, que a conclusão plena do processo de 

categorização da arte ao longo da modernidade e a aquisição reconhecida e indiscutível do 

princípio de autonomia da arte, tornaram possível um novo, e não equivocado, enraizamento 

da arte no âmbito da experiência humana. Produto disso ocorre uma fecunda recuperação da 

complexa e vital rede de relações que une a arte a vida
648

.  Assim, a teoria da formatividade 

que constitui a chave de volta da meditação estética pareysoniana, fornece antes de tudo a 

interpretação filosófica ou a problematização completa do inteiro universo da experiência 

humana que se declarava indispensável para os fins de uma fundação autenticamente 

filosófica da dimensão estética.  

Neste contexto, a experiência humana no campo da compreensão essencialmente 

unitária é fundada na substancial “unitotalidade da pessoa”
649

. Procura-se demonstrar que 

enquanto essencialmente unitária essa experiência humana poderá, “especifica-se” em 

dimensões diferentes e relativamente autônomas.  

Assim, a forma formante é um aspecto fundamental da reflexão pareysoniana sobre a 

arte. Esse aspecto, no entanto assegura a obra de arte já constituída em sua coesa unidade 
650

. 

No pensamento de Pareyson nas operações formativas não artísticas, a bússola que orienta a 

execução concreta do processo de formação dá-se através da conformidade deste mesmo 

processo, ou seja, através de leis específicas e de fins prestáveis ao âmbito particular ao qual 
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retorna a operação formativa em questão. Essas leis formativas e esses fins prestáveis, 

todavia, não valem por si sós, para determinar inteiramente a modalidade concreta da obra 

para concluir e tornar automática a realização. Evidencio um descarte consistente entre a 

generalidade que contradistingue: as leis e os fins e a precisa singularidade da obra a ser feita 

e a regra que deve dirigir a sua realização. A tarefa da formatividade é preencher, tornar 

pleno, completo; entendendo que, “a arte é, portanto, um fazer em que o aspecto realizativo é 

particularmente intensificado unido a um aspecto inventivo”
651

.   

A meu ver, se nas operações formativas propriamente artísticas,  não subsistem nem 

uma finalidade nem uma legalidade preestabelecidas e externas à obra a ser realizada, não 

pode existir nenhuma distinção real entre lei geral e regra individual da obra. Na perspectiva 

da formatividade a instauração da regra individual da obra a ser realizada, coincide com a 

inauguração de uma lei, na qual a obra de arte constitui o único caso particular ou única 

aplicação possível. A obra de arte, logo, não é chamada, como as obras não artísticas, a 

preencher inventivamente o intervalo existente entre leis gerais e regra individual, mas para 

constituir regra e lei, uma regra e uma lei que são absolutamente individuais, todavia dotadas 

de um valor universal. Destaco a legalidade especial que caracteriza a formatividade artística 

completa, quer dizer, o processo de concretização da formatividade pura da arte articulada e 

demonstrada no interior da meditação pareysoniana sobre a arte.  

No que se refere ao processo de atribuição e à formatividade pura ou conteúdo 

preciso, fornecidos pela pessoa mesma do artista e pelo seu universo espiritual, se resolvem 

ambos inteiramente no modo de formar ou no estilo. O processo é desenvolvido na adoção de 

uma matéria física, que constitui uma condição imprescindível da realização concreta do 

processo formativo da obra de arte. A legalidade própria intrínseca à formatividade pura da 

arte chega, enfim, a oferecer um critério e um guia indispensáveis para orientar o artista. Esse 

critério se segura na selva das inumeráveis possibilidades que a matéria tem para plasmar o 

mesmo com todos os seus limites intrínsecos. Continua, todavia, a oferecer a capacidade do 

próprio artista de configurá-la segundo o seu estilo pessoal. Nesse ponto, Pareyson apresenta 

uma importante reflexão na sua teoria da interpretação desenvolvida nos anos sucessivos.  

No domínio da ineficácia de qualquer legalidade geral pré-constituída no concreto 

processo de formação da simples obra de arte, parece pôr o artista na situação paradoxal de 

dever confiar, no curso da sua operação formativa, em normas específicas que são instauradas 
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por essa mesma, operação formativa. O paradoxo, no entanto, nasce da importância 

significativa que é atribuída ao concreto processo de formação da obra de arte. Esse processo 

não é simplesmente extrinsecação pura, transcrição ou tradução de uma intuição criativa já 

completamente estruturada no interior da espiritualidade do artista. No pensamento de 

Pareyson se o processo de formação da obra de arte é essencial ao nascimento da obra, isso 

quer dizer que, quando o processo em questão se inicia, a obra não existe ainda, e se ela não 

existe ainda, não existe nem mesmo a legalidade individual e irrepetível para que essa venha a 

instaurar-se. A operação artística, todavia, necessita de regras e de leis que orientem a 

realização concreta. De que maneira o artista poderá deixar-se guiar durante o curso do seu 

trabalho, se as regras e as leis se mostrarão só na conclusão da operação artística?
652

. 

No âmbito da legalidade intrínseca da obra de arte, Pareyson pensa-a como uma 

exaltação da singularidade “criativa” do artista, o qual, com a sua obra, consagra uma 

legalidade radicalmente nova e absolutamente sem precedentes, em decorrência da afirmada 

inexistência de regras e leis pré-constituídas ao fazer artístico. Entende-se o inquietante 

reverso da medalha: talvez a liberdade do artista seja mesmo plena e iluminada para arriscar e 

precipitar-se no arbítrio mais absoluto, onde o processo formativo é, por consequência, 

totalmente abandonado a si mesmo. Pareyson pensa o procedimento da arte, sobretudo, na 

esfera de um puro tentar: um tentar que não se apoia a não ser em si mesmo e no êxito que 

pretende alcançar ”
653

.  

Neste contexto, entende-se uma série de tentativas que deve resultar o êxito, mesmo 

que privada de guia e abandonada a si mesma, como uma aventura que não se sabe como 

terminará. A mesma observação fenomenológica do processo de produção artística atesta, 

também, “que o artista, ao produzir, procede como se fosse guiado; o artista, na realidade, 

“sabe com certeza quando faliu na dedução e quando, ao contrário, a colheu, é capaz de 

reconhecer a descoberta genuína pela tentativa ausente”
654

, como demonstra a atormentada 

sucessão alternada de situações do artista que, no curso do seu trabalho, “cancela ou corrige, 
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descarta ou substitui, repudia e refaz, elimina ou mantém”
655

. Na linha argumentativa da 

formatividade a mesma obra concluída parece ser dominada por uma lei férrea e inflexível, da 

qual não é possível reduzir autoridade ou força, e parece ser fundada sob um rigor que não 

parece menos construtivo pelo fato de não poder se apelar a regras e leis pré-constituídas. Mas 

não se pode precisar como podem ser conciliadas pelos fatos assim aparentemente 

contraditórios
656

. 

Nessa esfera, o tentar do artista é especulado na medida em que persiste nas tentativas 

em busca do êxito. Esse êxito é algo que dispõe de um critério, indefinível, mas estável, 

fundado no pressentimento, no presságio do sucesso, na antecipação da conclusão, na 

divinização da forma denominada de êxito
657

. Essa antecipação da forma não é propriamente 

um conhecimento preciso e uma visão clara, porque a forma existirá somente no processo 

concluído e alcançado. Pareyson pensa um presságio e uma divinização, na qual a forma não 

é encontrada e colhida, mas intensamente esperada e desejada
658

. Entendo que esse 

procedimento não é traduzível em termos de conhecimento como uma ação na execução 

concreta como critério de escolha, mas advertida nesta sua eficácia operativa.  No processo 

de produção, pode-se notar que o artista continuamente julga, avalia, aprecia, sem saber de 

onde verdadeiramente provém o critério das suas avaliações
659

. 

Decerto, esta é a natureza do processo artístico, é preciso dizer que a forma, além de 

existir como formada no término da produção, já age como formante no percurso dela. A 

forma é ativa antes mesmo que existente. Durante o processo de produção a forma existe e 

não existe: não existe porque, como formada, existirá só com o processo concluído, o êxito; 

existe porque, como formante; já age em processo iniciado. Já vimos que a forma formante 
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não é algo diverso da forma formada. Para a aparente paradoxalidade dos enunciados, a 

explicação do nosso autor é que se trata do cerne do processo formativo. Cabe aqui perguntar: 

o que existe de mais paradoxal em um processo no qual o único guia é o seu resultado futuro, 

cuja única norma é algo que não existe ainda?...Ciglia enfatiza que no pensamento de 

Pareyson, é mesmo este o misterioso procedimento do artista: no seu produzir, ele é guiado 

pela mesma obra que vai fazendo
660

.  

Neste sentido, prossegue Ciglia, para uma melhor compreensão do pensamento de 

Pareyson é preciso pensar uma presença inconfigurável e inobjetivável, mas, todavia, real; 

uma presença, de certo modo, misteriosa, que pode ser só esperada e esperada pelo artista, 

pressagiada ou até divinizada. Trata-se de uma presença bem viva, dotada, em certo sentido, 

de uma prepotente personalidade, que se impõe ao artista. Esse, por sua vez interage com 

essa personalidade, fora do livre acolhimenro pessoal que o próprio artista lhe reservou, 

mesmo se não tivesse alguma eficácia operativa. Ciglia aborda a eficácia operativa que essa 

presença exercita sobre o artista que é acolhida e demonstrada em um apelo e em um impulso 

para a formação orientada, passo a passo, nessa mesma operação formativa. Entende-se a 

singular e inegável transcendência da forma formante em relação à consciência e à vontade 

subjetiva do artista. Essa encontrará a sua explicação e a sua conclusão no domínio de 

algumas articulações sobre o tema da interpretação
661

. 

Assim, como se pode notar a estética da formatividade nasce e se desenvolve em solo 

interpretativo e insere-se naturalmente no caráter interpretativo. Esse, por sua vez, evidencia 

uma concepção de arte como aquele fazer que “enquanto faz, inventa o modo de fazer”
662

, e 

isto é,  formatividade. Já aludi anteriormente que nem todo fazer é formativo. Na perspectiva 

da formatividade o fazer que não se limite a executar algo já idealizado, realizar um projeto já 

estabelecido ou aplicar uma técnica já predisposta, seguindo regras já fixadas, mas no curso 

mesmo da operação invente o modus operandi e defina a regra da obra enquanto a faz. Nesse 

processo concebe executando, e projeta, no ato mesmo que realiza, e isso formatividade
663
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No fazer está contida a relação que se estabelece entre o objetivo e a atividade que se 

persegue, a qual é baseada em regras cuja correta aplicação garante-lhe o resultado. No 

formar, ao contrário, essas mesmas regras devem ser cada vez inventadas e redescobertas, no 

sentido de que, também quando são dadas, se trata de tirá-las fora do processo em ato e 

concebê-las, figurá-las, inventá-las no momento mesmo em que estão sendo aplicadas, pela 

própria necessidade de adaptá-las ao caso específico.  

Considero que a formatividade caracteriza-se pelo acontecimento da obra que dela se 

deriva, não é apenas um resultado de um êxito alcançado (riuscita), algo que encontrou a 

própria regra, reconhecendo-a como tal. Entende-se que não se trata apenas de aplicar uma 

regra prefixada e já validada. A formatividade tem, sim, um caráter produtivo, executivo, 

realizativo, mas também inventivo e figurativo. Pode-se dizer que produção e invenção, 

procedem simultaneamente, porque é só operando que a regra da produção se deixa encontrar. 

A execução não aplica uma regra pré-fixada; vai tentando, descobrindo enquanto a aplica. E 

efetivamente, “o modo de fazer, inventar é, ao mesmo tempo, o único modo no qual o por 

fazer-se pode ser feito e o modo no qual se deve fazer”
664

. Isto significa que, “se a obra por 

fazer é sempre simples, determinada, circunstanciada, o modo de fazê-la deve ser sempre de 

vez em quando inventado e descoberto, e a atividade que se faz deve ser formativa”
665

. 

Com isso, a formatividade traz à luz o elemento estético que é a base do fazer do 

homem, quando esse fazer/criar é propriamente humano. Entendo ser não meramente 

executivo, mas contém as características da inventividade e da formação
666

. Assim também é 

a vida prática no seu nível superior, assim como a vida espiritual em geral é, por assim dizer, 

artisticamente orientada, o recorda a linguagem, que reconhece uma fundamental disposição 

artística em atividade muito diversa e fala, por exemplo, não só de artesanato, a propósito da 

produção não meramente mecânica, mas também de “arte da memória, da guerra, do saber 

viver” etc
667

. 
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A meu ver, existe um quê de artístico, sempre lá onde o homem olha para um fim e 

não pode proceder a ser não por tentativas; logo, pondo em prova a possibilidade que de vez 

em quando é oferecida até encontrar a ideal e reconhecer que o pressentimento daquela 

possibilidade, e não uma forma predisposta, o guiava. No pensamento de Pareyson a arte não 

se reduz a isso, porque na arte a formatividade adquire uma relevância exclusiva que as outras 

atividades não têm. Na arte, a formatividade se torna preponderante, intencional, específica: e 

isto significa que o fazer, fazendo, inventa também o por fazer-se, ou seja, a obra como aquilo 

que não tem outra regra senão a própria, nem outro critério senão o êxito alcançado
668

. Nessa 

perspectiva destaco a passagem abaixo: 

A regra individual da obra é a única lei da arte. Sem dúvida, existe algo em 

comum, é que tanto na operação artística quanto nas outras operações não se 

pode proceder de outro jeito senão tentando, ou seja, inventando múltiplas 

possibilidades pondo-as à prova. Só depois de ter inventado a possibilidade 

perfeita é que se pode levar a cabo a operação. Mas enquanto nas outras 

operações a possibilidade perfeita é tal porque exigida e sancionada pelas 

leis ou pelos fins da atividade específica, e só por isso permite o bom êxito. 

Na arte a possibilidade perfeita é tal só porque permite o êxito 

(PAREYSON, ETF, 2005, p. 67). 

Neste sentido, vê-se que é característico da arte proceder objetivando o êxito como único 

critério para guiar a operação. Ocorre, porém, que esse procedimento é ampliado para outras 

esferas de experiência, como se essas esferas também fossem governadas pelo êxito e por 

nenhuma outra coisa além do êxito. Aos olhos de Pareyson isto significa distanciar-se da 

própria natureza, e alterar para pior, a natureza da ideia da especificidade da arte. Pareyson 

afirma que isso ocorre também no campo filosófico e as perspectivas oriundas das leis de 

formação apresentam o desconhecimento da normatividade da razão e por isto desemboca em 

“uma nova e refinada forma de esteticismo”
669

. Assim também, o caráter formativo da inteira 

operosidade humana não é comprometido na admissão de leis gerais nas atividades extra-

artísticas, desde o momento que se tem o que fazer com uma normatividade interna ao êxito, 

mas não reduzida a ela. Todavia, reconhece-se que na arte “não existe outra normatividade 
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que aquela do êxito, nem outra regra que aquela que é instaurada por a simples obra por 

fazer”
670

. 

Compartilho com Givone o entendimento de que, isto não impede que a arte tenha 

êxitos que a transcendam, seja quanto ao uso dos seus produtos (que podem servir como 

instrumentos da vida cotidiana, ter funções decorativas), seja quanto ao seu significado. Aqui 

estão em jogo os sentimentos do artista, os seus valores, a sua visão do mundo, nem mais nem 

menos que a realidade humana. Vale dizer, a arte concentra-se em si, tornando-se um fim em 

si mesmo; a formatividade, na realidade, não só lhe reflete os conteúdos, mas lhe faz ser em 

modo novo, irredutível, específico, ou seja, como modo de formar, como modo feito forma, 

como estilo
671

. É neste ponto que a arte revela ser um evento essencialmente interpretativo e, 

ao mesmo tempo, um acontecimento de essência ontológica.  

Diante disso, interpreto como um evento interpretativo, porque os seus produtos, 

gerados da interpretação que o artista faz da própria matéria, não vivem a não ser na 

interpretação que se oferecem, resultando em um verdadeiro resumo hermenêutico que é o 

processo artístico. Se o artista continuamente julga, avalia, aprecia o seu processo de 

produção sem saber de onde verdadeiramente provém o critério das suas avaliações,  sabe, 

intui, percebe que quer alcançá-lo e opera segundo juízos orientados por si próprio, e depois 

da obra feita, retornando o olhar, entende que as operações eram direcionadas através da 

forma descoberta, finalmente, e realizada. É também um evento de cunho ontológico, porque 

o estilo é sempre pessoal. Como a pessoa, é acima de tudo relação com o ser, entende-se a 

transformação da matéria, ou seja, dos conteúdos espirituais, que advém do fato de o plano 

estilístico pôr em jogo a verdade. Pareyson ao desenvolver a sua própria perspectiva estética, 

pode conceber a arte, na última fase do seu pensamento, como a sede mais própria da 

verdade
672

. Saliento que essa tese acerca do nexo arte-interpretação e da importância 

ontológica da arte é sustentada amplamente nos desenvolvimentos subsequentes do 

pensamento pareysoniano. Assim, como se pode notar na perspectiva da formatividade a 

abordagem implícita mais do que explícita da escuta no cerne do processo interpretativo. A 

partir dos anos sessenta, os intérpretes de Pareyson, formados na escola de Turim, seguiram 
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rumos distintos do seu mestre, no entanto a raiz substancial presente nos dois extremos do 

pensamento pareysoniano, a estética da formatividade e a ontologia da liberdade permanece. 

Essa referência é dirigida mais precisamente a Umberto Eco e Gianni Vattimo
673

. 

Neste âmbito, pode-se ressaltar a Opera aperta de Umberto Eco (1962). O que significa a 

obra aberta? Na perspectiva de Umberto Eco, de acordo com Givone é problematizar a obra 

numa contínua abertura de significados e logo uma verdadeira e própria abertura sobre o 

mundo, no âmbito da sua interpretabilidade, isto é, o seu não existir senão na interpretação
674

. 

Umberto Eco concebe a obra principalmente em termos de semiótica, abordando a 

interpretação, em segundo plano, por isto mantém entre parêntese que o caráter pessoal da 

obra, na esfera da interpretação, é constitutivo e primário por ressaltar preferencialmente os 

elementos de objetividade numa esfera de estrutura indicativa, de um código, uma mensagem. 

 Diante disso, na mesma perspectiva infere-se a relevância da obra publicada por 

Vattimo em 1968, intitulada Poesia e ontologia. Vattimo evidencia a relação de poesia e 

ontologia e, mais em geral, a essência ontológica da arte no fato de que a arte é em relação 

com o ser e, logo, com a verdade porque é na arte que a verdade se faz evento e abre os 

diversos horizontes da nossa experiência intramundana
675

. Na interpretação de Givone, 

Vattimo teria, sucessivamente, através da sua feliz expressão, “enfraquecido” as noções de ser 

e de verdade em um sentido antimetafísico, concebendo a arte não tanto como o lugar da 

verdade (e do nosso com ela); aliás, como aquele no qual experimentamos o seu dissolver-

se
676

.  

Entendo a estética no âmbito de um discurso sobre a arte e sobre aspectos da 

existência humana que portam consigo uma herança de não essencialidade. Isto nos possibilita 

pensar a arte e a técnica como noções complementares. É impensável uma teoria da arte que 

prescinda da reflexão sobre a essência da técnica e do “fazer” do homem em geral. A meu ver, 

a arte abre perspectivas sobre a técnica que a técnica por si mesma tende a ocultar, como 

quando impõe, como necessários e fatais, produtos que na realidade são não menos 
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esteticamente gratuitos do que aqueles da arte. Assim também, se a estética ainda está longe 

dos problemas pertinentes à realidade da existência humana, é isto que faz da estética um 

observatório privilegiado sobre a nossa colocação no mundo e na história.  

Destaco aqui brevemente na esfera do conteúdo artístico, o problema do sentimento na 

arte e o problema das relações entre biografia e poesia. Não se trata de uma discussão nova, 

bem sabemos, trata-se de repensar a arte como saber fazer, perfeição formal, contrapondo-a, a 

arte, como inspiração e paixão. Nas palavras de Pareyson têm-se o ator de Diderot, que 

quanto mais sente menos triunfa; e por outro lado, a reivindicação do sentimento imediato, 

primitivo, contra o artifício douto mais frio, elegante, porém extinto
677

. Assim, também as 

agudezas procuradas, elaboradas, cinzeladas do século XVI; e o “ânimo perturbado e 

comovido” de Vico. Desse contexto, Pareyson elenca cuidadosamente, de um lado, o culto da 

forma, a busca deliberada da perfeição, o cálculo.  

No lado “oposto”, Pareyson explica o romantismo recorrente, que, quando não 

identifica precisamente a arte com o sentimento, pelo menos enrraiza-o nela de modo difícil 

de desarraigarse. Diante disso, na perspectiva da formatividade prescrevem-se para a arte os 

enunciados emocionais em antítese aos referenciais
678

. Entende-se que os sentimentos são 

diversos, os vividos pelos artistas ao fazer a obra e os despertados pela obra no leitor; em 

suma, os sentimentos precedentes, contidos, concomitantes e subsequentes com relação à obra 

de arte.Têm-se dito que a arte acompanha toda a experiência do homem refletindo sempre a 

situação histórica em que se desenvolve, sendo ela própria uma forma de vida. No 

pensamento de Pareyson, “a arte desde a primeira forma do viver humano, quer dizer na 

infância da humanidade [...] acompanha e decide suas lutas, promove seus ideais, educa seu 

espírito”
679

. Convém examinar, arte e vida considerando sua pertinência no conjunto da 

discussão sobre formatividade e interpretação. 
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12. ARTE E VIDA  

 

“A arte acompanha toda a experiência do homem, 

inseparável das manifestações da vida moral, 

política e religiosa”
680

. 

 

 

Pareyson pretende superar a antinomia entre arte e filosofia, configurada no início do 

pensamento moderno sobre o tema da autoconsciência. Se a arte é reconfigurada na sombra, a 

filosofia se dispersa no antagonismo. Caneva aborda a exigência individual do sentido da arte 

no âmbito da tradição de um pensamento italiano antagônico a Descartes, que se consolidará 

com o pensamento de Gian Battista Vico, autor lido, analisado e notadamente presente em 

Pareyson
681

. A importância da estética croceana, reconhecida pelo nosso autor, não anula, ao 

contrário o faz problematizar certas unilateralidades, tornando possível um enraizamento da 

arte no âmbito da experiência humana e, especialmente, recuperar todos os elementos que 

unem arte e vida
682

. Caneva bem interpreta Pareyson no fundamento primordial de que, entre 

a arte e a vida, existe uma dupla relação. Entende-se que de um lado, a vida inteira prepara a 

arte, existe um caráter estético inerente a todas as suas manifestações; por outro lado, é 

justamente em virtude desse presságio da arte que a vida de cada dia contém que a arte pode 

especificar-se. É exatamente no ato em que ela se especifica que a vida toda inteira adentra a 

arte
683

.  

Prossego com Caneva que bem destaca a importância de o ponto de partida da estética 

pareysoniana fundamentar-se em uma compreensão unitária da experiência humana. Essa 

concepção tem suas raízes na substancial “unitotalidade da pessoa” que, só enquanto unitária, 

pode, pois, especificar-se nas diversas atividades e dimensões
684

. 
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Se escolho as três definições mais clássicas da arte, tenho: a arte concebida como 

fazer, conhecer e exprimir. Estas três concepções ora se contrapõem e se excluem, ora se 

aliam e se combinam. Todavia, permanecem como as três definições principais sobre a arte. 

Na antiguidade, prevalece a primeira definição; a arte como um fazer no qual era implicita ou 

explicitamente acentuado o aspecto executivo, manual. Na perspectiva de Problema da 

Estética, o pensamento antigo é abordado numa esfera que pouco se preocupou em teorizar a 

distinção entre a arte propriamente dita e a atividade ou a técnica do artesão
685

. Neste âmbito, 

entende-se haver permanecido um equívoco, o qual não foi dissipado nem mesmo pela 

distinção entre arte liberal e arte servil. A arte servil confinava-se no interior das artes 

inferiores às artes consideradas “grandes”, como as plásticas e figurativas, e era intimamente 

contraditória, porque exaltava exatamente as artes nas quais eram menos evidentes as 

características que, por definição, eram atribuídas à arte, quer dizer, o aspecto executivo e 

manual.   

Pareyson assegura que, no chamado romantismo, prevaleceu a terceira definição, que 

fez consistir a beleza da arte não na adequação a um modelo ou a um cânone externo de 

beleza, mas na beleza da expressão, ou seja, na coerência das figuras artísticas com o 

sentimento que a alma lhe suscita. Até então, as concepções da arte como expressão se 

multiplicam até às duas últimas, de Croce e de Dewey. Essas permanecem na base das teorias 

que concebem a arte como linguagem, até as teorias semânticas
686

. Entendo que no 

pensamento ocidental prevaleceu a arte concebida como um conhecer. Essa concepção,  

interpreta a arte como conhecimento, visão, contemplação, cujo aspecto executivo e 

extrínseco é secundário. A arte, então, é entendida ora como a forma suprema, ora como a 

forma própria do conhecimento, mas como visão da realidade, ou da realidade sensível na sua 

plena evidência; tanto de uma realidade metafísica superior e mais verdadeira, quanto de uma 

realidade espiritual mais íntima, profunda e emblemática. Na passagem em destaque, vê-se o 

que afirma Pareyson: 

Entre a arte, vista como operação específica e determinada, e a vida, vista 

como o complexo de todas as atividades humanas, existe uma dupla relação: 

por um lado, a vida inteira prepara a arte, e um caráter estético inerente a 

todas as suas manifestações, e em virtude deste presságio da arte, que 

também a vida de cada dia porta consigo, a arte pode especificar-se como 

operação determinada; por outro lado, mesmo no ato no qual a arte se 
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especifica como operação distinta, a vida toda inteira adentra nela, e é este o 

motivo pelo qual a arte pode tornar-se, pois, razão de vida para o homem que 

a exercita e a contempla (PAREYSON, PE1, 2009, Vol. 10, p. 123). 

 

Pareyson analisa o tema da vida espiritual completa inserida na arte na esfera da atividade 

específica, distinta e determinada. Essa visão pode ser entendida só se tivermos presente a 

distinção fundamental entre “esfera estética” e “esfera artística”: estética é a inteira vida 

espiritual vista em todas as suas manifestações, enquanto o termo artístico é um atributo que 

convém somente à arte propriamente dita. Isso quer evidentemente dizer que, além da beleza 

artística, existem outras formas de beleza, as quais não deixam de ser tais também se não são 

o resultado de uma atividade propriamente artística
687

. 

A meu ver, essas concepções, diversas entre si, colhem caracteres essenciais da arte, 

porque não estão isoladas entre si. A arte é expressão, mas não se deve esquecer que existe 

um sentido através do qual todas as operações humanas são expressivas. Cada expressão 

humana contém a espiritualidade e a personalidade de quem a manifesta e à qual se dedica 

com empenho. Logo, toda operação humana é como um retrato da pessoa que a conclui. 

Compartilho o princípio de que a arte tem um caráter expressivo, mas não é certo o que a 

caracteriza na sua essência. Poder-se-ia dizer que a arte tem também, entre outros, um caráter 

expressivo; ou ainda acrescentar que, se não tivesse essa característica, não seria arte, porque 

faltaria a característica de humanidade concluída, que é condição indispensável da conquista 

de cada obra humana.  

No entanto, considerar que a arte é expressão de sentimento pode ser importante do 

ponto de vista da poética, mas é uma concepção problemática na esfera da estética. No 

pensamento de Pareyson o programa de uma arte lírica que consiste em expressar efeitos e 

emoções, não alcança a essência da arte, por não se entender qual sentimento possa exprimir 

um arabesco ou uma música abstrata ou uma obra arquitetônica
688

. Pareyson aborda a arte em 

relação ao conhecimento, coferindo à arte todas as outras expressões do conhecimento 

humano. Nestes termos faz a distinção entre estético e artístico, definindo como estético o 

problema da possível consistência objetiva e das condições subjetivas de uma particular 

experiência. Caneva entende que essa experiência pode ser chamada de experiência da beleza. 
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Tal experiência não é necessariamente ligada ao fato artístico porque nós chamamos de belo 

não só um poema ou um quadro, mas também um cavalo. Umberto Eco evidencia que é um 

problema da estética contemporânea entender o quanto a experiência artística incide sobre 

nossas experiências estéticas
689

. 

A arte é expressiva, conforme já aludimos, mas a expressividade da arte tem um 

sentido particular. A arte é uma expressão alcançada. O alcance dessa expressividade ocorre 

quando a ênfase que contém o caráter específico da arte cai não sobre o substantivo, mas 

sobre o adjetivo. Nesse aspecto, a obra de arte é expressiva enquanto é forma, isto é, 

organismo que vive por conta própria e contém tudo aquilo que deve ter. A arte, então, 

exprime a personalidade do seu autor, não tanto no sentido de traição, denúncia ou declaração, 

mas no sentido de que ela é, e nela também a mínima partícula é mais revelativa da pessoa do 

seu autor do que qualquer confissão direta. A nosso ver, a espiritualidade que se exprime é 

completamente identificada com o estilo. Na reflexão de Pareyson, “a forma é expressiva 

enquanto o seu próprio ser é um dizer, ela não só tem quanto é um significado, se pode 

concluir que em arte o conceito de expressão contém o seu especial significado do conceito de 

forma”
690

. 

No âmbito dos aspectos cognoscitivo, contemplativo e visual da arte, compartilhamos 

com Pareyson o pensamento de que o aspecto cognoscitivo não caracteriza a arte porque pode 

ser conferido a outras atividades humanas. Assim, também para certos artistas, a sua arte é o 

seu modo singular de conhecer e interpretar o mundo, como em Leonardo da Vinci, por 

exemplo. Mas isso remete ao panorama geral da arte que, na concreta e indivisível 

personalidade do artista, assume as funções de outras atividades do espírito humano, isto é, de 

ciência ou de filosofia, de religião ou moralidade, sem, por esta característica, deixar de ser 

arte. Se a arte revela a verdadeira realidade das coisas, do mundo suprassensível, da ideia, de 

outras atividades humanas, pode exibir princípios, leis, estruturas sobre as quais a filosofia, 

com oportuna interpretação, edifica as suas construções conceituais. 

Para Pareyson, a interpretação da obra de arte só é possível porque a relação da 

estética é uma relação de existência-artista e existência-espectador. Entendo que a relação 
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estabelecida entre o artista e o espectador é existencial, é vida. Ampliar a arte para outros 

domínios quer dizer que a arte não pode ficar restrita àqueles que têm poder econômico para 

ter acesso à obra de arte. Coppolino afirma que Pareyson resolve um dos problemas mais 

importantes da estética: o problema da relação entre arte e vida, muito ligado ao problema da 

absolutização da arte e também da sua subordinação a outros valores. No âmbito da unidade e 

especificação no qual se insere o conceito de arte, não se pode pretender que a obra de arte 

exclua de si outros aspectos da vida espiritual. Antes de tudo, esses aspectos representam a 

concretude da qual vive a obra. Mas também pede o entendimento da concepção de arte como 

formatividade, opondo-se à pretensão de separação da arte de qualquer outra atividade, como 

se a vida espiritual pudesse ser considerada em fragmentos, sem nenhuma relação entre 

elas
691

.  

Isto significa que a função da arte não é apenas revelativa ou cognoscitiva, 

especialmente quando se atribui ao conhecimento um caráter contemplativo. Acentuar o 

caráter cognoscitivo e visual, contemplativo e teórico à arte contribui para pôr em segundo 

plano os aspectos mais essenciais e fundamentais, que são os aspectos  executivo e realizativo. 

Pareyson enxerga como um grave preconceito da teoria e da prática da arte. Se a arte é 

conhecimento, ela é um modo singular e inesgotável de conhecimento que se deriva do seu 

ser arte. Isso não quer dizer que a arte seja esse mesmo conhecimento ou visão ou 

contemplação, porque ela qualifica, em modo peculiar e característico, essas suas eventuais 

funções. 

Penso com Pareyson que a arte revela um sentido das coisas, e tem uma linguagem 

própria em um modo novo e inesperado. Entende-se que a arte ensina uma nova maneira de 

olhar e ver a realidade: “estes olhares são revelativos, sobremaneira porque é construtivo 

como o olho do pintor, cujo ver é já um quadro, e através do qual o contemplar se prolonga 

no fazer”
692

. A meu ver, o aspecto essencial da arte e seu aspecto produtivo, realizativo, 

executivo inseridos na formatividade nos recordam que todas as atividades humanas têm um 

lado executivo e realizativo. Isto diz respeito não somente ao mundo da técnica, da fabricação, 

das coisas nas quais o “fazer” tem um aspecto não só evidente, mas manual e fabril, mas 

também à atividade propriamente espiritual, onde esse aspecto visível não existe como o 
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pensar e o agir. Também no pensamento e na ação não é possível “operar” sem “fazer”, isto é, 

sem executar, produzir, realizar. Isto significa, antes de tudo concluir movimentos de 

pensamentos e atos práticos, executar raciocínios e ações, produzir obras especulativas e 

obras morais, realizar valores teóricos e valores éticos. A arte é ao mesmo tempo invenção. 

A dialética de Vida e Arte são resultantes da filosofia hegeliana e, como tal, especula 

que a filosofia hegeliana não alcança a garantia da especificação da arte, no sentido de que a 

especificação da arte não é separada da sua superação. Pareyson questiona “se o assunto 

perseguido por Croce para garantir tal especificação pode considerar a absolvição da sua 

reforma da dialética, se implicar a intervenção de outros fatores por si já estranhos à dialética 

em algum modo concebida”
693

. Para impedir a dissolução da arte na filosofia, é necessário 

identificar a arte com a vida, ou, de preferência, individualizar outras relações da arte com a 

vida de tal modo que, impedindo a resolução da arte na filosofia, não reúnam, todavia, a 

identidade de arte e vida. Assim, também na realidade, dissociando ou descobrindo, a 

dialética intervém na dissolução da arte na filosofia
694

.  

Considero com Pareyson que a arte é uma atividade que emerge da vida, e dela 

emergindo, dela se distingue, afirmando-se numa zelosa especificação própria, com uma 

natureza, finalidade e peculiaridades singulares. As concepções absolutizam apenas um dos 

dois aspectos, descuidando-se do outro. Percebo que uma arte aderente à vida acaba-se por 

descuidar-se da própria especificação. Ao se afirmar a pura gratuidade da arte, acaba-se por 

esquecer o quanto ela deve à vida e como pode e deve nela influir. Na realidade, quando se 

fala em arte empenhada, em termos pareysoniano alude-se ao fato de que, como a arte está 

presente em toda a vida do homem, assim, também toda a vida do homem aprofunda-se nela. 

Isto constitui o íntimo conteúdo da arte e, justamente por isso, ela pode tornar-se razão de 

vida para quem a faz e para quem se regozija. E, pela sua intrínseca humanidade, pode 

exercitar na vida uma grande função
695

: educadora, ou moral, ou científica, ou religiosa, ou 

política, ou social.  Na reflexão de Pareyson a arte é evasão, astúcia, gratuidade pura, quando 

se acentua o próprio ato de especificação da arte. Isto é, o ato pelo qual a arte é arte e não 

outra coisa é suficiente no seu valor de arte.  
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Nesta esfera, pode-se alcançar com Pareyson o entendimento de que os dois aspectos 

são inseparáveis: se a arte pode emergir da vida, afirmando-se na sua especificação, é porque 

ela já está contida na vida inteira que a prepara e anuncia a sua especificação. Diante disso, no 

ato de especificar-se, ela acolhe em si toda a vida, que a penetra e invade a ponto de ela poder 

reemergir na própria vida para nela exercitar as mais variadas funções: como a vida adentra a 

arte, assim a arte age na vida
696

. 

Na arte, empenho e astúcia, adesão e distanciamento, responsabilidade e evasão, 

funcionalidade e gratuidade encontram-se e colaboram entre si, e, se tal colaboração e 

compatibilidade podem parecer misteriosas, dever-se-á dizer que não é este o único aspecto 

paradoxal dessa atividade que é, certamente, a mais complexa e enigmática das atividades 

humanas. Pareyson aborda essa especificação, que a lança sobre si própria, e justamente por 

ela, a arte é alimentada, invadida, reforçada pela vida e pela consciência de nela poder 

exercitar uma missão. Coppolino enfatiza que nisso consiste aquilo que se costuma chamar a 

humanidade da arte, e que foi utilmente reivindicada contra as afirmações exclusivas da 

gratuidade da arte, mas que, por sua vez, converte-se numa negação da arte se não faz caso de 

sua especificação. Entende-se que a poesia de evasão e arte militante, de fato, só se incluem 

na arte se participam dessa sua natureza dupla, pela qual o puro jogo e o voo da fantasia não 

são nunca tão destacados de forma a não arrastar consigo todo um mundo espiritual e um 

posicionamento concreto em face da vida. Assim sendo, o propósito militante não é bem 

sucedido no seu intento a menos que seja seguido por uma via puramente artística
697

. 

Pareyson definiu o conceito de arte movimentando-se da experiência real e concreta 

para uma análise que não se limita aos fatos artísticos, mas se estende à inteira experiência 

humana. Essa convicção demonstra que a arte ou qualquer outra atividade jamais alcançaria 

definir-se como operação específica, dotada de um campo próprio, independente e autônomo, 

se a inteira vida espiritual já não a preparasse e previamente a anunciasse de alguma maneira. 

A arte, como operação específica e própria dos artistas, não pode resultar a não ser da ênfase 

intencional e programática de uma atividade que é presente em toda a vida espiritual. Essa 
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atividade acompanha, aliás, constitui toda manifestação da operosidade humana nos mais 

diversos campos e nas mais diferentes distinções.  

Não obstante, na visão de Pareyson a arte não poderia nunca surgir, e, sobretudo, não 

seria um fato humano, aberto à compreensão e ao reconhecimento de todos os homens, se não 

fosse a presença e o alcance de ser operação específica. Assim, independentemente do fato de 

que eles saibam ou não fazer arte por conta própria, e sejam capazes de suscitar um interesse 

profundo e vital, não só no artista e no crítico, mas também no mais comum espectador que, 

na contemplação da obra de arte, assinala exigências que estão entre as mais sentidas e 

insuprimíveis da alma humana
698

. 

Um tanto paradoxal a expressão, mas é do próprio Pareyson: “toda a vida já é “arte”. 

A arte justamente enquanto tal é sempre mais que pura arte” 
699

. A formatividade de toda a 

vida humana e a profunda humanidade da arte são na chave argumentativa pareysoniana, uma 

dupla garantia não só da acessibilidade dos fatos artísticos e de sua possibilidade de serem 

compreendidos por todo o mundo, mas também do lugar central que a arte ocupa na 

experiência humana. O próprio ato com que ela se especifica a instala no centro da vida 

espiritual. Esse ato pemite que ela brote da vida enquanto esta, exercendo-a a seu modo, a 

prenuncia e lhe cria a expectativa. Neste contexto retorna a mergulhar na própria vida, 

aprofundando-se e constituindo ao mesmo tempo a essencial humanidade. Na investigação de 

Pareyson, analisa-se uma das razões do vivo interesse que o homem nutre pela arte: 

 

O fato de ver na arte em estado puro e exaltado até a máxima possibilidade, 

aquela atividade formativa que de certo modo exerce em todas as suas 

operações, e sem a qual não poderia atingir valor algum. A arte encarna em 

sua maior evidência o próprio conceito de êxito, bom resultado, e não é de se 

admirar que um insuprimível interesse pela arte floresça espontaneamente no 

homem, o qual em toda a sua atividade só consegue realizar uma obra ou um 

valor através de um processo de produção inventiva que tem como alvo o 

êxito, o bom resultado, através da precariedade de múltiplas tentativas 

(PAREYSON, Luigi. ETF, 2005, p. 264). 

 

O conceito de formatividade é aprofundado, demonstrando o seu caráter essencialmente 

“realizativo” e “comunicativo”. Realizar significa produzir algo que tenha valor intrínseco,  
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sólido e realidade definitiva a fim de alcançar o reconhecimento em sua propriedade e, na 

própria determinação circunscrita, reúna aspectos múltiplos e infinitos.  

Na minha leitura, Pareyson mais de uma vez enfatiza que realizar significa não apenas 

dar existência a um valor, singularizar um universal, mas produzir uma existência válida, algo 

singular e, ao mesmo tempo, reconhecível, exemplar; um ser definível e também inexaurível e 

infinito. Compreendo, sobretudo que: “o interesse pela arte se origina espontaneamente do 

fato de que toda a vida do homem, por seu intrínseco exercício de formatividade, a antecipa 

como um pressagio, a prepara e a interpreta”
700

. Pareyson delimita o lugar específico da arte 

no âmbito da experiência humana, como já vimos ao longo da nossa pesquisa. Nestes termos, 

Caneva afirma que Pareyson era convicto de que a interpretação não seria realizável se 

prescindisse da conexão/distinção orgânica e originária que subsiste entre experiência humana 

e experiência artística. Isso, no entanto permite, a especificação artística encontrar a sua 

identidade específica
701

. Respaldados por Ciglia, compreende-se que a recuperação da 

conexão orgânica e originária reduz a distância entre arte e vida e se mostra no interior de 

uma perspectiva estética direcionada à abordagem da fundamentação existencial da 

experiência artística
702

.  

Pareyson evidencia a confluência, na arte, de outros valores que contribuem para a 

multiplicidade de significados e anuncia a realização do valor artístico, possível só através do 

ato humano. Neste ato consiste a plenitude de significados com os quais a obra age no mundo 

e suscita ressonâncias nos mais diversos campos e nas mais variadas atividades. O interesse 

despertado pela arte não é apenas uma questão de gosto, mas uma satisfação completa das 

mais complexas exigências humanas. A realização do valor artístico é produto de valores 

paradoxais que compõem a pessoalidade da obra. Nessa composição se inclui a fruição, que 

mesmo sendo perturbada por apreciações de outra natureza, incorpora-se ao valor artístico
703

.   

Na reflexão pareysoniana, para falar de arte e vida é preciso falar da humanidade da 

arte. É graças à profunda e constitutiva humanidade da arte que a vida adentra a arte assim 
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como a arte se insere na vida. E assim como a arte se alimenta da espiritualidade, esta também 

pode colher frutos na arte. No pensamento de Pareyson não é possível o exercício puro da 

formatividade sem que nisto se empenhe toda a personalidade, da mesma maneira não é 

possível o ato de contemplação que não seja, ao mesmo tempo, uma satisfação ou, ao menos, 

um interesse total e vital. A confirmação da humanidade da arte não implica, de modo algum, 

concessão ao conteudismo, porque o mesmo ato de especificação da formatividade demonstra 

que a espiritualidade do artista adentra a forma da arte, precisamente na forma da arte.  

Não obstante, a humanidade constitutiva da arte, conforme pensa Pareyson, vai além 

das interpretações dos fatos artísticos por ser na concretude da pessoa que a arte é exercida em 

profunda ligação com toda a vida espiritual. Isso explica como a arte e as outras atividades 

dão lugar a encontros mais complexos. Pareyson é enfático ao dizer: “a arte é uma atividade 

humana que, gozando de uma autonomia própria, que não tolera subordinação a outros fins, é 

exercida entre outras atividades, mas isto não impede que ela alcance o próprio fim 

exercendo-se dentro de ou através de outras atividades”
704

.  Partilho o argumento de que 

outras atividades alcançam os próprios fins através da arte, e isso não é a causa da confusão 

de valores ou da subordinação de certos valores a outros. 

Ao longo da dessa investigação, elucido que toda a vida humana permanece aberta à 

operosidade artística, proporcionando-lhe as mais diversas ocasiões para se exercer, segundo a 

própria natureza, no interior das mais distintas atividades. Assim também, cada operação 

humana exige, para obter êxito, um exercício de formatividade. Este institui a possibilidade de 

que o caráter formativo se acentue em uma particular evidência, intencionalmente procurada 

no próprio ato que persegue o intuito específico da operação em curso
705

. Produto disso, a arte 

pode inserir-se em muitas manifestações da vida humana, sem corromper-se na sua natureza 

específica nem comprometer o resultado próprio da atividade em exercício. A formatividade 

de toda operação, conforme enxerga Pareyson, é, portanto, sempre capaz de acentuar-se em 

uma evidência fim em si mesma. Isto é, evocar a pura formatividade da arte, mas, nesse caso, 

nem os fins não artísticos são suprimidos pela arte ou chegam a negá-la e suprimi-la
706

. 
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Recordo que as épocas fulguradas pela arte, nas mais variadas manifestações da 

operosidade humana, deram lugar a outras épocas que preferiram separar a arte das outras 

atividades, isolando-a numa pseudointocabilidade. Pareyson aborda esta característica no 

âmbito de uma chave para o esteticismo, no sentido de que a intencionalidade artística, 

imprimida à formatividade intrínseca à operação pode acentuar-se ao ponto de subordiná-la a 

qualquer outro valor. Esta concepção foi muitas vezes substituída por outra maneira de 

esteticismo, invertida, separando a arte de toda outra atividade, a ponto de fazê-la objeto de 

uma misteriosa e requintada embriaguez, confinando-a em uma atmosfera rarefeita e 

esterilizada.  

Nas palavras de Pareyson: “sem vida nem humanidade, pode haver um entrelaçamento 

ainda mais complexo de atividades, como quando acontece que um resultado artístico seja 

alcançado mediante a realização de fins não artísticos ou se alcancem fins não artísticos 

através de uma intenção artística”
707

. Neste contexto, fala-se da possibilidade de um resultado 

artístico através de operações que visam em si realizar outros valores, no sentido de que nem 

o valor artístico está subordinado ao valor específico realizado, nem o específico é pensável 

em sua própria natureza como desacompanhado do valor artístico.  

Na argumentação do nosso autor, isso acontece em civilizações dotadas de alto sentido 

estético, como a grega e a humanística, onde não apenas se põe em evidência a formatividade 

intrínseca a toda operação, mas também dificilmente se pensa alguma atividade sem um fim 

artístico. Entende-se, diante do que foi dito que “um discurso filosófico que não culmine em 

valor artístico demonstra que a intencionalidade específica da operação, prática ou 

especulativa, não é apreciável em seu exato valor autônomo, a não ser considerando sua 

necessidade primordial de ter um resultado artístico”
708

. O culminar é arte, não é indiferente a 

esse pensamento ou a essa prática; também não é indiferente a esse tipo de arte a sua 

aderência a fins em si não artísticos. A própria arte pode assumir outra função. Pareyson nos 

recorda que certos artistas que fizeram arte, fazendo ao mesmo tempo filosofia ou religião, o 

seu modo de filosofar ou rezar, permaneceram fazendo arte, essencialmente arte, e quanto 

mais viva a arte, mais profunda a filosofia. Não é algo indiferente a essa forma de arte assumir 

funções de filosofia ou religião, nem ao pensamento filosófico este seu resplandecer e 

irradiar-se em formas de arte. 
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Considero que esses dois modos diferentes de entrelaçar o valor artístico com outros e 

diferentes valores se alternam e ganham outras nuances na vida mesma. Nessas nuances, no 

entanto possibilitam-se obras de arte de natureza composta, embora unitária, em que seria 

grave erro querer inserir distinções ou efetuar separações. Isso deixaria escapar o complexo 

orgânico e indivisível através do qual o valor artístico adere a outros valores ou os envolve. 

Na arte primitiva, as figuras têm sentidos mágicos que nutrem toda a vida. E na arte antiga, 

não é fácil separar, sobretudo o fim artístico do político ou religioso. Pareyson analisa a arte 

sacra como inseparável da moral e da religião e alega que numa contemplação moderna 

dessas obras, caso se pretenda considerar o puramente artístico, escaparia o próprio valor 

artístico. Do mesmo modo, uma consideração filosófica, política, ética ou religiosa que não 

tenha em conta a sua qualidade artística, falharia no seu próprio intuito. 

O caráter especulativo da estética não nega a sua historicidade, conforme se constata 

na história dos fatos artísticos. No entanto, é natural o suceder-se dos gostos, dos estilos e das 

escolas. Por sua vez, não se pode esquecer que existe arte em toda atividade humana, e cada 

obra que alcança o êxito é também bela, na visão de Pareyson. Acrescenta-se também que a 

realização de todo valor, é impossível sem a realização de um valor artístico e que a avaliação 

de toda obra não pode prescindir de uma apreciação estética. Quando se diz que uma obra é 

bela se está fazendo uma avaliação estética, naturalmente vimos com Pareyson que nenhuma 

atividade, seja ela moral ou especulativa, pode concretizar-se em obra senão exercitando 

aquele processo próprio de invenção e produção em que consiste o formar. O caráter da forma 

é próprio da contemplação, isto é, a beleza, “o mesmo processo de interpretação com o qual 

alcança uma apreciação moral ou especulativa de uma obra prática ou de pensamento 

evidencia também o caráter de forma que ela necessariamente possui, e isto é um 

apreciamento estético”
709

.  

Caneva faz menção ao universo da operosidade humana que caracteriza e se 

manifesta, na sua originária e constitutiva beleza. A operosidade humana enquanto tal é 

atribuída à pessoa vista como uma disposição originária do homem e, logo, como o resultado 
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de um processo formativo: a pessoa mesma é uma forma
710

. A beleza como obra-forma é, em 

cada instante, o que se alcança fazer de si mesmo
711

. Destacamos o que escreve Pareyson: 

 

A pessoa é ao mesmo tempo existência, isto é, história concreta do 

corporificar-se da iniciativa; tarefa, isto é, coincidência de ideal e dever em 

uma vocação que é a coerência procurada na vida inteira; obra, isto é forma 

vivente e irrepetível dotada de validade absoluta e originalidade exemplar; 

eu, isto é, eu, substância histórica qualificada por uma responsabilidade 

essencial e exercício pessoal da razão universal
 
(PAREYSON, EP, 2002, p. 

189).  

 

Pareyson procurou evidenciar sempre a profunda conexão entre Arte e Vida. Na sua reflexão, 

uma obra de arte é a pessoa mesma do artista
712

, a obra/pessoa é relação com ser/verdade e 

assume uma função sagrada, assumindo toda a responsabilidade: a pessoa é tarefa, “o fazer da 

pessoa é o reconhecer em si a própria humanidade no esforço de realizar a normatividade em 

forma pessoal”
713

. A pessoa não se reduz à sua história; a história não é história, se faz 

perspectiva vivente sobre a verdade. Nenhuma obra se torna tal a não ser que seja forma, 

afirma Pareyson. Isto é, ao mesmo tempo, real e válida, individual e universal, finita e 

infinita
714

. Assim, também nas outras operações a independência da obra faz, de sua própria 

existência, um valor. Produto disso, a originalidade inventiva faz exemplar a sua própria 

irrepetibilidade, e a orgânica unitotalidade desdobra-lhe a natureza finita em uma infinita 

inexauribilidade
715

. 

Pareyson vai reforçar o princípio de que na obra de arte, existência e valor coincidem 

porque o artista não tem outro alvo senão a existência da obra, não seu efeito nem suas 

consequências, e menos ainda subordina a existência da obra a algum escopo que se deva 

atingir. Na arte efeito e existência coincidem, pois o efeito não é um fim externo que justifica 
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a produção da obra nem é algo que se acrescente à obra uma vez realizada, mas é a própria 

obra, na sua existência física e presença material. Entende-se que a obra de arte é o caso típico 

da universalidade que se faz valer através da singularidade que se apoia na universalidade, 

pois a regra individual é o seu fim último. Pareyson assegura que a exemplaridade e a 

originalidade lhe são inerente por excelência. Enfim, a inesgotabilidade de seu próprio ser 

determinado se concretiza em infinita interpretabilidade. Isso a torna capaz de reviver cada 

vez sempre de novo em execuções diferentes permanecendo, todavia sempre igual a si 

mesma
716

. Arte e realização caminham juntas, qualquer operação humana, de acordo com 

Pareyson, só chega a se “realizar” se obedece às condições que na arte se refletem com 

singular evidência. Isso por um lado faz da arte uma implícita demonstração de que na vida 

espiritual vale apenas aquilo que chega a bom termo, ou seja, só existe e resiste ao que tem 

forma, e só se produz formas quando se espera atingir alguma “realização”. Assim também, se 

oferece um fundamento para a abertura que o homem, já na sua cotidiana atividade, possui 

para a arte
717

. 

No pensamento de Pareyson a identificação de arte e vida fundamenta-se na metafísica 

do imediato o finito é baseada no pressuposto da positividade do imediato, da sensibilidade e 

da individualidade. O sentido e o individual não são mais negativos e superados na razão 

universal, e na unitotalidade da verdade absoluta. Racional e irracional devem ser 

considerados na sua unidade adialética. Isso quer dizer que entre sentido e razão não deve 

haver mediação dialética ou relação de grau, parece que só na razão absoluta o sentido pode 

ser inventado
718

. 
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13. CONCLUSÃO 

 

A conclusão de um trabalho acadêmico é sempre uma tarefa muito difícil. Vive-se a 

dupla tentação de pensar que, por um lado, a temática foi esgotada e não existe outra 

possibilidade de ser desenvolvida. Por outro lado, há a tendência em pensar que a conclusão é 

um mero resumo dos capítulos, e exige que nos recordemos de que a arte se mostra como um 

acontecimento interpretativo. A conclusão é, para o autor, apenas uma possibilidade de olhar 

criticamente para o seu trabalho, fruto da consciência de que, em filosofia, nenhuma temática 

pode ser esgotada; sempre é possível uma nova interpretação singular, diferente, distinta, 

outra. E todas elas são interpretações válidas; basta recordarmos do princípio pareysoniano da 

inexorabilidade da interpretação. 

Percorrido os elementos basilares do fazer a obra de arte apresentados por Pareyson na 

ETF, sobretudo o princípio inovador e original do fazer-inventando, vislumbrando não apenas 

um resultado, mas um êxito (riuscita), algo que não só encontrou o seu próprio preceito, mas 

o reconheceu como fundamental. Afirmo, ao longo do caminho, que o caráter produtivo, 

executivo, realizativo, inventivo e figurativo do fazer conduz simultaneamente tanto à 

produção quanto à invenção; que é no fazer, e isto inclui interpretar, que o preceito da 

produção se deixa encontrar; é na execução que se descobre o modo de fazer.  

Procuro somar à inquietação pareysoniana, desbravadora de uma estética para além do 

estabelecido, a nossa inquietação. A nosso ver, Pareyson trouxe à luz a insuficiência dos 

conceitos-chave da estética para dar conta do fazer-interpretar a obra de arte e nos apresentou 

uma estética perpassada pela pessoalidade e pela interpretação, consequentemente distinta da 

estética já apresentada até os anos 40 do século passado, recriando, inovando, e reescrevendo 

um novo significado para a interpretação. Partilhamos com Caneva o argumento de que 

Pareyson, com a sua teoria da formatividade, acolheu e interpretou com muita eficácia o grito 

do homem contemporâneo sempre absorto pela inquisição trágica de uma razão distanciada da 

capacidade sensível. A necessidade da verdade não foi perdida, mas a busca deve ser por uma 

verdade existencial e pessoalmente significativa
719

. 
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Na minha interpretação, acrescentar luz própria ao elemento estético que está na base 

do fazer humano não é pouco, não é algo meramente executivo, mas criativo e voltado à 

formação. A vida prática em seu nível superior, assim como a vida espiritual em geral, 

artisticamente orientada reconhece a disposição artística para atividades diversas. Assim 

sendo, não apenas o artesanato, mas também a arte da memória, a arte da guerra, a arte da 

oratória e muitas outras expressões da arte.  

A meu ver, não há um quê de artístico permanente; não se trata do olhar do homem 

para um fim específico, mas de uma exigência de proceder por tentativas incessantes, pondo à 

prova as novas possibilidades até encontrar aquela “precisa” e reconhecê-la, moldando-a; não 

se trata de uma fórmula predisposta, mas de uma “feitura” que devolve à arte o que lhe 

pertence. Na ETF, a arte adquire uma relevância exclusiva, peculiar; tudo o que se refere à 

obra deve ser inventado, e especialmente adequado a algo que institui o fazer. As outras 

operações se dizem alcançadas somente enquanto ratificadas por uma legalidade e por uma 

finalidade às quais são submetidas preventivamente. A arte, ao contrário, não conhece 

nenhuma outra lei diversa daquela que ela mesma se dá. A arte contém em si um fim próprio, 

se pressupõe. Às outras operações se pode atribuir o princípio de que o único modo pelo qual 

a obra se deixa fazer é aquele segundo o qual, de acordo com as leis da atividade exercida, se 

deve fazer; um princípio inventivo plasmador da obra de arte. 

A formatividade reflete um conteúdo, mas ultrapassa suas limitações, tornando-o 

irredutível, específico, como modo de formar, como modo feito forma, como estilo. É neste 

aspecto, precisamente, que a arte revela ser um acontecimento essencialmente interpretativo, e 

ao mesmo tempo um evento com fins ontológico. É um episódio interpretativo, porque os 

seus produtos, gerados pela interpretação que o artista dá da própria matéria, vivem 

essencialmente na interpretação. No processo de produção, o artista julga, avalia, aprecia 

continuamente, sem saber de onde verdadeiramente provém o critério das suas avaliações.  

Admito que o bom êxito é muito importante, opera segundo apreciações próprias, e só 

a obra feita possibilita direcionar o olhar para trás e entender que aquelas operações eram 

endereçadas pela forma finalmente descoberta e realizada
720

. Isto é um acontecimento de 

finalidade ontológica. Seja porque o estilo é sempre pessoal, seja porque a pessoa é acima de 

tudo relação com o ser. Nesse âmbito, considero também a transformação da matéria, dos 
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conteúdos espirituais que acontecem no plano estilístico, pondo em jogo a verdade. A 

inventividade se faz presente nesse processo, conforme dissemos, até alcançar o êxito. 

Considero que todos os aspectos da operosidade humana contêm o caráter inegável e 

essencial da formatividade, cada operação implica uma minuciosa análise do fazer artístico, 

incluindo a recepção da obra de arte por parte do público e a existência concreta da pessoa. 

Pareyson fala da arte do mesmo modo como fala da filosofia, assegurando que “a filosofia é 

obra do homem e somente do homem. A filosofia é teoria do homem feita pelo homem para o 

homem. Portanto, a arte também é teoria do homem”
721

. Um estudo do homem enquanto 

autor da arte no ato de fazer a arte. Não obstante isso, o fio condutor da estética pareysoniana 

é o recurso direto à experiência. Por essa razão, seu ponto de chegada não poderia ser uma 

concepção geral da arte que se apresentasse fechada e definitiva, mas um conceito 

essencialmente operativo: um conceito que, longe de pretender esgotar a essência da arte, 

serve como princípio norteador da experiência artística.  

Assim, trata-se de uma pesquisa sobre a experiência artítica, com o intuito de lhe 

precisar o sentido e a possibilidade como especulação de critérios válidos para avaliá-la. 

Pareyson instituiu um vínculo efetivo e indivisível entre os três momentos basilares da 

proposição da arte: a gênese, a forma acabada e a interpretação. Sua reflexão estética é uma 

reflexão filosófica inovadora, germinadora, especulativa da Arte e da Pessoa. Esta temática 

norteou os sucessivos desenvolvimentos acerca da reflexão filosófica sobre a experiência 

estética, já mencionada, cujo escopo foi problematizar a arte no seu conjunto, estabelecendo-

lhe os limites, esclarecendo-lhe o significado humano buscando preservar a universalidade, 

demonstrando o caráter sistemático e aberto das reflexões que eram já o prenúncio dos 

conceitos desenvolvidos na Teoria da Formatividade. 

Questões como estas justificam a pertinência de o primeiro capítulo haver explorado A 

propedêutica estética pareysoniana: 1945 – 1953, desenvolvido em três subcapítulos: Arte e 

Pessoa; Imitação e Criação na Arte, e por último, Vida, Arte e Filosofia. Evidencio as 

intercorrelações no desenvolvimento do pensamento do nosso autor. A obra Arte e Persona 

(curso de 1945) discutiu, sobretudo, os temas propostos anteriormente por Benedetto Croce, 

enfatizando o distanciamento da temática em questão, isto é, a inseparabilidade de Arte e 

Pessoa. Pareyson articulou uma mudança no enfoque, direcionando-se para uma via distinta, 

para um novo horizonte que se desenvolveu ao ponto de fazer florescer o personalismo 
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ontológico, e justamente por esse teor renovador de “recomeço”, Arte e Persona ocupou o 

lugar que lhe era devido no volume 10 das Obras Completas do nosso autor, prosseguindo 

com uma ampla e articulada reatualização dos conceitos de iniciação, símile, semelhança, 

analogia e verossímil, conceitos essenciais para o pensamento estético, tanto no nível teórico 

quanto no âmbito histórico-filosófico.  

A fundamentação existencial da experiência artística, mais especificamente da 

experiência humana, elaborada e problematizada na experiência estética por Pareyson,  cogita 

problematizar a estética croceana, mas não desconsidera os aspectos sobre a essência da arte. 

Todavia, no texto de 1951, Sui fondamenti dell’estetica, Pareyson antecipou o conceito de 

unitotalidade da pessoa humana, explorado ao longo da interpretação do inteiro universo da 

experiência humana, desenvolvido no segundo capítulo da presente tese. Relembrando um 

pouco o ano de 1946, constatou-se a transferência, para segundo plano, das fraturas e dos 

aspectos obscuros e negativos em decorrência da positividade completa e, mais precisamente, 

do destaque dos aspectos produtivos, operativos e inventivos da experiência humana. Por essa 

razão, objetivamos explorar a obra de arte como expressão da pessoa. 

A propedêutica estética foi desenvolvida no arco dos conceitos de Vida, Arte e 

Interpretação, abordados no primeiro capítulo. Fundamentamos a obra como a detentora do 

critério que rege o julgamento do crítico no interior da inseparabilidade de execução e 

interpretação, o que faz com que a interpretação se torne uma exigência imprescindível da 

forma e de qualquer formatividade. Na interpretação encontra-se a condição de identificação 

de obra e intérprete que a faz reviver. Diante disso, defendo que é no campo da estética que o 

conceito de interpretação pareysoniano revelou toda a sua particular fecundidade.  Verifico a 

validade do conceito de interpretação estendendo-o às outras atividades humanas, 

pormenorizando-as no âmbito da estética. 

A reflexão sobre os fundamentos da estética constitui uma significativa parcela da 

meditação filosófica do nosso autor. Não obstante, entendo ser não apenas pertinente, mas 

imprescindível o desenvolvimento do segundo capítulo em cinco subcapítulos, conforme 

aludido na introdução. Indago as características da formatividade universal inerentes a todas 

as formas de atividade humana, demonstrando que, a partir do exercício da produção artística, 

evidencia-se a peculiaridade, inseparável da interpretação. Na feitura da arte, a formatividade 

se insere na característica de todas as atividades humanas, assumindo não só um sentido, mas 

sua própria tarefa. A formatividade presente em toda vida espiritual, se encontra também na 
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ação e no pensamento, não está isolada, mas demarcada e distinta de todo o resto; assumindo 

uma intencionalidade, uma tendência própria, a arte sustenta-se por si própria, se torna fim 

por si mesma.  

Defendo que o momento formativo da produção artística pressupõe uma teoria da 

interpretação germinadora da ontologia do inexaurível: a filosofia da interpretação é pensada 

para esclarecer a teorização sistemática da sua forma personalista e ontológica de 

compreender a estética como uma reflexão filosófica sobre a experiência artística e, enquanto 

tal, interpretação, na qual consiste a nossa hipótese de trabalho já aludida anteriormente. 

Como se sabe, Pareyson desvinculou o conceito de arte das concepções “conteudistas” - que 

concebiam a arte a partir de valores que lhe eram externos, como a estética da tradição 

hegeliana - e de concepções “formalistas” que concebiam a arte somente a partir de sua 

fisicilidade.  Mantive o princípio pareysoniano de que toda a vida humana tem um caráter 

essencialmente formativo, isto é, produz formas que são criações orgânicas, dotadas de 

compreensibilidade e de exemplaridade próprias, conforme demonstrados.  

A formatividade, em sua inseparabilidade da interpretação, já se encontrava presente 

no texto Il compito della filosofia oggi, publicado em 1947. Norteio a investigação 

fundamentando-a em dois pilares: 1) a estética só tem sentido no interior de uma teoria da 

interpretação cuja tese vital é: a estética é uma filosofia da arte; 2) a ontologia do inexaurível 

é o instrumento através do qual a ulterioridade, ao invés de apresentar-se sob a falsa aparência 

da ocultação, da ausência, da obscuridade, mostra a sua raiz inesgotável. O conceito de 

inexauribilidade é um conceito-chave, sobretudo na segunda fase do pensamento 

pareysoniano: assim como o ser se diz de muitos modos, também a inexauribilidade pode ser 

dita de modos distintos. 

Considerando todos os momentos da produção artística, suas características e sua 

recepção por parte do leitor, a formatividade é uma teoria aberta e universal; a beleza é 

pensada tanto no âmbito da natureza quanto no operar humano em geral e na arte em 

particular. O artista, ao criar, inventa leis e ritmos totalmente novos, sendo que esta novidade 

não surge do nada, mas através de uma livre resolução de um conjunto de sugestões, seja da 

tradição cultural ou do mundo físico, que lhe é proposto sob a forma inicial de “código” cuja 

“descodificação” se dá através da perseverança e dedicação do artista. Em todos os aspectos 

da operosidade humana se pode encontrar o caráter inegável e essencial da formatividade; 

cada operação implica uma análise minuciosa do fazer artístico. Inclui-se aqui também a 
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recepção da obra de arte por parte do público e, também, a existência concreta da pessoa. 

Pareyson fala de arte e de filosofia a partir de um mesmo prisma. 

Diante do que foi dito, finalizo o primeiro capítulo sustentando o argumento de que a 

propedêutica da formatividade, isto é, a filosofia da existência, norteou o personalismo 

ontológico cujo cerne está na importância da experiência estética desenvolvida pela pessoa. 

Não se pode construir uma filosofia estética sem considerar a pessoa. Este princípio 

pareysoniano perpassou o princípio da formatividade e norteou a teoria da interpretação. 

Naturalmente, existem outros desenvolvimentos e interpretações, contudo no segundo 

capítulo, analisamos a teoria da formatividade como o cerne da nossa tese. Sustento que esta 

teoria nasceu e se desenvolveu em solo interpretativo e insere-se nesta característica peculiar, 

desenvolvendo uma concepção de arte como “um fazer que, enquanto faz, inventa o modo de 

fazer”
722

. Este acontecimento foi denominado por Pareyson de formatividade. Nem todo fazer 

é formativo; o é aquele que não se limita apenas a executar algo já idealizado ou a realizar um 

projeto já estabelecido, aplicando uma técnica já predisposta ou seguindo modelos já 

formados. Estou falando de um fazer que, no curso mesmo do seu operar, inventa o modus 

operandi e define o teor da obra durante a sua feitura; concebe-a executando-a, projeta-a no 

mesmo ato que a realiza.  

No fazer está contida a relação que se estabelece entre o objetivo e a atividade que se 

persegue. Esta atividade é baseada em regras de aperfeiçoamento destinadas à busca do êxito. 

Não obstante, no formar se inserem, em cada ato de feitura, a reinvenção e a redescoberta, 

retiradas fora do processo em ato para concebê-la, figurá-la, inventá-la, ajustando-a a 

necessidade de adaptá-las àquela obra em particular.  

No que se refere à formatividade, é essencial o princípio de que a obra derivada não é 

apenas um resultado de um êxito alcançado (riuscita), ou seja, algo que encontrou um 

preceito próprio, reconhecendo-a como tal, e não se limitando a aplicar uma regra prefixada e 

já validada. A formatividade tem, sim, um caráter produtivo, executivo, realizativo, mas 

também inventivo e figurativo; produto disso, tanto a produção quanto a invenção na 

formatividade procedem simultaneamente, porque é só operando que a regra da produção se 

deixa encontrar. A execução não aplica uma regra prefixada, mas vai tentando e descobrindo 

enquanto a aplica. Efetivamente, o modo de fazer e o processo de tentativas e de 
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inventividade são, ao mesmo tempo, o único modo no qual o por fazer-se é alcançado, feito, 

concluído; é o modo de criar e recriar o fazer. Isto significa dizer que a obra por fazer é 

sempre simples, determinada, circunstanciada; o modo de fazê-la deve ser sempre inventado e 

redescoberto, e a atividade de feitura é formativa. 

Defendo que a ETF trouxe à luz o elemento estético contido na base do fazer do 

homem. Quando este fazer/criar é propriamente humano não é meramente executivo, mas 

contém as características da inventividade e da formação. Estou falando da vida prática no seu 

nível superior, da vida espiritual em geral, onde existe um quê de artístico, lá onde o homem 

olha para um fim e não pode proceder se não for por tentativas, pondo à prova a possibilidade 

que lhe é oferecida algumas vezes, até encontrar uma adequada, exata, e reconhecer que o 

pressentimento daquela possibilidade, e não uma forma predisposta, o orientou. A arte não se 

reduz a isto apenas, porque na arte a formatividade adquire uma relevância exclusiva que não 

existe nas outras atividades. Nessa obra, é atribuída à arte uma preponderância intencional, 

específica: e isto significa que o fazer, fazendo, inventa também o por fazer-se, ou seja, a 

obra; não existe outra regra, a não ser a própria feitura, nem outro critério senão o êxito a ser 

alcançado.  

Na perspectiva pareysoniana compartilhada nesse capítulo, o preceito individual da 

obra é a lei única da arte. Tanto na operação artística quanto nas outras operações não se pode 

proceder de outro jeito senão tentando, ou seja, inventando múltiplas possibilidades e pondo-

as à prova; só depois de ter inventado a possibilidade justa é que se pode concluir a operação. 

Assim sendo, nas outras operações a possibilidade justa é tal porque é exigida e sancionada 

pelas leis ou pelos fins da atividade específica, e só por isso permite o bom êxito; na arte, a 

possibilidade justa é tal, só porque permite o êxito. Todavia, é próprio da arte proceder no 

modo em que o êxito seja o único critério que guia o operar humano. Ocorre, porém, que este 

procedimento é ampliado para outras esferas de experiência como se estas esferas também 

fossem governadas pelo êxito e por nenhuma outra coisa.  

Aos olhos de Pareyson isto significa distanciar-se da própria natureza e degredar a 

natureza da ideia da especificidade da arte. Afirmar, por exemplo, que também no campo 

filosófico as perspectivas não dão conta, e que através de leis de formação, que lhe são 

autonomamente dadas, é estabelecer  o desconhecimento da normatividade da razão superior, 
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e por isto desemboca em “uma nova e refinada forma de esteticismo”
723

. Por outro lado, se o 

caráter formativo da inteira operosidade humana não é por nada comprometido na admissão 

de leis gerais nas atividades extra-artísticas, o que fazer com uma normatividade no interior 

do êxito, além de reconhecer que na arte “não existe outra normatividade que aquela do êxito, 

nem outra regra que aquela que é instaurada pela simples obra por fazer”
724

. No entanto, isto 

não impede que a arte tenha êxitos que a transcendam, seja quanto ao uso dos seus produtos 

(que podem servir como instrumentos da vida cotidiana, ter funções decorativas); seja quanto 

ao seu significado. Em jogo estão os sentimentos do artista, os seus valores, a sua visão do 

mundo, nada mais que a realidade humana. Vale dizer, a arte concentra-se em si, tornando-se 

um fim em si mesmo; a formatividade, na realidade, não só lhe reflete os conteúdos, mas 

vislumbra um modo irredutível, específico, como modo de formar, como modo feito forma, 

como estilo
725

. É neste ponto que a arte revela ser um evento essencialmente interpretativo, e 

ao mesmo tempo um acontecimento de essência ontológica.  

Sendo um evento interpretativo, o seu produto é oriundo da interpretação que o artista 

faz da própria matéria; não vive a não ser na interpretação que se oferece, resultando em um 

verdadeiro ato interpretativo, que é o processo artístico. Se o artista continuamente julga, 

avalia, aprecia o seu processo de produção sem saber de onde verdadeiramente provém o 

critério das suas avaliações, mas sabendo com certeza que quer alcançá-lo, deve operar 

segundo juízos assim orientados, e depois de a obra feita, na retrospectiva entenderá que 

aquelas operações eram como direcionadas através da forma finalmente descoberta e 

realizada.  

Infere-se, pois, que é também um evento de cunho ontológico, dado que o estilo é 

sempre pessoal; a pessoa é acima de tudo relação com o ser, haja vista a transformação da 

matéria, ou melhor, dos conteúdos espirituais, que advém do fato de o plano estilístico pôr em 

jogo a verdade. A arte é concebida como o lugar mais particular da verdade. Saliento que esta 

tese acerca do nexo arte-interpretação e a importância ontológica da arte permanece nos 

desenvolvimentos subsequentes do pensamento pareysoniano. Isto nos remete ao elemento 

implícito da escuta, o que faz da obra uma contínua abertura de significados, por conseguinte 

uma abertura sobre o mundo na sua interpretabilidade, isto é, na sua existência essencialmente 
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na interpretação. Isto reforça a essência ontológica da arte no fato de que a arte é em relação 

com o ser, e logo com a verdade porque é na arte que a verdade se faz evento e abre os 

diversos horizontes da nossa experiência intramundana.  

A meu ver, se a estética é um discurso sobre a arte e sobre aspectos da existência 

humana que portam consigo uma herança de não essencialidade, conforme vimos na nossa 

tese, isto nos possibilita pensar ser, arte e técnica como noções complementares, haja vista ser 

impensável uma teoria da arte que prescinda da reflexão sobre a essência da técnica e do fazer 

do homem em geral. Pode-se dizer que a arte abre perspectivas sobre a técnica que a técnica 

por si mesma tende a ocultar, como quando impõe, como necessários e fatais, produtos que, 

na realidade, são não menos esteticamente gratuitos do que aqueles da arte. Assim, se a 

estética ainda está longe dos problemas pertinentes à realidade da existência humana, é isto, 

todavia, que faz da estética um observatório privilegiado sobre aquela que é a nossa colocação 

no mundo e na história.  

Considero uma origem fundamentalmente estética da ontologia da interpretação 

pareysoniana, desde a filosofia da existência à ETF, afronta  problemas específicos e 

concretos como o juízo estético, reconstrói-se aspectos estimulantes e significativos da 

extensão da arte à inteira experiência da pessoa e a sua presença na vida.  Requer-se, pois, 

recordar a crítica de Pareyson à teoria croceana da intuição-expressão. Pareyson entende que 

Croce não prioriza o concreto processo de formação da obra, sobretudo pela distinção 

croceana entre expressão artística e extrinsecação física, na qual a obra de arte é 

essencialmente expressão concluída. Croce ressalta que “é verdadeiramente só intuição a 

expressão que é concluída como tal”
726

. Assim, tanto o estímulo que porventura se receba, ou 

uma proposta ou mesmo um objetivo que possam ser acolhidos ocorrem no interior de um 

processo ativo, porque receber um estímulo ou acolher uma proposta não é jamais 

passividade, mas é já reagir e responder. Se a atividade é considerada como a forma da 

receptividade, na nossa compreensão não existe atividade que não seja receptividade e, logo, 

pode ser criativa. Assim sendo, nenhum processo ativo pode iniciar-se sem um objetivo ou 

um estímulo. A filosofia da arte requer uma teoria da interpretação e isso justifica a escolha 

do conceito de pessoa cujo fundamento está na interpretação tanto da arte quanto da verdade. 

Defendo que a originalidade pareysoniana inicia-se com a escolha do conceito de 

pessoa inserido na interpretação da obra de arte. As investigações filosóficas destinadas à 
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pessoa, desenvolvidas no volume Esistenza e persona (1950), Pareyson sugere um possível 

ponto de encontro entre estes dois conceitos. O conceito de pessoa é explicado através da 

dialética viva e concreta: uma dialética entre conceitos opostos, um termo intermediário 

entre esses dois extremos que relativizam e exageram também um determinado aspecto 

examinado meticulosamente. Embasados no argumento de que a pessoa é existência e 

transcendência, autorrelação e heterorrelação , e indistintamente é abertura e fechamento, 

na visão mais existencialista é relação consigo mesma e abertura ao outro, existência singular 

e irrepetível, universal e transcendente. A visão mais influenciada pelos idealistas é marcante 

na esfera do pensar, na transição para a segunda metade do século passado. Pareyson pensa a 

pessoa como algo finito que tende ao infinito: o homem é outro que Deus, mas tem sua 

origem n’Ele e aspira a Ele. Não obstante isso, cada pessoa é um individuo que, ao mesmo 

tempo, está “destinado” para uma tarefa comum: isto é, é uma pessoa entre pessoas, uma 

pessoa em heterorrelação. A pessoa é unitotalidade que se manifestará na unidade do ser e de 

todo o seu operar: a pessoa é singular e tudo o que faz contém esta unidade originária. 

Entendo o significado de atividade e receptividade, compreendendo que o homem 

não é o todo, mas também não é o nada ou o negativo: a pessoa é alguém, mas é insuficiente, 

não se basta, nem alcança todas as explicações sobre si mesmas. A pessoa é ativa, seu ser e 

sua liberdade lhe possibilitam operar, atuar, ter iniciativa; todavia, é receptiva, porque seu ser 

e sua liberdade são recebidos de Outro. Assim também é um ser doado por Outro; no entanto, 

nosso ser é um ser-em-liberdade, a pessoa será sempre um ser livre e ativo, um ser que opera 

em liberdade e tem iniciativa própria. A pessoa age livremente em decorrência do ser e da 

liberdade que recebeu anteriormente. O ser e a liberdade da pessoa têm um princípio que não 

é a pessoa em si, e por isso a iniciativa da pessoa é uma iniciativa iniciada por Outro, isto é, 

não é nem totalmente criativa nem absolutamente passiva. 

Diante disso, defendo que a pessoa se manifestará também como participada e 

problemática; cada ato humano é composto de tentativa, participação, necessidade, busca, 

descoberta, invenção e criação. A pessoa é abundância e precariedade; tanto tem quanto 

necessita ter: na visão pareysoniana, porque vem de Deus sem ser um deus; participa de Deus, 

mas ao contrário, age de modo problemático. Esta grandeza e esta indigência nossa nos 

possibilitou a compreensão do argumento segundo o qual o homem só consegue atuar através 

do exercício de tentativas, e a tentativa é fundamental para se alcançar o êxito. O fazer 

perseverante, tentando, inventando, insistindo em muitas tentativas possibilita alcançar algo 

novo através de uma nova interpretação que atribui vida ao conceito de forma.  
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A releitura pareysoniana do conceito aristotélico de forma é bastante original. A meu 

ver, ressaltou a esfera sensível e imaginativa da expressão filosófica para captar os conceitos e 

o valor artístico da obra, considerando-a como forma formada e forma formante ao mesmo 

tempo, como lei do processo de que é resultado: “fazê-la objeto de uma consideração não 

tanto genética quanto dinâmica, porque a arte é um fazer que é aperfeiçoar”
727

. Neste contexto 

se entende que a obra revela a própria insubstituível perfeição somente a quem souber captá-

la no processo com que se adequa consigo mesma. Somente assim a obra se mostra 

imodificável no seu caráter de “completude” e fecunda em sua “exemplaridade”, e se vê como 

é absurdo aprisioná-la em uma pretensa insularidade, esquecendo-se das etapas do processo 

que ela encerra e ao mesmo tempo inclui, e esquecendo-se da tessitura que une as diversas 

obras em continuidade de estilos, de escolas e tradições
728

. 

O conceito de forma de Pareyson contém a sua própria completude. Em certo sentido, 

é absolutamente autônomo e autossuficiente. Pareyson pensou a forma como um “organismo, 

vivente de vida própria e dotado de uma legalidade interna, como uma totalidade irrepetível 

na sua singularidade, independente na sua autonomia, exemplar no seu valor, concluída e 

aberta ao mesmo tempo“
729

. Entendo que esta autonomia requer uma perfeita harmonia e 

unidade da sua lei de coerência na adequação recíproca entre as partes e o todo
730

. O 

fundamento metafísico da formatividade é a ontologia da interpretação. É no interior deste 

pensamento que Pareyson afirma: “como totalidade a pessoa é obra e como desenvolvimento, 

a pessoa é operar”
731

. A pessoalidade da interpretação e a natureza do discurso filosófico 

especulam a verdade: “suprimir o conceito de verdade é negar a filosofia e teorizar o seu 

próprio fim”
732

. Esta questão perpassa toda a obra conforme foi demonstrado na discussão de 

interpretação e contemplação no segundo capítulo.  

O princípio fundamental da teoria da interpretação se insere na necessidade de 

autonomia da filosofia em relação à ciência, à religião e à política. A forma em Pareyson é 
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execução. Isto significa dizer que qualquer operação humana requer, essencialmente, um 

fazer, produzir, realizar; não se opera a não ser executando, inventando o modo de fazer. A 

máxima pareysoniana declara que no processo artístico está contido um prognóstico da obra. 

Em decorrência disso, a forma é o resultado do processo. Em Pareyson, toda e qualquer 

operação humana é sempre expressiva, no sentido de que é sempre acompanhada pelo 

sentimento, e desvelada através do primeiro olhar interpretativo, da razão, do modo singular, 

pessoal de ver cada coisa. A forma nasce na pessoa; a partir da pessoa desenvolve-se 

naturalmente durante o processo de formação.  

Seguindo Pareyson, vê-se que o autor cria uma forma singular e esta existe 

primeiramente a partir do olhar do próprio autor; é produto da essencialidade personalista da 

simultaneidade de receptividade e atividade. A singularidade da forma está no que ela pode se 

tornar, na sua proposta, no que poderá ser alcançado. Aceito a tese de que a obra de arte não 

se faz por si só; o seu desvelar-se é demonstrado no desenvolvimento da ETF, já como o 

resultado de um processo entre forma-formante e o fazer artístico vislumbrando a forma-

formada. O apelo à forma manifesta o impulso para a superação da própria forma, no sentido 

de que, ao renová-la ciclicamente, permanece sempre igual a si mesma.  

Diante da tese de que a estética da forma novecentista nos deixou uma fenda entre a 

divinização da forma e a sua demonização, entre a exaltação do belo e o seu denegrimento, 

entre idolatria e iconoclastia, constata-se que o conceito ocidental de forma não é unitário, é 

paradoxal; contém em si vestígios da confluência, no mesmo termo, de duas noções que, para 

os gregos antigos, eram semanticamente bem distintas: eidos (em latim, significa species) 

significando que a forma inteligível era pensada como algo distinto da morphé (em latim, 

forma), a forma sensível.  

Diante do antagonismo do conceito de forma, Pareyson apresenta uma das razões 

profundas do interesse real, vivo, que o homem nutre pela arte exaltando as inúmeras 

possibilidades da atividade formativa, aprofundando o aspecto essencialmente realizativo e 

comunicativo no qual se conciliam aspectos singulares da própria natureza humana. É na arte 

e com a arte que acontece ou, dito de outro modo, se origina a compreensão de que a vida de 

cada homem, pelo seu intrínseco exercício de formatividade, assemelha-se à obra de arte; é 

um prenuncio do caráter de independência e originalidade de sua própria existência. Na ETF, 

a arte é definida como um legítimo êxito de uma atividade modeladora e própria da forma 
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artística especificamente. Isto caracteriza o cerne do conceito pareysoniano de autonomia da 

arte, desenvolvendo uma estética de âmbito especialmente ontológico.  

A meu ver, Pareyson pretende evitar o labirinto decorrente de um suposto conteúdo da 

obra de arte ineficaz na explicação da passagem do conteúdo em si ao plano da arte. Em arte, 

ressalta o nosso autor, a forma se especifica como um legítimo êxito, isto é, como conclusão 

de um processo no qual a única condição de êxito é o próprio amoldamento e nenhum outro 

fim ou valor externo. Percorremos desde a unidade inexaurível entre estética e interpretação 

até à inseparabilidade da relação da experiência estética com a experiência concreta. A tese de 

que a filosofia e a experiência são distintas pode ser aceita. No entanto, devemos considerar 

que elas são ao mesmo tempo indissoluvelmente integradas. A sustentabilidade do ponto de 

conjunção entre ambas está na experiência, entendida como o escopo, a finalidade para 

verificar e estimular a filosofia, posto que a filosofia investiga, fundamenta e explica a 

experiência. 

 Diante disso, a nossa tese sustentou o princípio de que a análise da experiência 

estética demonstrou que a estética pareysoniana é uma reflexão filosófica sobre a experiência 

estética e enquanto tal é uma interpretação. O conceito de interpretação responde às 

exigências do fazer-interpretar a obra de arte no interior da tarefa da filosofia, reivindicando o 

retorno do pensamento à dimensão originária, própria, ontológica, assumindo sua verdadeira 

função. Acolho e reitero a afirmação pareysoniana de que “a filosofia é teoria do homem feita 

pelo homem para o homem: é pensamento que não tem outro objeto que o homem, outro 

ponto de vista que aquele humano, outro interlocutor que o homem”
733

. Em uma análise 

filosófica, a pessoa não pode renunciar ao seu próprio ponto de vista, humano, finito; não 

pode sair de si para indagar sobre si, mas ao mesmo tempo colhe inseparavelmente a própria 

natureza, ontologicamente radicada, e o próprio ponto de vista. A pesquisa filosófica é voltada 

à pessoa como ser pensante, ao seu resultado; não pode colher diretamente o absoluto ou o 

ser: o pensamento filosófico não serve para “conhecer” nada de novo; é especulação, isto é, 

reflexão sobre o homem, sobre sua existência, sua natureza, para fundá-la, explicá-la e 

justificá-la. A filosofia encontra algumas vezes um real conhecimento ou consciência, 

implícita no absoluto; uma transcendência de si ou uma relação existencial com o ser. Assim, 
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entende-se que a objetividade possível no conhecimento é aquela que advém das categorias e 

dos esquemas gnosiológicos, enquanto constituem o horizonte e a possibilidade do conhecer.  

No pensamento de Pareyson a arte alcança todos os âmbitos da vida e nesse alcance é 

sempre “mais” que pura arte”
734

. A formatividade parece caminhar lado a lado com a vida é a 

humanidade da arte, nos conduzindo na busca do significado de fazer-interpretar, mas, 

sobretudo, na compreensão do lugar central destinado à arte e à pessoa na sua 

inseparabilidade e aperfeiçoamento de sua essencialidade interpretativa. Na definição da 

interpretação como uma forma de conhecimento, a interpretação é apenas uma das três 

características fundamentais de um conhecimento filosófico, vista, contemporaneamente, 

como pura especulação, expressão de um tempo e interpretação pessoal
735

. Ciglia, por sua 

vez, reler a interpretação pessoal, colocada no interior do conhecimento filosófico, articula o 

ponto crucial de reflexão entre as duas outras características representadas através da 

expressão do tempo e da pura especulação, seja por ela ser a única em relação direta com a 

pessoa humana, situada no centro da compreensão e da fundamentação personalista da 

filosofia, articulada pelo nosso pensador no decorrer dos anos 40 do século passado
736

. Este 

aspecto constituía, em 1947, uma das características fundamentais do conhecimento 

filosófico. Contudo, na nova perspectiva articulada por Pareyson trata-se de uma forma de 

conhecimento filosófico, no interior de um deslocamento conceitual que parece transformar o 

estatuto da interpretação do ser parte – parte importantíssima, mas parte sempre parte – de 

um todo, o ser um todo também ser um todo de uma forma particular e específica
737

. 

É oportuno perguntar, no entanto, se a interpretação constitui uma forma particular e 

específica do conhecimento filosófico. A curiosidade ocorre no sentido de que é só uma forma 

particular e específica - entre diversas outras formas -, particular ou geral, deste mesmo 

conhecimento, ou no sentido de que ela é a única forma possível das características 

particulares e específicas, do conhecimento filosófico em geral? Analisando o conhecimento 

sensível, mais centralizado e baseado inteiramente sobre a noção de intuição, fundamentado 
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na reflexão filosófica sobre a arte
738

, e relacionando o conhecimento sensível ao tema da 

intuição e da interpretação, vemos que a intuição parece constituir o fundamento de uma 

compreensão da interpretação como uma relação entre uma pessoa e uma forma, isto é, 

podemos conceber as coisas naturais como formas.  

No desenvolvimento das noções de intuição e interpretação inserem-se afirmações, 

bastante explícitas, que parecem ampliar o âmbito cognoscitivo coberto pela noção de 

interpretação, até uma coincidência desta mesma esfera com o conhecimento filosófico. 

“Interpretação é conhecimento – aliás, não há para o homem conhecimento senão como 

interpretação porque escavar, interpretar é acolher, captar, adentrar”
739

. Conhecimento e 

interpretação caminham juntos em direção ao mesmo horizonte.  

A interpretação possibilita uma forma particular de conhecimento que é 

especificamente própria do homem. No argumento pareysoniano, é “porque o homem é 

pessoa e o seu operar é sempre dirigido a formas; o único conhecimento do qual ele pode 

dispor é precisamente a interpretação”
740

. É, então, no novo contexto que a área cognoscitiva 

própria da interpretação é ampliada, não mais como caráter parcial do conhecimento, mas um 

conhecimento completo ressurge. Todavia, a ligação orgânica e fundante, já aludida 

anteriormente, entre o caráter pessoal e interpretativo do conhecimento
741

. Diante disso, se 

pode pensar que a relação com o ser não é só cognoscitiva. A originalidade da ação é 

confirmada, sobretudo porque no mundo histórico, a ação prática tem o poder de modificar as 

condições em que o pensamento revelativo se exercita. Esse acontecimento, naturalmente, não 

põe a verdade, de fato, em questão, mas diz respeito apenas à nossa via de acesso a ela no seu 

modificar-se e renovar-se
742

. Assim sendo, se faz necessário rever o que significa liberdade e 

dom ontológico. 

A formatividade, a meu ver, semeou em solo fértil a teoria da interpretação, 

compondo um sistema que contém a raiz das etapas sucessivas do pensamento do nosso 
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autor
743

. A teoria da interpretação não é só antecipada, pré-anunciada na ETF, mas também 

apresenta a ideia de um termo que é produção infinita de relações ontológicas, isto é, de 

perspectivas viventes, e isso faz com que a interpretação encontre sua raiz na própria 

pessoalidade. A inexorabilidade da interpretação não pode ser resolvida ao nosso olhar, com a 

recorrência a uma fórmula interpretativa simplificadora que se volte unicamente para a 

continuidade ou para a ruptura. Ao contrário, é preciso estar atento à reivindicação da 

universalidade do evento interpretativo acompanhado da instituição de um preciso nexo de 

copertencimento recíproco entre a formatividade e a interpretação
744

.  

Na perspectiva da formativida é demonstrado não apenas um campo fértil para 

florescer o conceito de interpretação, mas a semente do seu caráter originário
745

.  Não estamos 

falando de ampliar um conceito da estética, mas de mostrar a particular evidência que a 

validade do conceito de interpretação consegue demonstrar no campo estético. É uma 

confirmação da validade que ela possui em todos os campos da atividade da pessoa e em cada 

relação humana. Ainda no âmbito de estética-interpretação destacamos os conceitos de 

fruitivo e formativo, que dão lugar a um sutil jogo de interceptações e de separações 

recíprocas
746

.  

Ciglia nos explica que, paralelamente ao que acontece na interpretação, o paradigma 

formativo retornava ao interior da fruição da obra de arte já constituída, naquela produção de 

esquemas, imagens e figuras interpretativas que constituem a condição de acesso pessoal do 

intérprete a obra
747

. Assim também, no interior do processo de formação da obra de arte e 

vice-versa, o paradigma fruitivo, que pressupõe invariavelmente uma precisa e preexistente 

identidade dos termos em jogo, age de maneira, sem dúvida, muito mais dissolvida, nos 

limites em que se embatem o concreto operar produtivo do artista, um operar que, por estes 

limites, é produtivo e não criativo no sentido próprio. Penso, como exemplo desses limites, a 

precisa identidade da matéria para formar, ou a precisa legalidade da obra, que na teorização 
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pareysoniana da forma formante, de algum modo preexiste misteriosamente à sua efetiva 

instauração
748

.  

No que se refere ao circunscrever e ao conter a influência do paradigma formativo no 

interior do plano da modalidade da relação interpretativa, a questão é esclarecida por Ciglia 

como se tratando do objetivo que o assento vigente no interior da ETF pudesse contaminar, de 

alguma maneira, a fisionomia específica e as relações recíprocas dos dois termos implicados 

nesta relação. Uma eventualidade que demonstra ser perigosa, sobretudo em consideração ao 

fato de que a formatividade, no âmbito da atividade artística, prioriza, em definitivo, um 

“objeto” por ela produzido, que não existia anteriormente ao processo da produção e 

independentemente dela
749

.  

Na transcendência do objeto e da interpretação em relação ao intérprete, demonstra-se 

sempre que o processo interpretativo não produz a forma para interpretar. Sob a base dessa 

transcendência do objeto da interpretação sobre o sujeito dela, funda-se teoricamente o caráter 

insuperavelmente receptivo do processo interpretativo, reivindicado incessantemente por 

Pareyson, junto ao seu caráter ativo e inseparável em relação a ele. Assim sendo, cabe a 

pergunta: em qual medida o assento específico, conferido sob o paradigma estético fruitivo da 

relação interpretativa, teria estado efetivamente à frente do progressivo processo de 

universalização? Desde o início dos anos cinquenta, Pareyson submeteu a sua compreensão 

da interpretação a sucessivas especulações
750

.  

Como se sabe, Pareyson pensa a interpretação como conhecimento de formas por parte 

de pessoas articuladoras de um modelo conceitual particularmente fecundo e eficaz, para pôr 

em foco as modalidades fundamentais do conhecimento sensível. Esse é testemunhado pela 

etimologia do termo estética, estreitamente coligado na tradição filosófica com o domínio da 

arte. Existe, entretanto, o propósito de fornecer, com algum acréscimo, uma série de 

sugestivas chaves de leitura no âmbito da teorização do conhecimento dos outros homens
751

. 

A meu ver, esta mesma noção de interpretação pode alcançar a abertura de novos horizontes 

filosóficos através da relação que se instaura entre a pessoa humana e a verdade.  
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Se a questão da relação interpretativa pessoa-verdade for assimilada como uma relação 

entre uma pessoa e uma forma. Talvez porque a noção pareysoniana de forma é o instrumento 

conceitual mais adequado para pensar a verdade do ser. Se optarmos por pensar que essa 

verdade constitui o objeto privilegiado da atenção teórica de Pareyson, desde as primeiras 

meditações filosóficas destinadas à estética. Desde os primeiros textos dos anos quarenta 

Pareyson põe a pessoa sempre no centro de suas reflexões. A pessoa, por ser em cada instante 

pessoal e recolhida em uma determinada totalidade, está em contínuo movimento, devido a 

sua substância histórica se encontrar no cerne de uma iniciativa livre e inovadora, aberta para 

novas perspectivas
752

.  

Entendo que a pessoa do executor não é um ponto de vista fixo e invariável, onde não 

se desvela uma determinada e imutável perspectiva. Ao contrário, a experiência e a pessoa 

não são coisas separadas; a inventividade do pensamento e a potência da sua fantasia 

permitem à pessoa figurar e adotar os pontos de vistas mais diversos. A obra de arte, pois, é 

uma forma, mas é também abertura na medida em que nos revela sempre algo que contém já 

em si mesma o elemento que a torna obra, isto é, certo enigma não aparente. Ao atentarmos 

para os aspectos da obra que não são “partes” ou fragmentos, porque qualquer um deles 

contém a obra inteira, e a revela em uma determinada perspectiva, nos damos conta de que a 

verdade das execuções tem o seu fundamento numa complexa natureza tanto da pessoa do 

intérprete quanto da obra a ser executada; ocorre um processo onde a pessoalidade do 

intérprete, a mobilidade da pessoa e a infinitude da obra convergem para a execução 

propriamente.  

A importância da individualidade do artista, da sua singularidade, do aspecto 

personalístico se reflete no modo operativo do fazer. A partir desses aspectos, o nosso autor 

conduziu uma investigação analítica, considerando perspectivas e fundamentos. Em relação à 

capacidade de inventar o fazer criativo, contrapõem-se diferentes visões, apresentando-se as 

razões na tentativa de alcançar a verdade sobre a questão. A atividade do artista e o conceito 

de arte são postas em relação às outras atividades. A relação arte e pessoa, arte e filosofia, 

arte e mitologia gera olhares com especificidades bem particulares sobre o mundo da arte.  

 Reconheço a originalidade e o rigor da formulação de uma teoria da arte como 

formatividade. A fenomenologia do processo artístico é investigada com o rigor da sua 

reflexão estética, complexa e instigante no âmbito da obra de arte, caracterizando-a na sua 
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especificidade. Decerto, a estética é do âmbito da filosofia, mas pesquisa a expressão artística. 

Assim, terá que levar em conta outras áreas que estão intrinsecamente ligadas à arte, tais 

como a poética, a crítica, a teoria de cada arte, a história da arte, a experiência do artista e o 

leitor, isto é, o intérprete, mesmo que Pareyson considere a estética sutilmente distinta de 

todas essas áreas. A estética contém em si uma natureza especulativa específica, explora 

investigações mais universais sobre a arte, descortinando a expressão artística, mas nunca a 

exaurindo. Sabemos que a natureza da filosofia fundamenta-se no problema a ser investigado. 

Sua grande questão é a pergunta. Neste âmbito, a nossa pergunta fundamental é: existe 

estética fora do âmbito da filosofia da arte? Isto é, o que nos faz produzir outra experiência? 

Não obstante, para investigar o que significa interpretação e expressão no processo de 

criação da obra de arte, não há como não recorrer à estética, de acordo com Pareyson. As 

teorias estéticas desenvolveram-se, sobretudo no século XX, buscando uma significação 

“moderna” para a obra de arte. Olhando os movimentos artísticos, não como derivações de 

descobertas científicas, mas como elementos impulsionadores dessas descobertas, nos foi 

possível enxergar o significado “renovador” da interpretação pareysoniana
753

. A execução e 

interpretação da obra de arte são investigadas através da pessoalidade da interpretação e 

infinitude da obra como fundamento da variedade das execuções.
754

.  

A propósito do primeiro problema, o autor nos afirma que só o conceito de 

“interpretação” pode nos explicar como as execuções podem ser múltiplas e diversas, sem que 

com isto sejam comprometidas a unidade e a identidade da obra, mas que executar significa 

acima de tudo interpretar. Considero aqui, que a natureza da interpretação consiste, sobretudo, 

no declarar e revelar o que se interpreta e expressar ao mesmo tempo a pessoa do intérprete. 

Reconhecer que a execução é interpretação significa dar-se conta de que ela contém 

simultaneamente a identidade imutável da obra e a sempre distinta pessoalidade do intérprete 

que a executa. Os dois aspectos são inseparáveis: por um lado, trata-se de tornar a fazer viver 

sempre a obra na sua natureza própria; em segundo lugar, o sempre novo e diverso modo de 

torná-la e fazê-la reviver, reinventá-la 
755

. 
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A postura pareysoniana é fundamentalmente interpretativa, sustentada pelo argumento 

de que a verdade não deve ser compreendida em sentido objetivo ou meta-histórico. Ciglia 

analisa o princípio pareysoniano de que a verdade é origem do pensamento, não objeto. A 

verdade não se mostra a não ser no interior de uma interpretação que, sendo pessoal e, 

portanto, histórica, é capaz de formulá-la sem exauri-la
756

. Concebida nestes termos, a 

verdade pode restituir ao pensamento seu caráter revelativo, hoje tão esquecido no interior de 

um historicismo exacerbado, o que viria a constituir a própria sobrevivência da filosofia. 

Pareyson, ao defender sua posição, não está negando toda a filosofia ocidental, condenando o 

discurso filosófico ao silêncio. Ao contrário, sua defesa é dirigida à inexauribilidade da 

verdade que, inseparável do aspecto pessoalista de seu pensamento, constitui uma nova forma 

de afirmar a relação ontológica. Pareyson reforça a existência de uma solidariedade originária 

entre pessoa e verdade, e nisso consistiria a essência da interpretação. Devo considerar, no 

entanto, a pertinência da investigação acerca da inexorabilidade e perfeição da obra de arte. 

É preciso reler a necessidade da execução da obra sobre uma pretensão incompleta, 

isso significa aplicar a categoria de totalidade em modo rígido e material, nas palavras de 

Pareyson, “digno de um pedaço de pedra e não de uma obra espiritual”
757

. Desta alternativa 

surge a pergunta: a obra é a sua execução ou são duas totalidades distintas? Se forem duas 

partes de uma única totalidade, são obras de tudo diversas ou são os dois fins de uma 

colaboração? Se tomo o exemplo do drama, que exige ser representado, não sendo completo 

em si mesmo, “a obra verdadeiramente completa é aquela da qual são autores, a metade o 

dramaturgo e a outra metade o ator, ou é completa em si, e assim a representação não é 

necessária, e, quando existe, é obra nova e autônoma”
758

?. Tomatis, por sua vez, investiga se a 

obra do executor é diversa da obra do autor, porque um “executa” aquilo que o outro “faz”; 

mas isto não impede que, no interior de toda simples execução, interpretação e obra fazem um 

todo, e são duas ao mesmo tempo. Pareyson assegura que só do ponto de vista de uma 

execução nova e diversa. E, além disso, nenhum autor se limita a “propor” a sua obra como 
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uma ideia para se desenvolver ou algo para se completar, porque ele entende verdadeiramente 

“apresentá-la”, “despedindo-se” só quando a “conclui”
759

.  

É sabido que a obra exige execução, o que não é um sintoma de insuficiência. Como, 

então, poderia algo incompleto solicitar execução, exigir ser posto na sua plena realidade? 

Pensamos o contrário? Somente enquanto perfeita e completa, a obra pode solicitar e suscitar 

as próprias execuções
760

. Assim sendo, a interpretabilidade múltipla da obra pode resultar de 

uma incompletude. Isto não quer dizer a exigência de uma infinidade de execuções. Pareyson 

afirma que só em virtude da sua definitude e completude a obra possibilita a inesgotabilidade 

das interpretações, porque a sua definitude e a sua completude são a definição e a conclusão 

de um infinito, que a obra e seus infinitos aspectos são reveladores de suas perspectivas. 

A meu ver, se todo aspecto, mesmo mínimo, revela a obra completa, isto é porque é a 

completude que faz que cada aspecto esteja contido na obra e ao mesmo tempo a contenha; se 

a obra não é completa, os seus aspectos não são mais que partes desligadas, e não há unidade 

da forma, e as partes assim desconectadas entre elas não possibilitam uma interpretação 

múltipla, porque nenhuma delas contém o todo indivisível que só é interpretável, e que é a 

forma perfeita e concluída em si mesma, e por isto mesmo infinitamente aberta
761

. Na obra de 

arte, completude significa infinidade, e infinidade significa inexauribilidade: se os aspectos da 

obra de arte são infinitos e qualquer interpretação ilumina - desde um aspecto mínimo - a obra 

inteira, mesmo as infinitas interpretações de uma obra não podem exauri-la. A acentuação de 

um aspecto implica que outros aspectos sejam mantidos em sombra ou se mantenham pouco 

evidentes: o som de uma música ou a declamação de uma poesia. A representação de um 

drama executa certas passagens, enfatizando um aspecto mais que outro, e basta esta 

acentuação diversa para mostrar a inteira obra sob uma nova luz. 

Existe assim a recíproca exclusão das interpretações, para o diverso valor conferido 

dos intérpretes em certos aspectos. E isto é um fato que aparece com grande evidência na 

música. Nesse âmbito, acompanhando Pareyson, falamos de mobilidade e fluidez do som, e 
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por isto de ambiguidade intrínseca da matéria musical 
762

. Mas se insere na realidade a 

execução de todas as artes, até daquelas figurativas, enquanto fixar o olhar sobre certas 

relações de cor e tons e figuras impede que contemporaneamente se dê atenção às outras e 

diversas relações, que também em outro ponto de vista são evidentes, e desse modo se tem 

uma revelação diversa da obra inteira. Tudo isto, de acordo com Pareyson, tem um 

fundamento real na interpretação da obra; não existe temor de que em alguma destas 

interpretações algo da obra seja disperso ou perdido, porque ela é inteira em cada um dos 

aspectos que as execuções, passo a passo, diversamente acentuam.  

Em virtude da sua completude, a obra suscita, estimula infinitas interpretações de si, e 

ao mesmo tempo não se exaure em nenhuma delas; permanece sobre todas, mas 

identificando-se de vez em quando com qualquer uma. A vida da obra de arte é o resultado 

das infinitas leituras, interpretações e execuções que são o modo natural de viver e de existir 

da obra. “Cada interpretação é a obra mesma para quem a interpreta”
763

. Contudo, a 

interpretação é sempre feita por uma pessoa em um momento dado, e faz viver a obra, 

revelando-a em um dos seus infinitos aspectos. A obra coincide, de vez em quando, com 

algumas das suas execuções, mas não se fixa em nenhuma delas
764

. “Ler” uma obra de arte 

significa, na realidade, “executá-la”, mas executá-la significa substancialmente “interpretá-

la”, o que significa dizer que a execução, enquanto interpretação contém a identidade 

imutável da obra e a pessoalidade do intérprete que a executa, sempre diversa, demonstrando 

a indissolubilidade e a pluralidade da execução da obra e da pessoalidade do fazer. O caráter 

plural da execução não descende apenas da infinitude da obra, mas do caráter particularmente 

pessoal inerente à execução. Se a interpretação é inesgotável no seu processo, isso ocorre 

porque infinito e inexaurível são não só o seu objeto, isto é, a “forma”, mas em certo sentido 

também o seu sujeito, isto é, a pessoa, que é “forma” ela mesma.  

A pessoa do executor não é uma perspectiva imutável ou algo estático, a pessoa é a 

cada instante recolhida em uma determinada totalidade, “está em contínuo movimento 

derivado da sua substância histórica suspensa em uma iniciativa livre e inovadora que se abre 

sempre a novas perspectivas que através da sua experiência de vida se arrisca e muda de 
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direção”
765

, seja através da “inventividade do seu pensamento e pela potência da sua fantasia, 

que lhe consentem de figurar e adotar os pontos de vista mais diversos”
766

. À luz desta 

perspectiva personalista, torna-se insustentável uma eventual redução da pessoalidade da 

execução à subjetividade e uma assimilação da pluralidade da execução à arbitrariedade.  

Esta questão foi discutida em Problemas da estética, ressaltando a tarefa da pessoa na 

interpretação como um deixar de ser a verdade para alcançar ser a sede do seu advento. 

Assim, a tarefa da pessoa, na execução, é o ser fiel à obra para vir a ser sede da sua revelação. 

Modica interpreta Fidelidade e liberdade da execução, vistas não como duas proposições 

opostas e inconciliáveis entre si, como se para ser fiel à obra implicasse uma fatal renúncia à 

liberdade e à pessoalidade e, deliberadamente, significasse ser-lhes infiéis. Procedendo desse 

modo, chegaríamos a uma insustentável alternativa: se a execução é fiel, então não pode ser 

impessoal, ou é pessoal, e assim é infiel
767

.  

Assim, a indissolubilidade entre a unicidade da obra e a pluralidade e pessoalidade da 

execução prospecta uma implicação recíproca entre fidelidade e liberdade, tal que a autêntica 

fidelidade é aquela que não sacrifica a pessoalidade e a liberdade do executor, e autêntica 

liberdade é aquela que não inutiliza a fidelidade da obra. A fidelidade é pessoal, um exercício 

de fidelidade dirigido a tornar a obra como ela quer, e a liberdade é o caráter pessoal. Logo, 

uma singularidade do modo através do qual se procura fazer viver a obra na sua realidade
768

. 

A presença da arte em todas as atividades humanas é um problema que divide a estética em 

dois lados opostos: de um lado estão os que, como Croce, escreve Pareyson, “preocupados, 

sobretudo, com a distinção da arte, acabam por negar qualquer beleza que não seja artística, 

não no sentido de estender a arte até compreender os produtos das demais atividades 

humanas, mas no sentido de restringir a beleza aos produtos da arte propriamente dita”
769

. 

Assim, resulta que não somente se nega que uma obra moral ou uma obra de pensamento 
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possa ter um caráter artístico, mas também se nega a possibilidade de um caráter estético em 

objetos úteis, produtos do artesanato ou da técnica
770

.  

Existe um caráter artístico inerente a toda e qualquer atividade humana, intervindo em 

qualquer lugar onde se alcance um êxito, mas em qualquer campo a preocupação com a 

artisticidade genérica é insuficiente. Disso resulta que não se garante suficientemente a 

especificação da arte, e que não se lhe oferece um reino próprio, ainda que estreitamente 

unido com todo o resto. Sobre a exigência da especificação da arte isto é essencial: trata-se de 

distinguir a arte bela da arte mecânica.  

Se existe arte-formatividade em toda atividade humana, essa atividade é bem-sucedida 

no seu intento, no seu lado inventivo e inovador como primeira condição de toda realização. 

Em qualquer circunstância, o fazer é “um fazer com arte”. Pareyson reforça que explicar esta 

façanha é considerar que não existe obra que, ao mesmo tempo, não seja forma, como toda 

obra bem sucedida é também sempre bela. Ciglia nos conduz a reler a realização de cada valor 

artístico, como a avaliação de cada obra sem poder jamais separar-se de uma avaliação 

estética
771

.  O fazer se especifica, subordinando-se a um valor econômico, enquanto se trata de 

construir instrumentos, satisfazer necessidades, criar comodidades de vida. No âmbito das 

atividades destinadas aos valores de utilidade, reforça-se o convite ao exercício de 

formatividade. Pareyson ressalta que mesmo as técnicas, artes da equitação, da navegação, da 

agricultura, as artes da guerra, que exigem e recomendam um exercício de formatividade, 

apelam à arte. A arte do pensar, que vai do simples raciocínio quotidiano do bom senso até à 

mais árdua, construída e sistemática filosofia; até à nobre arte de viver, como atestam os 

costumes de todos os tempos, os tratados dos séculos XV e XVI sobre a cortesia e os livros de 

perfeição moral. 

Assim também, quando se diz que uma ação é bela – seja uma virtude, um caráter, ou 

um raciocínio, uma demonstração, um sistema filosófico, ou uma partida de futebol, uma 

faca, um automóvel –, não se faz uma metáfora: se executa uma verdadeira e própria 

avaliação estética. Trata-se de obras bem sucedidas no seu gênero, que exigiram um exercício 

de formatividade e, por isso, revestem-se de um caráter artístico, a ponto de a avaliação 

estética coincidir com a apreciação específica.  

                                                 
770

 Cf. PAREYSON, Luigi. PE1, Vol. 10, 2009, p. 235. 

 
771

 Cf. CIGLIA, Francesco Paolo. ELIFLP, 1995, p. 240.  

 



293 

 

Pode-se dizer, também que o próprio ato que eu aprecio a bondade de uma ação, a 

verdade de um raciocínio ou as comodidades de um automóvel, “cada uma dessas obras me 

aparece bem sucedida no seu gênero, isto é, feita com arte: o valor prático, teórico ou 

econômico destas obras não aparece se não aparece também, o valor estético, e isto aparece 

apenas no ato em que eu estou em condições de apreciar o primeiro”
772

. O problema das 

relações da arte com as outras atividades é um dos mais complexos no âmbito da estética, 

desde a variedade dos limites que, mais ou menos estreita e inseparavelmente, institui-se entre 

as atividades do homem. Se em toda operosidade humana a arte está presente no sentido de 

que nenhuma atividade atinge seu próprio fim se não é exercitada com arte. Tomatis bem 

interpreta o aspecto de que se deve reconhecer que também as outras atividades estão 

presentes na arte, de modo que esta não pode alcançar o próprio fim sem a sua intervenção e o 

seu sustento. A funcionalidade da arte surge da sua própria suficiência
773

.  

Todavia, a arte pode ter fins e assumir função não artística, somente através de sua 

inviolável realidade artística. “Na arte a forma não é forma senão for ao mesmo tempo um 

mundo, e um mundo não é tal sem ser, ao mesmo tempo forma”
774

. Pareyson está dizendo, a 

nosso ver, que, como o ato com o qual a arte se especifica faz convergir para ela toda a vida 

de onde jorra todo o mundo espiritual do artista, com todos os valores que ele contém, ordena 

e persegue distintamente.  Entendo que essas ressonâncias da arte despertam as funções que 

ela vem a executar. A vida, o pensamento, as convicções e os valores não artísticos, 

adentrados na obra de arte, estão nela presentes só como termos de arte, mas não por isso 

alterado na sua específica natureza. E as funções não artísticas, exercidas pela obra, emanam 

unicamente de sua mesma realidade de arte. Ora, por um lado a arte colabora com a 

operosidade humana e, por outro, distancia-se dela na quietude contemplativa. Assim sendo, a 

adesão, o empenho, a responsabilidade se somam ao jogo, a evasão e ao distanciamento.  

Não estou falando de uma diferença de poética, isto é, de programas de arte, mas de 

uma arte que quer ser empenhada, que quer enfrentar o problema vital de seu tempo, que quer 

difundir uma determinada concepção religiosa, política, social. Existe também uma arte que 

quer ser pura forma, decoração, arabesco. Pareyson acrescenta que esta só visa à poesia pura e 
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à arte pela arte que, despreocupada com valores públicos e com os consensos, fecha-se na 

torre de marfim, reservando-se para a degustação de poucos e refinadíssimos entendedores. 

Mas, trata-se de dois modos de conceber a arte. Existem, entretanto, aqueles que buscam na 

arte um alimento espiritual completo, ampliando o campo de ação à própria vida, e há quem 

busque na arte o alívio de um instante de pura contemplação e o fascinante deleite do sonho, 

sendo, por isso, levado a considerá-la apenas como evasão da vida e arrebatamento da 

fantasia
775

. 

O discurso sobre a arte é indireto e interminável tanto quanto o discurso sobre o ser. A 

arte é interpretável, a definição não dà conta da inexauribilidade da arte. Esta investigação nos 

permite compreender que a relação ontológica é, acima de tudo, uma relação interpretativa, 

que possibilita ao homem colocar-se frente à verdade e ao ser através da interpretação 

presente em todas as ações humanas. Isto porque a pessoa, para Pareyson, é ativa e receptiva, 

simultaneamente, ou seja, todo ato humano é assinalado por atos interpretativos que dialogam 

com aquilo que é interpretado. Através da interpretação, a pessoa pode apoderar-se da 

verdade, mas não definitivamente, porque esta sempre poderá ser demonstrada por novos 

pontos de vista. A ideia de interpretação é central no pensamento pareysoniano, sobretudo no 

que se refere à distinção entre pensamento revelativo e pensamento expressivo.  

Entendo que a inexauribilidade da obra de arte é produto de suas inesgotáveis 

interpretações, é o ponto através do qual a ulterioridade, em vez de apresentar-se sob a falsa 

aparência da ocultação, da ausência, da obscuridade, mostra a sua verdadeira origem, que é 

riqueza, plenitude, superabundância: não o nada, mas o ser
776

. Com isso, a reivindicação da 

universalidade do evento interpretativo é seguida da instituição de um preciso nexo de 

copertencimento recíproco entre interpretação e personalismo ontológico, no âmbito da 

teorização do caráter interpretativo da meditação filosófica e do acesso à arte.  

Na obra de arte, o brilho do aspecto ontológico-interpretativo da própria obra 

evidencia-se, desabrocha, renova-se e ilumina o conceito de verdade, ajudando a compreender 

melhor o que quer dizer pensar a diferença ontológica, isto é, pensar o ser como “Ab-grund” 
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originante – ou como liberdade
777

, desenvolve um aspecto essencial da obra de arte enquanto 

tal. Dessa forma, renova a interpretação da obra acolhida. Já aludimos anteriormente ao 

fundamento tanto da existência quanto da interpretação no caráter revelativo do pensamento. 

A crítica ao discurso de que, mesmo objetivando ser uma manifestação da verdade, 

não consegue ser outra coisa senão a expressão do tempo do qual ele faz parte, de modo que, 

esvaziado de verdade e exprimindo somente um tempo determinado, está fadado a 

desaparecer com ele. Contudo, não se trata de negar uma consideração historicista frente à 

especulativa. Ao contrário, afirma-se a indissociabilidade destes dois aspectos, na medida em 

que devem coexistir no interior do pensamento que possui caráter revelativo. De modo 

diverso do pensamento expressivo, que é destituído de verdade, o pensamento revelativo será 

sempre expressivo, ou seja, revelativo e expressivo ao mesmo tempo, haja vista a verdade só 

se manifestar através da interpretação pessoal, e esta sempre será, simultaneamente, revelação 

da verdade e expressão da pessoa que a interpreta. Assim sendo, isso significa que o homem 

poderá ser mero produto histórico ou perspectiva vivente sobre a verdade, bem como o 

pensamento ser mera expressão do tempo ou revelação pessoal da verdade. Através desta 

distinção é que se pode confrontar o discurso filosófico com o discurso meramente histórico e 

ideológico, e estabelecer as relações fundamentais entre filosofia e verdade, de modo a 

percorrer a argumentação desenvolvida, sobretudo em Verità e interpretazione.  

No âmbito da questão da historicidade dos valores e da durabilidade histórica, o autor 

aqui estudado conclui que a permanência se refere a uma presença mais originária e profunda, 

sendo as formas históricas manifestações desta presença do ser. Deste modo, a durabilidade 

das formas históricas seria garantida através de uma relação de equilíbrio entre a 

exemplaridade e congenialidade. A forma histórica, enquanto exemplar, exerceria seu papel 

se acolhida por uma comunidade congenial, podendo, assim, agir como estímulo para uma 

nova atividade que, congenialmente, queira adotá-la. A manutenção do equilíbrio entre 

conservação e inovação é responsável por instituir matizes permanentes na história humana. 

Nossa tarefa não é, pois, distinguir, na história, o que é permanente do que é meramente 

temporal, visto que no âmbito da história tudo é igualmente histórico e temporal. A questão é 

sabermos reconhecer nela as manifestações do ser, distinguindo-as daquilo que é somente 

histórico e expressivo, isto é, esvaziado de verdade. 
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A pessoa é o único veículo que possui todas as características fundamentais, tornando-

se reveladora, multiplicando, assim, as formulações da interpretação da obra, no ato mesmo 

em que a mantém única, visto que a interpretação é única e atemporal mesmo frente às suas 

múltiplas formulações
778

. Esta unicidade não impede a infinidade interpretativa; é estímulo e 

alimento para todas elas, porque a interpretação é desde a sua origem inexaurível e pede 

sempre uma nova interpretação que possa colhê-la completamente, sem esgotá-la, sendo 

sempre um convite para novas formulações. O ponto central da teoria da interpretação é a 

solidariedade originária de pessoa e interpretação na qual consiste a essência da obra, “o ideal 

da interpretação não pode [...] ser a despersonalização”
779

. 

Para compreender o significado da interpretação e do fazer artístico é preciso ampliar 

novos horizontes de reflexão. A complexidade desta questão descortina o significado da 

interpretação como validade metodológica e universal. Consideramos que a constituição de 

um procedimento interpretativo realiza-se, em geral, com a concretização da interpretação em 

si, na afirmação da sua legitimidade e na sua pretensa universalidade. Pode-se dizer que a 

interpretação contemporânea adquiriu um significado diferente a partir da sinalização de 

novos caminhos indicados pela releitura do interpretar, produzir sentido, isto é, do 

potencializar o significado do fazer a obra de arte. No fazer-interpretar, o voltar-se para o 

outro, a obra, não é algo que nos é exterior, mas esse ser aberto ao outro é um momento 

constitutivo da nossa heterorrelação. Como homem, estamos em autorrelação e em relação 

com o outro.  

Quando me dirijo ao outro sou, de certo modo, eu mesmo, este outro e vice-versa; o 

outro sou eu. O que eu ouço tem a sua realidade no tocar. Este tocar, porém, não é nada 

distinto do meu ouvir. O tocar do toque soa como o meu ouvir no qual me atuo. O meu ver e o 

meu brilhar do visto não são coisas diferentes, mas o mesmo – isto é, na mesma realidade do 

ato, o brilhar acontece como o meu ver não primeiro um, e depois o outro, mas o um como o 

outro. O aparecer, o vir à luz do outro, acontece como a atuação de mim mesmo e vice-versa. 

Vale dizer, a identidade de um único ato. 

No momento em que o ente me aparece, eu me mostro. Esta identidade de 

autopresença e doar-se, esse evidenciar-se do ente é um aspecto bem interessante do conceito 
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pareysoniano de coincidência de autorrelação e heterorrelação. Para o homem, estas duas 

presencialidades se atuam uma com a outra. Não é pensável uma autopresença pura sem 

heteropresença; não existe um eu completamente isolado. Ao mesmo tempo, não é pensável 

uma relação com o outro sem uma relação consigo próprio, sem autoconsciência. A 

coincidência de autorrelação e heterorrelação, que Pareyson retoma da filosofia da 

existência, ressalta a autopresença como precedente de toda reflexão, porque para poder 

refletir sobre si mesmo, este si deve ser já sempre presente. A autorrelação coincide sempre 

com a relação com o outro. Não obstante, é possível pensar a correlação da pessoa e o outro, e 

na base de todo ato humano. A autoatualização da pessoa é a atualização do outro. Logo, 

autorrelação e heterorrelação coincidem. Não se pode, portanto, partir de um indivíduo 

isolado, porque a autorrelação dá-se somente em coincidência com a relação com o outro.  

A definição do homem como coincidência de autorrelação e heterorrelação é 

interpretável, desse modo, como horizonte de retorno no qual a pessoa encontra-se já sempre, 

é o horizonte sobre o qual os simples entes aparecem. A natureza fundamental do homem 

consiste no ser já sempre aberto ao outro. Este ser aberto ao outro é já constitutivo da 

coincidência de autorrelação e heterorrelação da existência humana. O nosso ser acontece, 

isto é, atua como o nosso ver. Um é outro. Dividir os dois “termos” desta identidade seria 

perder tudo, porque no momento em que se tenta pensar, por exemplo, só o puro ver sem o 

visto, não se olha o puro ver, mas o nada. Considero então que ser é aparecer. A coincidência 

de “autorrelação e heterorrelação”, ou seja, a identidade no ato ao contrário, parte da 

identidade dos termos. 

Avalio o nosso conhecimento de mundo como compreensão de si, como autopresença, 

o que aparece, aparece por si, mas para este aparecer deve corresponder um “lugar” onde pode 

aparecer. Este “lugar”, no qual ocorre o aparecer dos entes, é o homem, concebido como 

“abertura ontológica”, isto é, como coincidência “autorrelação e heterorrelação”, 

concomitantemente. A relação com o outro se constitui por dois momentos: uma relação com 

simples entes, isto é, uma relação ôntica, e a relação com o outro que é, ao mesmo tempo, 

uma relação com o horizonte dos retornos e significados, isto é, uma relação ontológica. O 

homem em relação com o outro, seja o ente ou o mundo, é sempre coincidência de 

autorrelação e heterorrelação; constitui-se por uma identidade no ato. No aparecer do ente, o 

mundo, mesmo como totalidade dos retornos, é sempre copresente. Só porque nos é dado o 

ente, nos é dado o mundo, e só porque nos é dado o mundo, nos é dado o ente.  
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Como se sabe, a compreensão do ente acontece como compreensão do mundo, e a 

compreensão do mundo atuam como compreensão do ente. A relação ôntica é inseparável da 

ontológica e vice-versa. Mesmo na relação com um ente pode aparecer um mundo, como 

demonstram de modo exemplar aqueles entes específicos, que chamamos obras de arte. A 

relação com o outro tem ela mesma a estrutura da identidade no ato, porque é ela mesma 

coincidência de relação com o ente e relação com o mundo. Esta relação com o outro, que em 

si é já identidade no ato, advém sempre em coincidência com a relação consigo mesmo. O 

homem é relação concebida, mesmo como relação com o ente, entendido como relação com o 

mundo. A pessoa, concebida como “abertura ontológica”, é o lugar em que o ente é o 

horizonte infinito de retorno no qual aparece, isto é, vem a ser.  

O pressuposto de uma teoria da interpretação está inserido no momento formativo da 

produção artística pensada para esclarecer, em termos interpretativos, a teorização sistemática da 

ETF.  Investigado a singularidade do fazer na obra de arte, o mistério da pura formatividade do ser 

humano: uma imaginação sem imagens; um pensamento inventado em simultaneidade com o ato, 

sem antes nem depois. A obra de arte é, por si só, o abismo misterioso da liberdade na qual cada 

coisa simples desvela-se, revela-se e reflete-se como um ecoar de voz sem autoria, paradoxalmente 

anônima e autônoma, advinda aparentemente da inexorável intimidade da liberdade artística.  

Diante disso, foram desenvolvidos nexos e aprofundamentos para esclarecer a proposta 

filosófica de uma teoria estética, avançando em aspectos singulares através da teoria da 

interpretação. É sabido que a arte é a ideia, não é propriamente o objeto. O problema filosófico 

em si, nos remete a perguntar o que está por traz das coisas do cotidiano. A formatividade lida 

com a singularidade de uma forma. A relação da experiência estética com a experiência 

concreta é inseparável. Pode-se dizer, em conformidade com a argumentação pareysoniana, 

que a especulação sem base na experiência torna-se abstração estéril, ao mesmo tempo em 

que a interpretação dos objetos estéticos, sem o aprofundamento filosófico, torna-se mera 

descrição. Prefiro a concepção de filosofia como interpretação e como exercício de percepção 

da alteridade, delineada em uma análise de natureza formativa, e da operosidade humana, 

abordada no interior dos capítulos. Não foi exaurido ainda a complexidade da natureza da 

interpretação e do fazer a obra de arte, nem o resultado de um fazer que expressa à completa 

espiritualidade da pessoa do autor como algo concluído, definido, tangível na sua evidência 

física, e sendo, além disso, riuscita, êxito de um processo de formação denominado de 

formatividade.  
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Interpreto, no entanto, que existe na obra de arte também algo de acessível. Não existe, 

portanto, contradição entre a inesgotabilidade da obra e a inexauribilidade das interpretações. 

Concluo a presente tese, portanto, ciente de que nem o problema da obra de arte e sua 

execução, nem o problema da unidade da obra de arte e da multiplicidade das interpretações 

estão nela exauridos. Fazer a obra de arte é também fazer-se intérprete, acarretando a 

irreversível diretriz que se deve fazer em consonância inventiva com o que se está fazendo. O 

princípio da pessoalidade guia a atividade de que é produto a formatividade. O artista rege as 

operações das quais estas resultarão. Em suma, a única lei da arte, em termos pareysoniano, 

diz respeito ao êxito, à obra acabada, à interação entre matéria e sujeito. Nessa interação, 

escolhas e decisões já foram feitas. A obra nos torna intérpretes e o seu êxito remete à 

inexorabilidade do fazer-refazendo-inventar-reinventando e interpretar a obra de arte.  

Nesse exercício de reflexão, acolhi a formatividade como um agir inovador e 

construtivo, um produzir que é invenção-interpretação, reunido na noção de Obra-forma, 

conforme indicado na nossa hipótese de trabalho. A meu ver, essa investigação desenvolveu-

se no âmbito da tríade conceitual fazer-inventar-interpretar, na perspectiva do “conhecimento 

das formas por parte das pessoas”, entendida como algo pessoal e revelador ao mesmo tempo. 

Diante disso, destaco a originalidade da interpretação pareysoniana como própria de toda 

operação e relação humana. Não obstante, procuro não esquecer a multiplicidade de 

interpretabilidade das obras de arte. Naturalmente, existem outros desenvolvimentos e 

interpretações, contudo diante do que foi abordado, penso haver alcançado o escopo dessa 

tese, sobretudo no campo da execução da obra de arte ocorrida sempre através de uma pessoa 

concreta que dá vida à obra. Finalizo, remetendo a passagem de Esistenza e persona que bem 

traduz o pensamento de Pareyson, “a filosofia é obra do homem e somente do homem. É 

teoria do homem feita pelo homem para o homem. É pensamento que não tem outro objeto 

que o homem, outro ponto de vista que aquele humano, outro interlocutor que o homem”
780

. 

Portanto, a arte é também uma teoria do homem.  

Fundamentada nos conceitos de formatividade e interpretação, conforme foi dito, 

foi construído um entendimento  de sua aplicabilidade a toda e qualquer ação humana. A 

arte é um fazer inovador e construtivo, um produzir que é invenção e interpretação, portanto 

ultrapassa práticas pré-determinadas e procedimentos preexistentes. Nestes termos, fez-se a 

releitura da tríade conceitual fazer-inventar-interpretar, no interior da especulação teórica 

                                                 

780
 PAREYSON, Luigi. EP, 2002, p. 98. 
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sobre a arte que funda a formatividade. Falo de uma teoria singular, guiada pelos conceitos de 

fazer-inventar-interpretar consonantes a ideia de inseparabilidade de experiência e reflexão 

superando os sistemas filosóficos pressupostos até então; recriando uma ideia aberta a novos 

aportes e novos ângulos uma lente que reconstrói e ressignifica a experiência artística.  
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