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A Luciene (1966-2016), que partiu antes do tempo. 
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Nosso objetivo é uma fenomenologia da cultura humana. Devemos, portanto, tentar ilustrar e 

elucidar a questão com exemplos tirados da vida cultural do homem. Uma ilustração clássica é 

a vida e a obra de Goethe. A memória simbólica é o processo pelo qual o homem não só repete 

sua experiência passada, mas também reconstrói essa experiência. A imaginação torna-se um 

elemento necessário da verdadeira lembrança. Foi por essa razão que Goethe intitulou sua 

autobiografia de Poesia e Verdade (Dichtung und Wahrheit). 

 

(E. Cassirer, Ensaio sobre o homem, p. 89, trad. Tomás Rosa Bueno) 

 

 

Que alegrias e conhecimentos não me trará o Sul, provendo-me de novos resultados! Com as 

coisas da natureza dá-se o mesmo que ocorre com a arte: já se escreveu tanto a respeito e, no 

entanto, cada um que as contempla é capaz de combiná-las de uma forma nova. 

 

(Goethe, Viagem à Itália, p. 202, trad. Sérgio Tellaroli) 



7 
 

 
 

RESUMO 

O presente trabalho procura relacionar três tópicos conceituais – paisagem, tempo e memória – na Viagem à Itália 

de Goethe. Nossa intenção é, primeiramente, mapear nas descrições paisagísticas a presença do tempo 

fenomenológico do olhar, do corpo e da viagem, pensando assim a memória em sua forma primária, isto é, como 

estrutura retentiva. Para isso, recorremos ao pensamento husserliano das Lições de 1905 e da doutrina mereológica 

nas Investigações lógicas, levado adiante pela Fenomenologia da percepção de M. Merleau-Ponty e pelos 

trabalhos de Paul Ricoeur, buscando relacioná-lo com a forma testemunhal da experiência de paisagem na Viagem. 

Nossa análise visa demonstrar os diferentes ritmos da vivência e de sua descrição, e a impossibilidade de separar 

os elementos do “quadro” visto e os momentos da percepção total. Além disso, queremos investigar, num segundo 

percurso, o pertencimento de Goethe à tradição da mnemotécnica antiga, na qual a memória é pensada, por um 

lado, como impressão anímica e, por outro, como espaço interior. Aqui, a paisagem será vista a partir do seu 

elemento sublime, a força patética pela qual ela se inscreve no texto memorativo. Servem como guia, nessa parte 

da pesquisa, as fontes clássicas: os diálogos platônicos, dois trabalhos aristotélicos e algumas retóricas latinas, bem 

como as exposições sobre o sublime, do retor Longino ao contemporâneo e amigo de Goethe, Friedrich Schiller. 

Tal empreitada, cujo objetivo é pôr em contato a paisagem italiana com um tempo memorativo individual, aparenta 

ser novidade em meio aos estudos goethianos, tendo em vista que a paisagem é relacionada tradicionalmente, na 

crítica, ao tempo histórico e à memória cultural. 

 

Palavras-chave: Goethe; Viagem; Itália; Paisagem; Memória. 
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ABSTRACT 

This master thesis tries to relate three concepts – landscape, time and memory – in Goethe’s Italian Journey. Our 

first goal is to uncover the phenomenological time of sight, body and travel in landscape descriptions, thus 

conceiving memory in its primary form, namely as retention. In order to do this, we use as basis the 1905 

Husserlian Lessons on time and his mereology in the Logical Investigations, both of which were later developed 

by Merleau-Ponty’s Phenomenology of perception and by Paul Ricoeur’s works on narrative and memory, and we 

relate them to the testimonial form of landscape experience on the Journey. Our analysis aims at demonstrating 

the different rhythms of experience and its description and also the impossibility of separating the elements of a 

landscape "picture" and the moments of its perception. In addition, as second goal, we investigate Goethe's 

belonging to the ancient tradition of mnemonics, in which memory is conceived, on the one hand, as an impression 

on the soul and, on the other, as an interior space or palace. At this stage of our research, landscape is considered 

from the point of view of its sublimity, that is, the pathetic force through which it inscribes itself in the memory 

text. The classical sources, which serve as guide, are the Platonic dialogues, two Aristotelian works and some 

Latin rhetoric treatises, as well as some expositions on the sublime, from the Longinus through Burke to Goethe’s 

contemporary and personal friend Friedrich Schiller. Our thesis, whose aim is to establish contact between 

landscape and individual recollection, appears to be a new contribution in the field of studies on Goethe, 

considering that Italian and classical landscape in the Journey is traditionally referred to historical time and cultural 

memory. 

 

Keywords: Goethe; Italy; Journey; Landscape; Memory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) já era famoso por seu Werther quando viajou 

para a Itália em 1786. Com quase quarenta anos de idade, Goethe já está maduro, estabelecido 

na corte de Weimar, mas vive um momento de crise, principalmente como poeta. A fuga para 

o Sul é, nesse contexto, decisiva: cinde sua trajetória em um pré- e um pós-Itália, é como “a 

data do [seu] segundo nascimento, de um verdadeiro renascimento” (GOETHE, 1999: 175). De 

setembro de 1786 a abril de 1788, circula pelo país estrangeiro, visitando algumas grandes 

cidades e regiões, como Veneza, Nápoles e a Sicília, passando também por outras menores, 

como Città Castellana e Sant’Agata, e permanecendo cerca de um ano em Roma. Seu objetivo 

principal é “aplicar[-se] no estudo das grandes coisas, aprender e [se] desenvolver” (GOETHE, 

1999: 160), e o escopo de seus interesses vai do clima e da geologia, pelos costumes do povo, 

até as obras de arte da Antiguidade clássica. Selbstausbildung: formação de si pelo outro, pois 

– como afirma em sua biografia de Winckelmann, também um alemão apaixonado pela Itália – 

“a autolimitação é sempre o nosso destino” (GOETHE, 2000d: 118). 

Fazendo convergir alguns pontos de seu interesse formativo, Goethe confere bastante 

espaço textual à paisagem italiana, esse “solo clássico” e “palco decisivo no qual se 

desenrolaram os grandes feitos do passado” (GOETHE, 1999: 143). Ela é o grande Outro, 

irrepresentável em sua sublimidade, e, ainda assim, tantas vezes descrito em várias passagens. 

Sua onipresença em meio às descrições de obras plásticas – pictóricas, esculturais e 

arquitetônicas –, sua repercussão nas centenas de desenhos goethianos feitos in loco – e 

coletados no segundo volume do Corpus der Goethe-Zeichnungen (FEMMEL, 1983) –, bem 

como ainda a companhia e a influência dos pintores de paisagem Philipp Hackert e Christoph 

H. Kniep ao longo de sua viagem, demonstram o teor artístico e (en)formador desse olhar 

contemplativo e a importância de tentar pensar a relação dele com o próprio texto. Levando em 

conta que se trata, em primeiro lugar, de um relato memorativo – originalmente, a Italienische 

Reise [Viagem à Itália] foi publicada como parte do programa autobiográfico de Goethe –, 

encontramos o ponto de partida da presente dissertação. 

Ponto de partida, dissemos. Sim, porque tentaremos, no espírito da fidelidade poética ao 

próprio objeto, transformar nossa investigação numa espécie de trânsito pelo texto goethiano, 

numa contemplação teórica – com o perdão dessa redundância! – das paisagens italianas e de 

sua recordação. Assim, tomaremos como guia também o princípio que, segundo pensa o teórico 

e professor alemão Peter-André Alt (2007: 21-22), constitui o cerne da arqueologia filológica: 
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“não a sorte inesperada de uma memoire involontaire ou o forte impulso de uma associação que 

surge repentinamente e subjuga, mas o esforço de uma longa viagem de aproximação, que – 

levada pela persistência e pela tenacidade – possibilita a evidentia do ver claramente”. Ou para 

repetir o mesmo com uma outra voz, dessa vez mais clássica: “[o] observador deve ser um 

erótico, nenhum traço, nenhum momento pode ser indiferente para ele; mas, por outro lado, ele 

deve [...] auxiliar o fenômeno a se manifestar completamente” (KIERKEGAARD, 2013: 25). 

Aproximar-se para desnudar as camadas temporais, para disseminar sentidos, para “pôr diante 

dos olhos” – posito velamine, como diz Ovídio. Jogar com os tempos, indo para frente e para 

trás na História, em busca de fontes para fecundar a pesquisa, sendo desse modo fiel à tarefa 

nietzschiana: “pois não saberia dizer que sentido a filologia clássica teria em nosso tempo senão 

o de, nele, agir intempestivamente – isto é, contra o tempo e assim sobre o tempo e, oxalá!, em 

proveito de um tempo vindouro” (NIETZSCHE, 1988: 247). 

Sem mais delongas retóricas, façamos um pequeno resumo do itinerário. Começaremos, 

no primeiro capítulo, com as definições de paisagem com as quais vamos operar ao longo do 

trabalho. Em primeiro lugar, conceituaremos a paisagem fenomenológica, isto é, a experiência 

do mundo a partir do corpo tal como caracterizada por Maurice Merleau-Ponty (2011) e outros 

filósofos contemporâneos. Em seguida, elaboraremos um breve esboço do desenvolvimento 

histórico do gênero pictórico da paisagem, base necessária, por um lado, para explicar a 

modernidade desse conceito e, por extensão, sua existência nas práxis artística e literária, bem 

como, por outro, para comentar depois as visões pictórica e geográfica que servem de modelo 

ao olhar goethiano sobre a natureza italiana. Mais adiante, na continuação da definição 

histórica, abordaremos um tópico que antecipará um tema central do segundo capítulo, isto é, a 

relação de condicionamento entre paisagem e viagem, para, enfim, concluir o capítulo com um 

primeiro incurso no texto de Goethe. 

O capítulo dois, o mais extenso de todos, começará com uma nova partida teórica, dessa 

vez para definir o conceito fenomenológico de tempo e memória retentiva. Veremos, assim, 

como paisagem e temporalidade se disponibilizam a uma consciência encarnada no modo da 

doação imediata ou – para falar a linguagem husserliana – originária. Daí, chegaremos ao texto 

goethiano, finalmente, debruçando-nos nas quatro primeiras subseções sobre uma pré-análise 

dos seguintes temas: a) como o relato revela seu fundo fenomenológico-testemunhal, apesar de 

ser uma composição tardia; b) qual o tipo de olhar praticado sobre os objetos e a natureza 

clássico-italianos; c) quais modelos (imagéticos) de paisagem transparecem nas descrições 

goethianas e com quais palavras se traduzem; e, por fim, d) o que já disse a crítica especializada 
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sobre a “formação do [seu] olhar”, para usarmos a expressão de Kurt-Heinz Weber (2010: 175), 

isto é, sobre os pintores com que teve contato e como isso afetou sua visão de paisagem. 

Concluiremos então com a parte analítica, que se divide também em três subseções: a primeira 

promove uma vista geral da obra, separando dois ritmos (ou seja, tempos) de contemplação 

paisagística; a segunda se debruça densamente sobre as écfrases da paisagem italiana, 

analisando seu desdobramento de fundo temporal; e a terceira possui um caráter de excurso e 

toma como seu objeto o fruchtbarer Augenblick, isto é, o momento fecundo da representação 

estética, tal qual elaborado por Lessing (2011) e Goethe (2008). Tentaremos aplicar esse 

conceito às descrições de paisagem na Viagem, bem como desenvolver a tese de uma dupla 

temporalidade do sublime. Ambos, assim nos parece, ainda não foram defendidos por ninguém. 

O terceiro e último capítulo será um pouco mais breve que o anterior, já que não precisará 

incluir nenhuma pré-análise do texto goethiano. Aqui, partiremos igualmente de outra teoria 

mnemônica, aquela da Antiguidade, conforme formulada primeiramente pelos filósofos gregos 

– Platão e Aristóteles – e, depois, aplicada ao uso artificial da memória entre os retóricos latinos 

– Cícero, o anônimo autor da Rhetorica ad Herennium e Quintiliano. Na segunda parte teórica, 

faremos também um esboço das reflexões sobre o fenômeno do sublime, de Longino por Burke 

até Kant e Schiller. Nosso objetivo é defender a seguinte tese: para a memorização das imagens 

paisagísticas, o elemento patético de impressão – para falarmos nos moldes da mnemotécnica 

antiga, à qual Goethe ainda pertence – é a força excedente e indizível do sublime. Na Viagem 

à Itália, nosso autor parecerá, assim, combinar o páthos das imagines agentes e sua ordenação 

em loci com a grandiosidade paisagística e sua disposição em determinadas passagens textuais. 

O relato, ao final da tripla análise que faremos, tomará a forma de um palácio da memória – 

como o thesaurus de que fala Santo Agostinho (1984) –, onde o poeta de Weimar coleciona 

suas relíquias italianas. 

Esperamos, com essa dissertação, abrir uma nova veia nos estudos goethianos. Até agora, 

paisagem, tempo e memória parecem ter sido somente investigados no texto da Viagem a partir 

de um ponto de vista coletivo, isto é, a partir da caracterização da paisagem italiana por Goethe 

em sua relação com o tempo histórico e a memória cultural. Nossa empreitada será mostrar a 

presença do individual: como a paisagem aparece via tempo fenomenológico para esse sujeito-

corpo que vê e descreve, ou como a paisagem se imprime via páthos sublime no “palácio da 

memória” desse indivíduo viajante.1 O objetivo é um só – provar a relação da paisagem com o 

                                                 
1 Além da monumentalidade de nossa empresa, que implica a seleção (memorativa!) de um estreito corpus teórico, 

é esse elemento do individual que justifica, por exemplo, a exclusão de uma pesquisa fundamental, mas divergente 
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tempo e a memória individuais –, mas os caminhos são dois e inversos: no primeiro, o tempo 

retentivo sustenta o surgimento dos elementos paisagísticos; no segundo, o sublime paisagístico 

dá força à memória. O resultado, assim também esperamos, pretende ser igualmente um 

trabalho teórico e uma contribuição para os estudos da écfrase e para os estudos literários de 

inspiração fenomenológica.  

Antes de adentrar a investigação, uma última palavra preparatória sobre a escolha do 

corpus e sobre os procedimentos de tradução. Utilizamo-nos de uma edição de praxe das obras 

de Goethe – a chamada Hamburger Ausgabe –, cujo décimo primeiro volume contém a 

Italienische Reise e os respectivos comentários de Herbert von Einem. Para as citações em 

português, escolhemos a boa tradução de Sérgio Tellaroli, publicada em 1999, cujo (talvez) 

único defeito é sua incompletude: somente duas das três partes da obra original foram vertidas. 

Isso, porém, não ofereceu problemas para nosso trabalho, uma vez que – como justificamos 

mais à frente – a seleção do material de análise contemplou quase exclusivamente o que foi 

traduzido naquela edição. A razão é simples: a terceira e última parte da Viagem relata a segunda 

estada romana de Goethe, quando o poeta já não mais transitava e, portanto, não se lhe 

ofereciam novas paisagens. Quando modificamos a tradução existente de algum texto, 

apusemos uma nota. Quando foi necessário citar alguma passagem original que não estivesse 

já traduzida, fizemos nós mesmos a versão, sem, contudo, apôr a tradicional expressão “minha 

ou nossa tradução”. Achamos que o texto ficaria mais limpo dessa maneira e consideramos que, 

além disso, o leitor saberá, pela consulta à bibliografia final, distinguir o que é tradução alheia 

– sempre referida pelo nome – do que é própria – todo texto em língua estrangeira sem 

referência a tradutores. O único caso que constituiria uma espécie de exceção são os clássicos 

greco-latinos, que foram consultados em edições bilíngues em língua inglesa e vertidos com o 

auxílio das traduções, mas sempre – como ficará evidente – com um intenso olhar no texto 

original. É nessa atenção etimológica que encontraremos, muitas vezes, o detalhe fundamental 

da análise. 

  

 

 

 

                                                 
em relação ao nosso propósito: o livro Paisagem e Memória (1995), de Simon Schama. Ali, os dois conceitos são 

investigados a partir de um olhar histórico, amplo e coletivo. 
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2. DEFINIÇÕES DA PAISAGEM 

 

2.1 Conceituação fenomenológica da paisagem 

O conceito de paisagem assume, dentro da fenomenologia de Merleau-Ponty, um espaço 

central. Oriundo talvez de seu interesse pela pintura de Cézanne, ali a paisagem funciona, 

entretanto, não como uma criação reflexiva, pensada, mas como um sinônimo do fenomênico, 

do tipo de relação que o ser humano mantém com o mundo por seu corpo. Na esteira do filósofo 

francês caminham outros como Bernhard Waldenfels, Edward Casey, Michel Collot e Paul 

Ricoeur, todos ligados à tradição do pensamento fenomenológico. Próximo também está Georg 

Simmel, que, num pequeno texto sobre a Filosofia da paisagem, de 1913, desenvolve ideias 

bastante semelhantes à abordagem de seu contemporâneo Husserl. A seguir, tentaremos fazer 

um pequeno sketch desse conceito em algumas obras desses autores. 

O ponto de partida de Merleau-Ponty (2011) é sempre o corpo. O corpo próprio, aquilo 

que Ricoeur (2014) chama de carne (chair) e os alemães de Leib, é essa “montagem geral pela 

qual sou adaptado ao mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011: 283). Trata-se de uma condição 

fundamental de nossa existência, de um existenciário, para usar a nomenclatura heideggeriana.2 

O corpo é o mediador entre a consciência subjetiva e o mundo “exterior”, o veículo de nosso 

ser no mundo, o instrumento primordial de nosso conhecimento. Com ele, a fenomenologia 

supera a divisão cartesiana entre a coisa pensante e a coisa extensa, entre a distensão temporal 

da consciência e a extensão temporal das coisas, na medida em que nós somos essa parte do 

mundo que chamamos estrutura corporal. Qualquer espacialidade, bem como qualquer 

temporalidade, só é possível a partir da ancoragem no aqui e no agora vividos pelo corpo. É 

assim que paisagem e memória começam a se imbricar. 

À diferença de Descartes ainda, o corpo não é uma coisa entre coisas, alienado no reino 

da extensão. “O que o impede de ser alguma vez objeto [...] é o fato de ele ser aquilo por que 

existem objetos” (MERLEAU-PONTY, 2011: 136). Sua possibilidade de conhecer outros 

corpos, bem como sua reflexividade, isto é, sua condição de si (self) – a mão que a afaga a si 

própria, a “inerência [...] do senciente ao sentido” (MERLEAU-PONTY, 2013: 20) –, fazem 

com que difira da coisa dada. Ainda assim, sua constituição participa da “textura comum de 

todos os objetos” (MERLEAU-PONTY, 2013: 315), do tecido do mundo: é como que uma 

                                                 
2 Heidegger, entretanto, “não elaborou a noção de carne como existencial distinto”, diz Ricoeur (2014: 387).  
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parte da Natureza que nos invade e que assumimos pré-reflexivamente. Nenhum cogito 

cartesiano, nenhum kantiano Eu transcendental, é possível sem esse prévio estar-dado-a-si-

mesmo que é o corpo, condição muito bem traduzível pela categoria heideggeriana do estar-

lançado-aí, a Geworfenheit do Dasein (RICOEUR, 2014: 386). 

O corpo é a existência pré-lógica, pré-consciente, “existência anônima e geral” do 

biológico (MERLEAU-PONTY, 2011: 125) que é retomada, acolhida na subjetividade pessoal, 

a forma humana de existir. Viver (leben) é “uma operação primordial a partir da qual se torna 

possível ‘viver’ (erleben) tal ou tal mundo”, isto é, vivenciar (MERLEAU-PONTY, 2011: 

221).3 Essa distância do animal, o homem a consegue pela sublimação de sua relação com o 

meio circundante (Umwelt) em um mundo (Welt), e correlativamente, pela subsunção do corpo 

atual, preso às determinações do ambiente, em corpo habitual, engajado no mundo por certas 

pré-disposições cotidianas, por uma espécie de memória pré-reflexiva.4 Com seu saber 

originário, o corpo é como “um outro eu que já tomou partido pelo mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2011: 291), um alter ego na origem, isto é, uma alteridade preliminar a toda identidade 

(RICOEUR, 2014: 383). 

A remissão a uma origem já constituída, cujo representante é a carne, é recorrente nos 

desdobramentos da fenomenologia de Merleau-Ponty. Quando explora, por exemplo, os 

terrenos da sensação, em busca de uma definição que supere tanto o pensamento objetivo – o 

sensível como quale em si – quanto o intelectualismo idealista – a sensação como pensamento 

–, ele põe a sensibilidade aquém da consciência, num horizonte pré-pessoal que, como o 

nascimento, sempre já está lá, “na periferia de meu ser” (MERLEAU-PONTY, 2011: 290). A 

sensação é uma con-naissance: um conhecimento que co-nasce “em um certo meio de 

existência ou se sincroniza com ele” (MERLEAU-PONTY, 2011: 285), uma comunhão do 

sujeito com o mundo via corpo. A coisa sensível solicita e questiona, o corpo se pré-dispõe e 

responde. Perceber é interagir com a natureza, “nosso interlocutor em uma espécie de diálogo” 

(MERLEAU-PONTY, 2011: 429) e, nessa troca, corpo e mundo se imiscuem. Citando Cézanne 

indiretamente, Merleau-Ponty (2011: 289) diz: “sou o próprio céu que se reúne, recolhe-se e 

                                                 
3 O francês não tem equivalentes para a dupla de palavras alemães citadas por Merleau-Ponty, que encontra, 

entretanto, bons equivalentes em português. Jorge Semprun (1995: 139), que estudou filosofia na França na época 

de Merleau-Ponty, lamenta, em A escrita ou a vida, essa mesma falta. 
4 Não custa lembrar a importância do cotidiano na ontologia de Ser e Tempo. Além disso, cabe aqui referir um 

pequeno trecho de Michel Henry (2012: 126-127): “[e]ssa unidade de meu ser através do tempo, que constitui a 

memória, exige um fundamento. Este é o hábito, ou, se preferirem, o ser mesmo de meu corpo, que precisamente 

torna possível o ato de rememoração [...]. Assim, é porque corpo é memória, uma memória, é verdade, na qual a 

ideia de passado ainda não aparece, que ele pode ser também uma memória que se recorda do passado, fazendo 

deste o tema de seu pensamento” (grifos no original). 
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põe-se a existir para si”, o “sensível me restitui aquilo que lhe emprestei”, mas que “dele mesmo 

[...] eu o obtivera”. A sensação é uma retomada, a reconstituição de algo já previamente 

constituído: não um em-si objetivo e independente de todo para-nós, mas o corpo como 

estrutura do mundo.5 

O espaço também aparece como algo sempre já constituído. Na busca também de uma 

via media, uma terceira espacialidade, igualmente distante do espaço objetivo de um Descartes 

e do espaço espacializante de um Kant, afirma Merleau-Ponty (2011: 339) que “ser é sinônimo 

de ser situado”. A orientação não pode ser em si – não há alto nem baixo por si mesmos –, ela 

pressupõe sempre o ato global da ancoragem: “meu corpo está ali onde ele tem algo a fazer” 

(MERLEAU-PONTY, 2011: 336), onde encontra uma tarefa que a situação lhe solicita. A 

ancoragem se dá em um nível espacial que se coloca na junção entre o corpo enquanto potência/ 

poder sobre o mundo e o espetáculo-ambiente enquanto convite a habitar, e que, como toda 

percepção, pode ser reavaliado, reajustado conforme as circunstâncias. O reajuste, por sua vez, 

se opera sempre sobre um nível anterior, mas a remissão não é infinita: o nível primordial não 

se ancora, “está no horizonte de todas as nossas percepções, mas em um horizonte que por 

princípio nunca pode ser alcançado ou tematizado em uma percepção expressa” (MERLEAU-

PONTY, 2011: 341). Tal horizonte dos horizontes é o compromisso entre o corpo e o mundo 

natural, um pacto sempre já selado e que, esquecido, nunca vem à consciência. 

É esse compromisso que garante a unidade da experiência e, analogamente, a unidade da 

coisa e do mundo. Os vários sentidos, enquanto modalidades de fixação no mundo, abrem 

diferentes espaços: o visual, o tátil, o auditivo, mas também o afetivo, o onírico, o geométrico, 

etc. (MERLEAU-PONTY, 2011: 382). Entretanto, sua distinção se opera sempre “sobre o 

fundo de um mundo comum”, tanto quanto a partir da mesma perspectiva invariável que é o 

corpo próprio, e todos partilham da “mesma pretensão ao ser total” (MERLEAU-PONTY, 

2011: 304). O comércio natural do corpo com o mundo envolve uma atitude global de adesão, 

de aposta e fé originária [Urglaube] no percebido. “A percepção sinestésica é a regra”, diz 

Merleau-Ponty (2011: 308), e é a ciência, “uma visão secundária ou crítica” (MERLEAU-

PONTY, 2011: 305), que distingue a experiência em sentidos, que fixa o olhar localmente e se 

                                                 
5 Waldenfels (2013) fornece um interessante aporte a essa questão, mas por outro viés: a alteridade em nós mesmos, 

como origem da identidade. Acerca do nascimento da Europa e de seus constantes Renascimentos, comenta 

Waldenfels (2013: 138), por exemplo, que “um passado, que para mim ou para nós nunca foi presente, permite 

somente que a ele voltemos na forma de uma determinada reprise, que retoma, continua a prise original, sem 

nunca a esgotar, e que, portanto, está exposta a uma surprise”.  
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interroga analiticamente sobre o objeto. 6 O corpo é como uma caixa de ressonância, que traduz, 

sem mediação, seus campos sensoriais uns nos outros (MERLEAU-PONTY, 2011: 207), que 

possui o mundo imediatamente e a coisa, intersensorialmente.  A percepção natural é como um 

“sentido latente, difuso através da paisagem” (MERLEAU-PONTY, 2011: 378), como a “vida 

total do espetáculo” (MERLEAU-PONTY, 2011: 305). 7  

Assim, começamos a caminhar em direção à paisagem, que toma, em Merleau-Ponty, 

essa significação muito próxima do fenomênico. Importando a terminologia da psicologia da 

Gestalt, a paisagem torna-se, na Fenomenologia da percepção, o fundo sobre o qual os objetos 

se destacam à maneira de figuras. Só vejo um objeto quando o fixo, quando me ancoro nele, 

quando “com um único movimento fecho a paisagem e abro o objeto” (MERLEAU-PONTY, 

2011: 104). Inversamente, ver a paisagem implica sobrevoar os objetos sem se deixar fixar, sem 

desdobrá-los em sua nitidez. Essa estrutura perspectiva da percepção “é aquilo que assegura a 

identidade do objeto no decorrer da exploração” (MERLEAU-PONTY 2011: 105). Sem a 

abertura do horizonte, o olhar não poderia fluir de uma sensação ou uma coisa a outra, e os 

objetos estariam reduzidos a blocos incognoscíveis. A paisagem é, dessa maneira, a condição 

fenomenal e a estrutura fenomênica da percepção, e, em sua abertura e transcendência, garante 

a constância das coisas. Ela é correlata ao corpo, o qual, sendo a origem da perspectiva, o ponto-

zero de onde olho o mundo, é “uma permanência absoluta que serve de fundo à permanência 

relativa dos objetos” (MERLEAU-PONTY, 2011: 136). 

A proximidade da paisagem com o fenomênico aparece em outros momentos do texto. 

Por exemplo, quando Merleau-Ponty (2011: 324) comenta sobre o campo originário da 

experiência e afirma que não há uma multiplicidade de dados que uma consciência unifica em 

síntese – pois não há nem sujeito nem objeto aí postos –, mas sim uma “configuração total que 

distribui os valores funcionais segundo a exigência do conjunto”, isto é, uma configuração de 

                                                 
6 A análise pressupõe uma síntese original: “quando, assumindo a atitude analítica, decomponho a percepção em 

qualidades e em sensações [...], sou obrigado a supor um ato de síntese que não é senão a contrapartida de minha 

análise” (MERLEAU-PONTY, 2011: 319). Tal síntese já está dada à percepção na estrutura do ser-no-mundo pelo 

corpo. Não se trata, por isso, de uma síntese kantiana, que Merleau-Ponty (2011: 357) renega porque (su)põe 

termos discretos, mas de uma “síntese de transição” (MERLEAU-PONTY, 2011: 358; 442), pela qual cada 

perspectiva, cada sensação flui em outra. Vê-se aqui a estrutura espaço-temporal de horizonte, i.e., de paisagem, 

própria à existência humana, à qual voltaremos mais adiante.  
7 A oposição entre uma atitude de adesão originária, global, centrada na paisagem-espetáculo, e uma interpretação 

crítica, local, voltada para o objeto, fundamenta para nós duas maneiras diversas e complementares de 

contemplação da paisagem real, isto é, não mais como conceito-metáfora da fenomenologia, mas enquanto 

natureza vista como quadro por um viajante. Num primeiro momento, tem-se a impressão do todo, o choque 

instantâneo da imensidão sublime; num segundo, o percurso do olhar sobre os objetos dispostos, sua fixação 

temporária e escorrida num fluxo lento. Algo semelhante afirma Weber (2010: 148): depois da “vaga impressão 

geral”, procura-se por “pontos de apoio e informações”, isto é, analisam-se os elementos, rumo à formação de 

“uma imagem coesa”. Voltaremos a essa dupla divisão mais algumas vezes no presente trabalho. 
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paisagem. Igualmente, a paisagem se encontra em relação direta com o corpo fenomenal 

“porque nosso corpo não é senão [nossa situação em um certo ambiente físico e humano] 

enquanto ela é efetiva e realizada” (MERLEAU-PONTY, 2011: 455). Por fim, a palavra 

também aparece numa outra acepção da perspectiva e do fenômeno, mais próxima da ideia de 

limitação, quando o filósofo trata do esquizofrênico e do doente alucinado e diz que ambos 

vivem no espaço da paisagem, isto é, num mundo privado, em que não há mundo geográfico, 

não existe comunicação de horizontes: sejam eles espaciais (aqui-ali), temporais (passado-

presente-futuro) ou intersubjetivos (eu-outrem) (MERLEAU-PONTY, 2011: 386; 457).8 

Ao todo, Michel Collot (2013: 21) conta que a palavra paisagem “não aparece menos que 

85 vezes na Fenomenologia da percepção”. É, entretanto, nesses momentos em que está 

relacionada à perspectiva, ao aparecimento do fenômeno e à abertura comunicante – ausente no 

alucinado – que está a chave do conceito. Porque se na paisagem, como se expressa Edward 

Casey (2011: 103), encontra-se o convite a olhar sempre mais para diante, mais para longe do 

espaço-próximo – que é, de certa maneira, um espaço-próprio –, então há um elemento de 

alteridade intrínseco à sua definição, correlato da carne enquanto alteridade primária. Ele se 

mostra, em primeiro lugar, numa solicitação dos fenômenos: “[s]ou eu quem tem a experiência 

da paisagem, mas tenho consciência, nessa experiência, de assumir uma situação de fato, de 

reunir um sentido esparso” (MERLEAU-PONTY, 2011: 355). O mundo aparece como que 

objetivamente dado – e nessa falácia cai, inocentemente, o pensamento objetivo. Isso porque 

“meu ato [perceptivo] não é originário ou constituinte, ele é solicitado ou motivado” 

(MERLEU-PONTY, 2011: 356) por esse outro chamado natureza, porque “toda percepção é 

uma comunicação ou comunhão, a retomada ou o acabamento, por nós, de uma intenção alheia” 

(MERLEAU-PONTY, 2011: 429; grifo nosso). As coisas perguntam, o corpo responde com a 

atitude adequada.  

Quem diz alteridade diz também alteração. É aqui que se encontra a problemática da 

unidade: do corpo, da coisa, do mundo. Como pensar num mundo comum ou numa coisa 

intersensorial, se “não tenho o objeto em sua plenitude” (MERLEAU-PONTY, 2011: 107) e, a 

cada perspectiva, a cada momento, ele se multiplica em novas formas? A solução está na 

estrutura da paisagem: é o horizonte que garante uma unidade presuntiva, tanto do sujeito 

quanto do objeto (MERLEAU-PONTY, 2011: 296). Toda constância perceptiva remete-nos ao 

                                                 
8 Conta também, nessa aproximação de paisagem e fenomênico, a definição que Merleau-Ponty (2011: 345) dá 

para a profundidade como a dimensão mais existencial, uma vez que a distância é condição sine qua non da 

paisagem. 
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sistema da experiência, à “inerência a um ponto de vista que torna possível ao mesmo tempo a 

finitude de minha percepção e sua abertura ao mundo total” (MERLEAU-PONTY, 2011: 408; 

grifo nosso).9 As coisas são e permanecem o que são justamente porque é possível, pelo 

horizonte, desdobrá-las mais adiante, retomá-las mais para trás. A coexistência espacial 

pressupõe o pertencimento das coisas a uma mesma contemporaneidade, a um mesmo ritmo de 

existência, a um mesmo “campo de presença [...] que se estende segundo duas dimensões: a 

dimensão aqui-ali e a dimensão passado-presente-futuro” (MERLEAU-PONTY, 2011: 357).10  

A condição da percepção está na passagem de cada perspectiva a outra, na síntese de transição, 

a qual opera antes de tudo no tempo: reconheço aquela árvore distante na paisagem como a 

mesma de perto porque sei que, partindo daqui, chegaria lá e a veria tal como ela “é”. Para 

resumir: “a percepção do mundo é apenas uma dilatação do meu campo de presença” 

(MERLEAU-PONTY, 2011: 408), da minha inerência a um corpo, a uma paisagem e ao tempo. 

A superposição de espaço e tempo, ou melhor, a redutibilidade daquele a este, permite 

um incurso na relação entre paisagem e memória. Diz Merleau-Ponty (2011: 442): 

Quando observo o horizonte, ele não me faz pensar nesta outra paisagem que eu veria 

se estivesse ali, esta em uma terceira paisagem e assim por diante, eu não me 

represento nada, mas todas as paisagens já estão ali no encadeamento concordante e 

na infinidade aberta de suas perspectivas. 

Isso quer dizer que, em última instância, não há intervenção mediadora no acesso à 

distância, seja ela aquela que já foi proximidade, seja aquela que ainda será. Acontece com a 

memória o mesmo que com a paisagem: não está disponível “na posse de certos conteúdos ou 

recordações, traços presentes [...] do passado abolido” (MERLEAU-PONTY, 2011: 358), mas 

como uma posse direta, por assim dizer à mão. A historicidade, como a profundidade, é “a 

espessura de um medium sem coisa” (MERLEAU-PONTY, 2011: 359). Como o ser no 

longínquo que é a distância – esse estar-lá-pelo-aqui-do-corpo –, a memória é uma passagem 

contínua, um fluxo de instantes que se encaixam e se desdobram um no outro, criando a 

espessura do tempo.  

Não pretendemos confrontar, nesse momento, essa posição de Merleau-Ponty. Certo é 

que a estrutura da paisagem e da memória se coincidem nas suas formas de distância e de 

horizonte: não só nas respectivas características de abertura, indeterminação11 e possibilidade 

                                                 
9 “Meu ponto de vista é para mim muito menos uma limitação de minha experiência do que uma maneira de me 

introduzir no mundo inteiro”, sublinha ainda Merleau-Ponty (2011: 442). Finitude e abertura. 
10 O termo é Präsenzfeld e é importado de Husserl, como consta numa nota (MERLEAU-PONTY, 2011: 643). 
11 Indeterminação pela “apreensão esboçada” que caracteriza o ver-ao-longe, em contraposição à “apreensão 

completa”, nítida e precisa da proximidade (MERLEAU-PONTY, 2011: 352). 
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de desdobramento, mas também na condição de algo limitado – do lado espacial, pela linha em 

que céu e terra, céu e mar se esposam; do lado temporal, pelo esquecimento. Se, entretanto, há 

ou não rastros ou indícios, deixados pelo tempo sobre a pele, o córtex ou a “cera” da alma, e 

que medeiam nosso acesso ao passado como um aide-mémoire desperta uma recordação, trata-

se de um questionamento a ser abordado num próximo capítulo. “Parece”, assim afirma Paul 

Ricoeur (2007: 26) em sua fenomenologia da memória e da imaginação, “que a volta da 

lembrança pode fazer-se somente no modo do tornar-se-imagem”. Deixaremos esse ponto 

aporético em suspenso para caminhar rumo a outro autor que permitirá um novo relacionamento 

entre os conceitos de paisagem e memória. 

Michel Collot (2013) parte, principalmente, das contribuições de Merleau-Ponty para 

elaborar sua poética da paisagem. Seu trabalho busca, como o presente, uma fundamentação 

filosófica para um conceito a ser operacionalizado na experiência da literatura, em especial na 

francesa desde o Romantismo, quando ocorreu um segundo boom paisagístico no Ocidente. 

Essa sua escolha não é sem consequências, uma vez que a produção artística desde o XIX é 

claramente marcada pela reflexão crítica e por uma “poética da evocação” de matiz musical – 

distante da “retórica descritiva”, que se pautava pela pintura e imperou até o XVIII, inclusive 

na obra de Goethe (COLLOT, 2013: 53). Essas diferenças à parte, suas reflexões trazem um 

aporte interessante para a conceituação da paisagem, inclusive em sua relação com o elemento 

literário. 

Também Collot (2013) parte da diferença entre homem e animal. O viver em um ambiente 

pertence a ambos, mas, ao contrário dos animais, por sua postura ereta o homem abre seu meio 

para uma visão de conjunto, para um mundo comum, e se torna um “ser de distâncias”. A 

orientação básica no espaço, aquilo que se chama de ancoragem, deriva seus eixos do 

cruzamento entre “o vertical da silhueta humana e a linha do horizonte” (COLLOT, 2013: 20).  

Alto e baixo, duas regiões do espaço humano essenciais à paisagem – basta pensar no céu cinza-

azul contra a terra verde nas Ziehende Wolken (1821), de Caspar David Friedrich –, surgem da 

verticalidade ereta, pela qual o homem contrapõe, de forma tensiva, “o sub-strato [Unter-lage] 

seguro”, o chão qua fundamento, “à sobre-visão [Über-sicht] orientadora”, à visão de paisagem 

(WALDENFELS, 2009: 70). 

A estrutura do horizonte, já ressaltada exaustivamente por Merleau-Ponty (2011) como 

condição ou componente do fenomênico, aparece aqui também em uma tripla ambiguidade. 

Primeiramente, retomando o mestre em citação, Collot (2013: 24) reafirma a dialética de 

ocultação e desvelamento: uma extensão de paisagem só se deixa ver na medida em que 
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esconde, no espaço, no tempo e entre sujeitos, outras partes ao olhar. Além disso, o horizonte é 

concomitantemente subjetivo, porque é uma linha imaginária, nunca encontrável em mapas, 

traçada por uma visão perspectiva, e objetivo, porque seu traçado se faz sobre elementos físicos, 

presentes no mundo exterior (COLLOT, 2013: 51; 83).12 Por fim, nele se opõe também o par 

finitude-abertura, já que sua configuração limita a vista e, ao mesmo tempo, oferece a melhor 

imagem do infinito (COLLOT, 2013: 110).13 

A questão do limite nos leva, momentaneamente, a outro teórico importante da paisagem. 

Edward Casey (2011) se propõe analisar, dentro do campo de uma disciplina emergente – a 

liminologia –, os possíveis limites da paisagem. Se, por um lado, esta é passível de um 

desdobramento infinito (CASEY, 2011: 91) – aquilo que, em outra obra, chama de a tentação 

da representação “de se estender em manifestações panorâmicas” (CASEY, 2002: 8) –, sua 

finitude é necessária uma vez que toma parte na “infraestrutura do [nosso] mundo-limiar [edge-

world]” (CASEY, 2011: 95).14 Dos quatro tipos de limiar que Casey (2011) levanta e estuda – 

rim, gap, border, boundary [borda, intervalo, fronteira, limite] –, a paisagem está mais próxima 

do limite, poroso por natureza e aberto ao tráfego. Há, entretanto, uma dupla duplicidade que a 

caracteriza. Por um lado, existe um limite superior, o horizonte e o céu, e um inferior, a Terra 

(ou o mar sobre a Terra, no caso de paisagens marítimas); por outro, um externo, por exemplo, 

um conjunto de arbustos na borda de uma floresta, e um interno, representado, por exemplo, 

pela copa das árvores ou por caminhos abertos no interior de um bosque.15  

O horizonte é mais uma banda do que uma linha e, também para Casey (2011: 98), uma 

condição de percepção das coisas, uma vez que “é aquela parte do mundo vivido que se recusa 

                                                 
12 Também Weber (2010: 191) nota essa ambiguidade, mas tomando como paradigma a perspectiva geométrica 

renascentista. “Ela é subjetiva, porque põe tudo em relação com o contemplador, e também não é, porque subjuga 

a ótica a um modelo objetivo [i.e. à grade de retas, ao ponto de fuga, etc.]”. Em outro ponto, Weber (2010: 170) 

diz, com tonalidades fenomenológicas, que “a paisagem é devedora de uma estética do olhar”, isto é, de um 

contemplador formado para ver dessa e daquela forma, mas também “não surge somente de um ato de olhar 

individual”, já que a “realidade mesma se apresenta como campo fenomênico estruturado” (WEBER, 2010: 175).  
13 Sobre isso, também Weber (2010: 194): “[o] que é fundamental para a paisagem, quer dizer, a visão perspectiva, 

contém já em si a direção para o infinito. Ele se encontra, portanto, em cada uma de suas realizações. Como foi 

demonstrado, a perspectiva faz com que a obra de arte traga o espaço infinito para dentro do finito; poder-se-ia 

dizer também, um pouco exageradamente, que ela torna visível o que em si é invisível”. A questão da 

(in)visibilidade pertence à primeira ambiguidade mencionada, a do desvelamento e da ocultação. 
14 Essa formulação, de tonalidade heideggeriana, não deixa de afirmar, agora por uma perspectiva ontológica, o 

que afirma Merleau-Ponty (2011) sobre a dialética fenomenológica do desvelamento e da ocultação. Em outro 

momento, Casey (2011: 107) fica mais próximo da fenomenologia, ao reconhecer que esses “limiares limítrofes 

são, efetivamente, estruturas visuais e cinéticas a priori da vida humana neste planeta”. 
15 Para a impressão total da paisagem, diz Weber (2010: 175) que é “imprescindível estabelecer uma moldura”, 

isto é, um limite. Isso pode acontecer pela escolha de um determinado ponto de vista pelo contemplador, pode já 

estar como que “pronto” na natureza pela disposição do todo, por exemplo, em um vale circundado de montanhas, 

ou pode, ainda, ocorrer simplesmente por causa das molduras reais de um quadro.  
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a ser um objeto”.16 O céu é mais como uma zona, infinitamente porosa, o limite de todos os 

limites, circum-ambiente como o horizonte. A Terra, por sua vez, escapa à visão em sua 

opacidade, ainda mais em paisagens marítimas; mesmo assim, ela é o fundamento incondicional 

sob os pés, o substrato que “não desaparece, [mesmo] quando nos elevamos no ar” 

(WALDENFELS, 2009: 69). Como sublinha Casey (2002: 37) ao tratar da estrutura elementar 

da paisagem, o elemento terra é “o tópico dos tópicos”, ou melhor, “o tópico supremo da pintura 

de paisagem, seu assunto primeiro e último”, e isso duplamente: porque dá profundidade, como 

o que está, como fundo, sob água, céu, ar e luz; e porque regionaliza o espaço visto à maneira 

de uma matriz topológica, servindo de suporte a todos os limites delineados sobre a paisagem.17  

Para além de uma caracterização dos limites externos e internos, fundamentais para a 

percepção da paisagem – basta pensar nas estradas [chaussées] que cortam as regiões, como 

veremos numa seção mais abaixo e no próprio texto de Goethe –, a questão liminológica deve 

ser desdobrada aqui em suas consequências para o pensamento humano. Porque, como insiste 

Casey (2011: 106), a conservação das paisagens – ameaçada em nosso capitalismo tardio – é 

uma questão “não só de sobrevivência física, mas também de visões abertas e libertadoras que 

terra e mar trazem consigo no nível da experiência e do pensamento”. É a estrutura aberta e 

“infinita” do horizonte que dá ao ser humano o sentido de espaço expansivo, sem o qual ele 

estaria “confinado a um inferno de passagens artificiais e corredores sem ar” (CASEY, 2011: 

106), como num escrito de Kafka. Paradoxalmente, a liberdade da prospecção e expectativa é 

impossível sem “os confinamentos proporcionados pelos limiares” (CASEY, 2011: 107), isto 

é, pela linha-limite do horizonte.  

É nesse mesmo sentido que caminha Collot (2013), quando elabora uma teoria do 

pensamento-paisagem. Para o autor, trata-se da comunhão entre corpo e mundo, da estrutura 

dialógica já esboçada por Merleau-Ponty (2011), isto é, de “um pensamento partilhado, do qual 

participam o homem e as coisas” (COLLOT, 2013: 30), numa estrutura quiasmática que faz 

lembrar a defesa, por Bernhard Waldenfels (2013: 66ss.), de um cruzamento [Verschränkung] 

originário e contínuo entre identidade e alteridade. O pensamento-paisagem é a relação 

recíproca e reversível de suas partes: a concepção do pensamento como paisagem da 

consciência e da paisagem como pensamento do mundo. Remete, em última instância, à 

característica fundamental da estrutura existencial do ser humano, que Collot (2013: 31) chama 

                                                 
16 Aqui igualmente, como em Merleau-Ponty (2011: 106), cabe uma referência à estrutura contextual (de horizonte) 

do tempo, sem a qual os acontecimentos históricos não são discerníveis. 
17 Sobre a questão dos elementos da paisagem e sua relação com a doutrina (grega) dos elementos, ver a próxima 

seção. 
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de “espaçamento do sujeito”: somos seres que ek-sistem, que estão postos para fora, jogados no 

mundo como projeto ou trajeto. Somos Da-sein, ser-aí, como joga Martin Heidegger (2012). O 

pensamento e o espaço são, assim, duas modalidades desse espaçamento, de nossa abertura 

essencial ao ser – e disso dão testemunho tanto a paisagem, com seu horizonte infinito, quanto 

a linguagem, com suas metáforas espaciais.18 

A condição do estar-fora da ek-sistência, que pressupõe, por sua vez, um ipse corporal – 

“o dentro só tem sentido para um si que se encontra aqui” (WALDENFELS, 2009: 77) –, remete 

a um outro jogo linguístico, que Heidegger (2012) faz ao expor os caracteres da espacialidade 

do Dasein: trata-se da Ent-fernung, isto é, do des-afastamento. O ser humano “faz que o ente 

venha-de-encontro cada vez no próximo” (HEIDEGGER, 2012: 307), isto é, suspende (ent) a 

distância (Ferne) no seu trato cotidiano com o mundo e as coisas. É isso que, para nós, quer 

dizer o ser no longínquo de que fala Merleau-Ponty (2011: 358) e que, mais do que definir a 

estrutura do horizonte, demonstra o modo de vivenciar a experiência da paisagem. Pelo olhar 

em perspectiva, por uma espécie de caminhada imaginária (ou mesmo real), desdobramos a 

lonjura, aproximamo-nos do distante, colocamos nosso corpo lá. A paisagem real, mas também 

o quadro de paisagem, oferece um campo a ser habitado virtualmente por nosso corpo e nos 

convida a sair momentaneamente do aqui em que ele está ancorado e atravessar o espetáculo.19 

“A pedra voa no ar, o que significam estas palavras senão que nosso olhar, instalado e ancorado 

no jardim, é solicitado pela pedra e, por assim dizer, puxa suas âncoras?”, pergunta-se Merleau-

Ponty (2011: 373).  

Essa articulação entre distância e proximidade, essencial para (vi)ver a paisagem, para 

(mo)ver-se nela20, está inscrita na polaridade da perspectiva. O que Kurt-Heinz Weber (2010) 

comenta acerca da perspectiva geométrica – o que já foi mencionado na nota 12 – vale, em 

primeiro lugar, para a experiência fenomenológica. À paisagem é necessária uma distância que 

permita organizar as “impressões visuais conforme o cálculo estereométrico” (WEBER, 2010: 

192), ou dito de outra forma, segundo uma disposição total rumo ao horizonte. Ao mesmo 

tempo, há uma proximidade que se expressa, principalmente, no “sentimento de ser tocado 

                                                 
18 A própria palavra metáfora, que, em seu étimo, remete ao deslocamento, ao transporte de sentido e de local, é, 

por isso mesmo, uma metáfora (COLLOT, 2013: 36; WALDENFELS, 2009: 122). Joseph Vogl (2007: 82) 

comenta sobre essa remissão de segunda ordem na metáfora da ponte, que, inclusive, torna-se em Heidegger (2000: 

154) um ponto central da análise sobre o ser, o construir e o habitar, e também, por que não?, uma metáfora da 

existência humana. 
19 Sobre a palavra atravessar, não custa lembrar a etimologia de per-spectiva (espacial!), olhar através de, e de 

ek-spectativa (temporal!), olhar para fora. Ver ainda Cauquelin (2007: 36): a “perspectiva [...] é passagem através, 

abertura (per-scapere)”. 
20 Esses jogos etimológicos não são fortuitos. Voir, avoir e mouvoir são palavras que circulam e se intercambiam 

em Merleau-Ponty (2013). 
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imediatamente pela paisagem” e que tem sua origem no fato de que “o contemplador relaciona 

consigo o que está diante de si, incorpora-o de alguma maneira” (WEBER, 2010: 192; grifo 

nosso). Em sua conceituação da paisagem, por sinal, Weber (2010: 170) enumera cinco 

características básicas: 1) ela compreende uma multiplicidade de fenômenos; 2) abre-se ao 

longe do horizonte; 3) compõe um todo, uma formação fechada; 4) suas partes revelam uma 

relação de afinidade geral [Zusammenstimmen]; e 5) a paisagem surge da distância de um ponto 

de vista. Todos os pontos já foram exaustivamente desdobrados acima, dentro da abordagem 

fenomenológica. A particularidade de Weber (2010), entretanto, está em sua relação com a 

reflexão filosófica de Georg Simmel (2009), que parte principalmente da experiência pictórica 

da paisagem, ou seja, de um olhar formado por hábitos culturais historicamente determinados. 

Ainda assim, sua visada possui semelhanças com o que aqui se explica, como se verá.  

O ponto de partida de Simmel (2009: 6) é que a paisagem não é algo dado, mas concebido 

a partir de um “ato espiritual” do homem, ao mesmo tempo “contemplativo e afectivo” 

(SIMMEL, 2009: 17). A natureza é “a ininterrupta parturição e aniquilação das formas”, que 

não se decompõe em partes discretas, mas “é a unidade de um todo [...] sem fronteiras” 

(SIMMEL, 2009: 5; 6). A paisagem, pelo contrário, surge justamente de uma demarcação, que 

a transforma num ser-para-si, parcialmente alienado da origem.21 Se, por um lado, o produto 

resultante deve ser considerado como uma unidade fechada em si, por outro, “transferido para 

um estrato inteiramente novo, se reabre então, por assim dizer, de per si à vida universal, 

acolhendo o ilimitado nos seus limites inviolados” (SIMMEL, 2009: 8), isto é: pela estrutura 

do horizonte, a paisagem aponta para o infinito natural do qual proveio.  

O ato pelo qual ocorre essa separação em paisagem tem no trabalho do artista o seu 

modelo mais puro. Trata-se, porém, de um processo que começa na vida empírica, isto é, na 

experiência vivida fenomenologicamente, no cotidiano (SIMMEL, 2009: 10), de tal modo que 

“[q]uando realmente vemos uma paisagem, e já não uma soma de objectos naturais, temos uma 

obra de arte in statu nascendi” (SIMMEL, 2009: 11). A paisagem surge de uma distância a 

partir da qual o contemplador junta os diferentes fenômenos (ausgebreitetes Nebeneinander) 

num tipo particular de unidade, cujo suporte é a Stimmung, a atmosfera, a disposição anímica 

(SIMMEL, 2009: 12-13; SIMMEL, 2016). Entre a Stimmung que interpenetra os objetos e a 

totalidade intuída, não há, entretanto, uma relação de causa e efeito: elas são o único e mesmo 

ato. A comparação levantada por Simmel (2009: 15) é com a leitura de um poema, a cujas 

                                                 
21 Mais uma vez, a paisagem é ligada ao fenômeno da Entfremdung, da alienação no seu sentido mais primitivo de 

tornar alheio, tornar estrangeiro, isto é, ser (de) outro. 
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palavras não se reduz o sentimento lírico (Empfindung), apesar de nelas encontrar sua razão, 

seu motivo. Nesse símile, o pensador não se distancia de Merleau-Ponty (2011: 208), para quem 

o corpo é como uma obra de arte, um ser “em que não se pode distinguir a expressão do 

expresso”.22  

Assim como não se pode decompor a Stimmung em sensações discretas, a paisagem a ela 

relacionada não se deixaria apreender a partir de seus elementos particulares. Esse pensamento 

encontra em Casey (2002) uma formulação muito parecida. Para ele, o que caracteriza a 

paisagem é “o que Sartre chama de ‘totalidade destotalizada’”, quer dizer, “algo que, ao passo 

que é experimentado como um todo singular, não é, ainda assim, redutível à soma de suas 

partes” (CASEY, 2002: 6). A paisagem transcende seus elementos como uma atmosfera 

nebulosa, como um éter espalhado sobre o todo. Como continua Casey (2002: 6), ela é 

panperceptual, circum-ambiental, apela a todo sensorium corporal humano e, se pode ser 

chamado de um objeto, é um objeto de ordem superior. Daí sua sublimidade, daí também a 

dificuldade de obter um isomorfismo mimético na sua representação.23 

Com essa minuciosa definição da paisagem na experiência fenomenológica, queremos 

finalizar retomando o conceito de pensamento-paisagem de Collot (2013). Com ele, é possível 

fazer uma (já antes prometida) conexão entre memória e paisagem. Falaremos aqui, então, de 

uma memória-paisagem e, analogamente, de uma paisagem-memória. Tendo em mente a 

recíproca tradução entre temporalidade e espacialidade via estrutura de horizonte, ou melhor, a 

redutibilidade de toda experiência de coexistência espacial à possibilidade de desdobramento 

no tempo e ao pertencimento a uma mesma vaga temporal24, constatamos ainda que a noção do 

limite do horizonte implica uma delimitação, a qual, no presente caso, se dá na forma de uma 

seleção. Assim como a paisagem pressupõe uma seleção de elementos a serem emoldurados 

pelo todo da Stimmung, uma “determinada ordem de coisas que lhe é própria” (apud COLLOT, 

2013: 56) – como afirma Jean-Pierre Richard sobre a paisagem individual de cada escritor –, 

                                                 
22 Igualmente próximo de Merleau-Ponty (2011) está o questionamento da relação causa e efeito na experiência. 

Para o filósofo francês, esta não pode ter causas porque ela é vivida. O que pode haver são motivos ou razões, isto 

é, “antecedente[s] que só age[m] por seu sentido” (MERLEAU-PONTY, 2011: 348), sentido, por sua vez, que tem 

de ser assumido e validado numa decisão. 
23 Não é por acaso que o grande boom paisagístico no Ocidente – maior, inclusive, do que aquele inicial do pós-

Renascimento – se dê justamente no período do Romantismo, quando as poéticas clássicas, pautadas pela imitação 

da natureza, foram suplantadas (CASEY, 2002: 5; CLARK, 1952: 133; COLLOT, 2013: 53). 
24 “Dissemos que as partes do espaço segundo a largura, a altura ou a profundidade não são justapostas, que elas 

coexistem porque estão todas envolvidas no poder único de nosso corpo sobre o mundo, e essa relação já se 

iluminou quando mostramos que ela era temporal antes de ser espacial. As coisas coexistem no espaço porque 

estão presentes ao mesmo sujeito perceptivo e envolvidas na mesma onda temporal” (MERLEAU-PONTY, 2011: 

371). 
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assim também a memória seleciona lembranças quando chega a seu estágio declarativo. Se o 

horizonte demarca o “fim” aberto da paisagem, o esquecimento, seja intencional ou 

contingente, corta o fluxo proustianamente infinito da rememoração. A razão de ser desse limite 

comum a ambas é o existir encarnado num ponto de vista, é a “percepção, que é, desde sempre, 

seletiva” (COLLOT, 2013: 57). Se também Ricoeur (2002) consegue cruzar arquitetura e 

narrativa, espaço construído e tempo condensado, demonstrando sua estrutura comum, 

acreditamos poder ler, na memória de Goethe, as suas paisagens, tanto quanto, nas paisagens, 

a sua rememoração. 

2.2 Breve conceituação histórica da paisagem 

Tentaremos uma reentrada, paralela e complementar à anterior, no conceito de paisagem. 

Agora não nos interessa tanto a experiência fenomenológica, fundada na descrição do modo de 

nosso ser-no-mundo, quanto as experiências históricas que, como dobras, se acumulam sob 

nosso olhar e determinam seus limites, seus elementos, sua sintaxe (CAUQUELIN, 2007: 26). 

O objeto de investigação agora é a paisagem enquanto criação reflexiva, representação 

mimética, principalmente pelas artes plásticas, mas também – por extensão – pela literatura. Se 

a Natureza sempre esteve aí, de onde veio nossa ideia de paisagem? Por que o primeiro grande 

boom ocidental da pintura de paisagem ocorreu nos séculos do Renascimento? As respostas 

para essas e outras perguntas é a razão do breve esboço genealógico que se segue.  

A condição fundamental para o surgimento da representação da paisagem e, portanto, 

para a sua própria conceituação, é o fenômeno da alienação da Natureza. Como os teóricos não 

cansam de insistir, só mediante um afastamento, uma distância adequada à contemplação do 

todo pelo olhar, pode o conjunto dos elementos geográficos tomar a forma de uma paisagem. 

Falamos anteriormente, dentro da perspectiva dos fenomenólogos, da posição ereta humana e 

do aparecimento do horizonte. Aqui, porém, por um viés histórico-sociológico, temos de pensar 

numa distância como alienação (Entfremdung), i.e., num sentimento humano de estranhamento 

em relação à vida conjunta com a Natureza. É por isso que o historiador da arte Heinrich 

Lützeler (1950: 217), num texto importante para a crítica alemã, afirma de maneira categórica: 

“Quem está na Natureza não pinta paisagens”. Um camponês, que vive mergulhado nos ritmos 

de seu Umwelt e para o qual as coisas naturais são ou úteis à conservação ou perigosas e 

selvagens, não pode experimentar o gozo paisagístico. Sua preocupação não se expande para o 

“desinteresse” do belo ou para a racionalidade sublime – para nos referirmos à nomenclatura 
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estética de Kant (2016) –, mas permanece nos limites da sobrevivência e da dependência.25 

Como escreveu Kenneth Clark (1952: 2), “os trabalhadores da agricultura hoje em dia são quase 

a única classe da comunidade que não se entusiasma com a beleza natural”.  

Isso significa que a paisagem é uma experiência citadina, “uma criação da urbanidade” 

(WEBER, 2010: 179). Uma lista dos grandes pintores desse gênero, da Renascença até hoje, 

torna isso bem claro. Lützeler (1950: 217) enumera: “Dürer e Breughel, Giorgione, Ticiano e 

Tintoretto, Claude Lorrain e Nicolas Poussin foram habitantes de cidade”, complementando a 

lista com a informação de que a “pintura holandesa de paisagem do século XVII surge nas 

cidades para seus habitantes”. Somente lá é possível que, distante física e sociologicamente da 

Natureza, o sujeito moderno sinta uma nostalgia pelo retorno ao seio (por assim dizer) materno 

do natural. Essa diferença é fundamental e foi bem captada por Friedrich Schiller (1991: 56) 

quando este opôs a vivência dos antigos à dos modernos: “Eles sentiam naturalmente; nós 

outros sentimos o natural”. Para que se descortine a paisagem, a conexão original do camponês, 

do pastor e do poeta ingênuo – para os quais a Natureza se apresenta na condição de parceiro 

com o qual se trabalha e luta (BÖHME, 1985: 29) – tem de dar lugar a uma separação, própria 

do poeta sentimental, pela qual a Natureza se torna um Outro, um Estranho, abrindo assim a 

possibilidade de uma demanda: o poeta “ou é natureza ou a buscará” (SCHILLER, 1991: 60). 

É só na cidade que aparecem também o processo de produção e o mercado necessários a 

esse distanciamento. Ali, como analisa Weber (2010: 57; 180) a partir de formulações de Hegel, 

o producente determina seu produto – o material, a forma, etc. – e não está sujeito a forças 

naturais e fortuitas, como por exemplo o camponês. A Natureza se torna, assim, matéria-prima 

modelável, objeto manipulável – inclusive, esteticamente. É no ambiente urbano igualmente 

onde o trabalho e o mercado, pelo princípio da individualização, se dividem em especialidades, 

onde se encontram os “conhecedores e amantes da arte, que precisam [dos artistas] para suas 

pinturas diferenciadas” (LÜTZELER, 1950: 217). A importância desses fenômenos foi 

ressaltada num texto-chave de Ernst H. Gombrich (1990), apoiado, por sua vez, na pesquisa de 

M. J. Friedländer: “o artista [...] não mais executa encomendas variadas feitas por um patrono 

específico, mas obras para um mercado de consumidores anônimos, na esperança de que seus 

                                                 
25 O próprio Kant (2016: 114) deixa isso claro na seguinte passagem: “Na verdade aquilo que nós, preparados pela 

cultura, chamamos sublime, sem desenvolvimento de ideias morais, apresentar-se-á ao homem inculto 

simplesmente de um modo terrificante. Ele verá, nas demonstrações de violência da natureza em sua destruição e 

na grande medida de seu poder, contra o qual o seu é anulado, puro sofrimento, perigo e privação, que envolveria 

o homem que fosse banido para lá. Assim, o bom camponês savoiano, aliás, dotado de bom-senso (como narra o 

Sr. de Saussure), sem hesitar chamava de loucos todos os amantes das geleiras”. Veremos melhor, no capítulo 3, 

a importância da distância segura na experiência do sublime. 
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produtos obtenham a aprovação do público”, sendo essa competição aberta o estímulo para a 

profissionalização do artista e o “desenvolvimento de novas especialidades”, entre as quais a 

do gênero de paisagem (GOMBRICH, 1990: 143-144). 

No contexto europeu da dissolução do sistema feudal, do desenvolvimento da sociedade 

de corte e da expansão do capitalismo, surge o projeto colonizador do mundo, de dominação 

técnico-científica da Natureza e de outros povos, estudado, entre outros, pelos irmãos Hartmut 

e Gernot Böhme (1985). Através dessa nova relação com o espaço, o homem moderno – 

primeiramente, o barroco, mas depois o iluminista – procura reduzir tudo ao controle racional, 

domesticando a natureza e disciplinando o corpo sensitivo (Leib) em corpo anatômico (Körper), 

o contato humano em etiqueta. Nos séculos XVI e XVII, desenvolvem-se os geométricos 

jardins franceses, as coleções e os museus de naturalia, e também o próprio conceito de 

paisagem, que, do significado original de região ou província de um país, passa a designar um 

gênero pictórico autônomo (BÖHME, 1985: 45-46).26 Contemporaneamente a Francis Bacon e 

René Descartes, os geógrafos europeus dão total impulso à conquista científica do espaço 

através da cartografia, que então, “pela constante melhora das técnicas de medida e projeção”, 

tinha o valor de “método exato de descrição, o qual não deixava lugar para segredos”, como 

explica Tanja Michalsky (2002: 437-438). A aposição dos nomes dos filósofos e dos cartógrafos 

não é fortuita: eles representam – como também os pintores de paisagem – aquilo que Martin 

Heidegger (2002), num texto sobre a ciência moderna, classificou de tempo da imagem do 

mundo (Weltbild). “O processo fundamental da modernidade é a conquista do mundo como 

imagem” (HEIDEGGER, 2002: 117), isto é, a representação (Vor-stellung) como um “trazer 

para diante de si o que-está-perante [das Vorhandene] enquanto algo contraposto 

[Entgegenstehendes]” e “remetê-lo a si, ao que representa [den Vorstellenden]” (HEIDEGGER, 

1977: 91; HEIDEGGER, 2002: 114). E essa repraesentatio pressupõe que o homem seja 

                                                 
26 Esse ponto é problemático, pois a origem da palavra – e, portanto, do conceito – parece ser dupla e envolta em 

contradições. Nas línguas românicas, há paisagem, paesaggio (it.), paysage (fr.), paisaje (esp.), formadas a partir 

da base país e surgidas no século XVI para designar, inicialmente, um quadro com paisagem, mas logo em seguida 

com a acepção de uma região abarcada pelo olhar (COLLOT, 2013: 49).  Nas germânicas, há Landschaft (al.), 

landskip/ landscape (ing.), landschap (hol.), de origem medieval, cujo significado original é o das palavras latinas 

regio ou província (v. GRIMM, 2016), tendo adquirido na Renascença o sentido de “representação artística de 

uma região” (WEBER, 2010: 167). Gombrich (1990: 144), contrapondo também Norte e Sul, fala que foi “em 

Veneza, e não em Antuérpia, que pela primeira vez aplicou-se o termo ‘paisagem’ a uma pintura específica”, 

citando, com exemplo, os usos de tavolette de paesi e paesetto em textos do início do século XVI. Preferimos, 

nesse sentido, a opinião de Jean-Marc Besse (2014a: 21), que opõe a paisagem geográfico-pictórica do XVI – 

tipicamente nórdica e designadora do “espaço objetivo da existência”, da região corográfica – à paisagem estética 

do XVII – “visão abarcada por um sujeito” e formulada magistralmente nas pinturas dos franceses Poussin e 

Lorrain. Complementemos essa visão com a posição de Desportes (2005: 60; 66), à qual retornaremos em breve: 

a palavra francesa paysage, no século XVIII, passa da designação de um gênero pictórico para a expressão da 

vivência subjetiva de um local. Não se trata aqui de uma volta ao sentido de regio ou provincia, mas de uma nova 

experiência da natureza: a estético-sentimentalista, de inspiração rousseaniana.  
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subjectum, isto é, fundamento do todo, razão última à qual se refere a própria entidade do ente.27 

Individualismo e antropocentrismo.28 

“A ligação [Verbundenheit] com a natureza impossibilidade a pintura de paisagem, o 

encontro [Begegnung] com ela a possibilita”, resume Lützeler (1950: 218), utilizando-se para 

isso de um termo cognato do “algo contraposto” heideggeriano: Begegnung, o en-contrar, o ir-

de-encontro-a. A técnica e a ciência modernas são, por um lado, aquilo que reduz e reifica a 

natureza, mas, por outro, aquilo que – conforme demonstrado por Schiller (1991) no conceito 

da reflexividade sentimental – abre o horizonte de um novo contato, marcado pela saudade: 

“Onde muitos se comprimem entre os muros da cidade, surge o desejo de fugir da estreiteza 

[...]. A natureza se torna refúgio, lugar no qual o homem pode se encontrar” (WEBER, 2010: 

181). Num contramovimento às tendências objetificantes e dominadoras – mas, ironicamente, 

sendo também “expressão da mesma relação de estranheza [Fremdheit]” (BÖHME, 1985: 45) 

–, a pintura de paisagem se levanta como um corretivo, tentando combater a tendência científica 

de análise e isolamento com sua intuição (Anschauung) totalizante, como defende Weber (2010: 

192), ou – para falar com Michalsky (2002: 439) – opondo-se à conquista cartográfica como 

seu complemento, ao se ocupar “com a aparição [Erscheinung] do mundo para o homem, e não 

com sua mensurabilidade abstrata”. Para todos esses teóricos, que seguem de perto a tese da 

artialização, a paisagem observada e pintada é o caminho subjetivo, individual, de acesso ao 

mundo.  

Assim, chegamos definitivamente ao tópico da pintura paisagística. Precisamos notar, 

antes de tudo, que sua aparição no Ocidente no século XV se deve a “uma nova ideia de espaço 

e uma nova percepção da luz” (CLARK, 1952: 14). Na passagem da Idade Média para o período 

renascentista, especificamente na transformação do que Clark (1952) chama de “paisagem de 

símbolos” para a nova “paisagem dos fatos”, os artistas passam, no que se refere ao nexo dos 

elementos pictóricos, de sua união pela superfície do suporte físico para uma mediante o espaço 

fechado (enclosed space). A nova organização espacial se dá, no caso dos naturalistas 

holandeses, como um “produto secundário da percepção da luz”, isto é, por via empírica, e, no 

caso dos italianos, por meio da “perspectiva científica, inventada por Brunellesco” e levada a 

                                                 
27 Sobre isso, ver Weber (2010: 185): “A determinação das coisas tornou-se incerta agora. Elas não se encaixam 

mais numa moldura válida objetivamente e não deixam entender de si mesmas o que querem dizer. Está, assim, 

no ser humano o poder de inventar [sich zurecht zu legen] o sentido que elas têm”.  
28 Sobre esse projeto de dominação, valeria a pena notar ainda que o segundo grande boom paisagístico no fim do 

século XVIII e no início do XIX é contemporâneo não só das três Críticas de Immanuel Kant, mas também do 

panóptico de Jeremy Bentham. A paisagem não deixa de ser um análogo “natural” para a sociedade disciplinar do 

XVIII, assim como o sublime kantiano é, segundo Hartmut Böhme (2004), uma tentativa de a razão se afirmar 

ante a face rebelde da natureza. 
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cabo por Piero della Francesca (CLARK, 1952: 20). Da “perspectiva semântica” das pinturas 

medievais, chega-se ao espaço geométrico formado pela interação de um olhar com um ponto 

de fuga no horizonte (WEBER, 2010: 189-190). Esse novo imperativo da perspectiva, cujo 

modelo é obtido pela estrutura da janela, subtrai a natureza do poder do lógos discursivo – isto 

é, do sentido mitológico, histórico etc. – e coloca como tarefa para o artista “mostrar o que se 

vê”, iniciando assim o longo processo da “construção de uma autonomia da pintura, de seu 

distanciamento do relato” (CAUQUELIN, 2007: 81; 87). Da Fête Champêtre (1508) de 

Giorgione, pelos quadros de Claude Lorrain, até chegar ao Monge à Beira-mar (1808-1810) de 

Caspar David Friedrich, constrói-se uma narrativa que empurra o divino e o humano – objetos 

centrais das pinturas medieval e ainda renascentista – cada vez mais para a margem.  

Limitada no princípio a ser fundo ou cenário, aos poucos a paisagem se liberta e toma a 

frente do quadro, até se firmar como um “tema” autônomo e um gênero próprio. Assim, nas 

palavras de Gombrich (1990: 142), “as paisagens naturalistas em segundo plano engoliam, por 

assim dizer, o primeiro plano, até chegar ao ponto em que [...] o tema religioso ou mitológico 

se reduz a um mero ‘pretexto’”. Esse recalcamento do elemento lógico-discursivo em proveito 

do natural por si mesmo é o que constata o crítico Altcappenberg (1986: 8) quando fala de um 

“encolhimento do figural”, citando, em seu favor, o texto de Goethe (2000d: 220) sobre a 

história da paisagem: “Essas regiões circunstantes prevaleceram [überhandnehmen] cada vez 

mais no futuro, comprimiram as figuras rumo à estreiteza e à pequenez, até que, por fim, estas 

se contraíram naquilo que chamamos de Staffage”. Paulatinamente, da Renascença até ao 

Romantismo, caminha-se da apresentação da natureza como cenário para um acontecimento – 

como ainda em Poussin e Lorrain, dois artistas admirados por Goethe – rumo à autonomização 

do olhar: a narrativa, então, não mais é figurada, pintada no quadro, mas, ao contrário, quer ser 

figurante, isto é, se tornar o próprio vagar contemplativo sobre o quadro-mundo. É assim que 

parece interpretar Anne Cauquelin (2007: 91) a Fête de Giorgione: “[o] ‘tema’ do quadro bem 

que poderia ser a própria pintura”.29 

Esse é caminho futuro, por assim dizer, da pintura de paisagem – a perspectiva como 

abertura não só do horizonte, mas também de uma própria auto-tematização da natureza pela 

visão humana. Sua ligação com o passado se mostra muito claramente na linguagem que usa: a 

                                                 
29 Esse percurso histórico da pintura paisagística é compreendido por Lützeler (1950: 215) em cinco fases, nas 

quais se vê também a paulatina autofiguração da natureza: 1) Natureza como casual, mero acidente ou substrato 

inevitável aos eventos representados; 2) Natureza como existência provisória à margem do acontecimento central; 

3) surgimento da profundidade espacial e abertura para a vagância do olhar na pintura nórdica; 4) recuo da figura 

humana e sua redução a Staffage; 5) aparecimento da paisagem autônoma, enquanto “imagem da vida da Terra”, 

no dizer de C. G. Carus.  
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doutrina dos quatro elementos da filosofia pré-socrática. Cauquelin (2007: 146) dedica um 

capítulo de seu trabalho para explorar essa sobrevivência que compõe, segundo a autora, “uma 

gramática da paisagem”. Os elementos forneceriam não só os vetores de nosso comportamento 

– “o alto e o baixo, o horizontal e a vertical” –, mas também “os opostos com os quais devemos 

contar: o quente e o frio, a sombra e a claridade, o úmido e o seco”, sendo, por isso, essenciais 

à imagem paisagística, que se fundamenta justamente sobre esses eixos e categorias 

(CAUQUELIN, 2007: 144). A mesma tese defende Hartmut Böhme (s.d.) quando elabora uma 

pequena estética da paisagem a partir de três tópicos – a nuvem, a água e a pedra –, bem como 

quando pensa o pétreo como fonte do sublime a partir da tradição romântica (BÖHME, 2004). 

São os quatro elementos e suas características – ou cinco, se incluirmos o éter/ a luz (BÖHME, 

s.d.: 6) – que se combinam esquematicamente para conformar os mais variados quadros, do 

Paraíso (ca. 1620) de Hendrick de Clerck ao Mar de Gelo (1824) de Caspar David. Veremos 

depois alguns exemplos disso nas paisagens escritas de Goethe.30 

Nesse curto percurso histórico, tentamos esboçar as raízes modernas da paisagem. Apesar 

de sua origem poder remontar à subida do Monte Ventoux por Petrarca (1336) ou até mesmo, 

como sugerem alguns e como veremos na próxima seção, à Antiguidade clássica, é 

principalmente no contexto da descoberta do mundo e da tentativa de sua dominação racional 

que devemos situar a emergência de uma concepção de paisagem operacionalizada em nosso 

trabalho. É lá, no século XVI, entre os corógrafos e cartógrafos holandeses, que essa nova forma 

de representação pictórica e literária vem à luz, tomando como sua tarefa “evidencia[r] aquilo 

de que trata a geografia, ou seja, a experiência sensível da Terra como espaço aberto, espaço a 

ser percorrido e descoberto” (BESSE, 2014a: 40). Comunicar o mundo e o espaço, mas sempre 

falando do homem, do seu lugar, dos seus deslocamentos. Mesmo quando se torna autônoma, 

é dele – seu contraposto (Gegenüber) – de que trata a paisagem (LÜTZELER, 1950: 216), e de 

seu encontrar-se (Befindlichkeit). 

2.3 Paisagem, trânsito, narrativa 

O que fizemos até aqui foi tentar delimitar, pela fenomenologia e pelos estudos históricos 

da arte, o conceito de paisagem, evidentemente moderno. Faremos agora uma pesquisa da 

relação dessa vivência e de sua expressão com a noção de viagem e de deslocamento narrativo, 

                                                 
30 Remetemos o leitor também às páginas 22 e 23 dessa dissertação, em que se comenta sobre o mesmo assunto a 

partir de Edward Casey (2011). 
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em preparação para o próximo capítulo – que se debruçará sobre as marcas do tempo do trânsito 

nas descrições paisagísticas. Comecemos, porém, com um recuo no tempo.  

No seu texto sobre o cronótopo, Mikhail Bakhtin (2010: 260), comentando acerca das 

autobiografias da Antiguidade, afirma que três “modificações específicas das formas público-

retóricas [então] existentes” foram responsáveis pelo processo gradual de privatização do 

homem e pelo consequente surgimento de uma autoconsciência solitária. A vida íntima 

encontra, no gênero epistolar principalmente, um espaço de expressão menos regido pela 

convenção, e certas categorias biográficas, antes ligadas à imagem do homem público, passam 

para o plano privado. Nesse novo mundo, a Natureza também se metamorfoseia. “Nasce uma 

‘paisagem’, isto é, a natureza como horizonte (objeto de visão) e ambiente (fundo, cenário) do 

homem totalmente privado, solitário e passivo”, afirma Bakhtin (2010: 261). Essa não é a 

chamada paisagem ideal, que começa em Homero, atinge seus expoentes na Sicília de Teócrito 

e na Arcádia de Virgílio, e se resume no tópos do locus amoenus: “uma árvore ou um bosque; 

uma fonte borbulhante ou o frescor de um regato; a maciez da relva ou o refúgio de uma gruta” 

(CURTIUS, 2013: 244). Nessa nova literatura do homem privado, “a natureza penetra por 

fragmentos pitorescos nas horas de passeio, de descanso, nos momentos de um vislumbre 

fortuito sobre uma paisagem” (BAKHTIN, 2010: 261; grifo nosso). A paisagem é algo que se 

descortina a quem anda sem buscar e acaba por encontrar. É a natureza que surge no otium da 

vida campestre, no passeio distraído pelo ager, no descanso afastado do negotium urbano.31  

Exemplo dessa modificação privada são, para Bakhtin (2010), as cartas de Cícero a Ático. 

As cartas de Sêneca a Lucílio, ele as inclui como modelo do tipo estoico de biografia, mais 

voltado à consolação pela filosofia. Michel Foucault (2006: 158), que opõe, por sua vez, estas 

epístolas senequianas às de Cícero, cita um trecho da carta 55 em que o movimento do passeio 

conduz Sêneca da impressão de paisagem à meditação – que é uma forma da vida ociosa. 

Revela-se, também nesse estoico, a estrutura acima descrita: 

Acabei de chegar de um passeio em liteira [gestatio], tão cansado como viria se tivesse 

feito a pé todo o trajecto. Afinal, também cansa andar às costas dos outros, e talvez 

ainda canse mesmo mais por ser antinatural: a natureza não nos deu os pés para 

andarmos, assim como nos deu os olhos para vermos por nós próprios? [...] [S]entia 

necessidade de dar algum movimento ao corpo [...]. E por isso mesmo fui prolongando 

um passeio que a própria paisagem tornava convidativo [invitante ipso litore]: entre 

Cumas e a vila [villa] de Servílio Vátia a costa faz uma curva e forma uma estreita 

passagem [iter], como que um istmo limitado a um lado pelo mar e do outro pelo lago. 

[...] Segundo o meu hábito [ex consuetudine] ia procurando ao redor [circumspicere] 

alguma coisa que suscitasse qualquer meditação proveitosa. Acabei por dar com os 

                                                 
31 A natureza como refúgio do mundo agitado do trabalho, como “um tesouro da paz, da beleza e da felicidade”, é 

“desde a Antiguidade um componente do sentimento da vida urbana” (WEBER, 2010: 182).  
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olhos na vila que em tempos foi propriedade de Vátia (SÊNECA, 2004: 187; 

SÊNECA, 1979: 364-366).32 

O mar e o lago como o elemento aquoso, o caminho da praia arenosa – tornada espessa 

pela tempestade recente – como o elemento rochoso, a villa ao fundo no ponto de fuga, como 

presença humana e símbolo da ociosidade: eis um simples quadro de paisagem. Esta surge a 

partir do passeio – no caso, por transporte em liteira –, como um convite da Natureza 

circunstante ao olhar de quem viaja. É pelos pés que caminham que os olhos podem ver, é “no 

processo de movimento [que] a paisagem se revela e se desdobra diante do observador [...], e o 

ato de se mover pode ser tão importante quanto o de chegar” (TILLEY, 1994: 31). A viagem é 

condição para o aparecimento da paisagem. 

As reflexões de Michel de Certeau (1998) podem ajudar a analisar as implicações dessa 

afirmação. A proposta de sua pesquisa é observar, nas práticas cotidianas, formas de resistência 

do homem “ordinário” moderno às ordens impostas por estruturas como o planejamento estatal 

e a economia capitalista. Sua visada é multifacetada, mas inclui também uma comparação 

linguística: à prescrição gramatical da ordem corresponde um desvio ou torneio retórico do 

indivíduo e de grupos. Seria, assim, possível fazer uma leitura do texto social a partir das táticas 

microscópicas e invisíveis de subversão, a partir da produção anônima do consumidor, que é 

produtor em sua prática, na maneira de seu consumo. Nessa análise das artes de fazer, como 

afirma o subtítulo de A Invenção do Cotidiano, há uma parte dedicada às práticas de espaço e, 

naturalmente, à viagem. 

De Certeau (1998: 169ss.) parte de uma paisagem: a do World Trade Center. De lá de 

cima, a cidade se oferece como panorama e mapa, como ordem e planejamento urbanísticos.33 

O corpo se encontra alienado do chão – da “terra firme como a habitação adequada ao homem” 

(BLUMENBERG, 1979: 14) –, tendo trocado a opaca mobilidade lá de baixo pela transparência 

do “texto” visto de cima. Essa posição sublime (porque superior), condição para o surgimento 

de uma imagem estática/ extática de paisagem, implica uma distância da vida cotidiana, um 

                                                 
32 O tradutor omite, no período seguinte, uma interessante informação de Sêneca. A versão portuguesa diz, sendo 

“[a]ntigo pretor, podre de rico, Vátia aqui se instalou até uma extrema velhice – e tanto bastou para ser considerado 

um homem feliz” (SÊNECA, 2004: 187-188). O original, entretanto, afirma que “[i]n hac ille praetorius dives, 

nulla alia re quam otio notus, consenuit et ob hoc unum felix habebatur” (SENECA, 1979: 366), isto é, que Vátia 

devia sua fama acima de tudo ao seu ócio, cujo signo maior era, obviamente, sua vida rural na villa. Otium, oposto 

do negotium. 
33 A pintura de paisagem e o mapa são “formas alternativas mas altamente compatíveis de representar a paisagem” 

(CASEY, 2002: XV). Além disso, diz Tilley (1994: 24) que “um interesse pela paisagem é um de controle patrício 

manifestado na pintura, na escrita e no jardim paisagísticos e na arquitetura”. O controle do território pela exatidão 

do registro é, em primeiro lugar, prerrogativa do mapa. 
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afastamento da caminhada contingente e fortuita pelas ruas. Para ver o horizonte, há que se 

viajar: seja ao Monte Ventoux, como Petrarca, seja ao 110º andar, como De Certeau. 

A visão de paisagem, entretanto, não se limita à visão panóptica. O trem a revela de 

maneira exemplar. Se, do alto do prédio, a cidade se oferece como um todo organizado, 

controlado por cartógrafos e urbanistas, também o trem possui, como condição de circulação, 

determinada ordem: poltronas, vagões, estações, etc. Como passagem entre lugares, porém, ele 

é um não-lugar, que permite, similarmente à ponte, a “[t]ransgressão do limite, [...] a ‘traição’ 

de uma ordem” (DE CERTEAU, 1998: 215). Esse caráter de ex-cesso, de ida-para-fora, 

expressa-se de forma clara no surgimento da paisagem.  

Estar no trem é “estar fora dessas coisas que aí estão, destacadas, absolutas” (DE 

CERTEAU, 1998: 194). Entre o eu e a paisagem, como dois pontos imóveis na mobilidade da 

travessia, medeia o trem. “A vidraça permite ver, e os trilhos permitem atravessar (o terreno). 

São dois modos complementares de separação” (DE CERTEAU, 1998: 194). O vidro, ao 

mesmo tempo em que divide, é transparente – como aquilo que se vê da altura do panóptico – 

e emoldura em quadro o mundo exterior. Os trilhos, por sua vez, fazem o viajante passar 

forçosamente, sempre numa mesma linha. Em ambos os casos, trata-se de um “imperativo do 

desapego que obriga a pagar o preço de um abstrato domínio ocular do espaço deixando todo 

lugar próprio, perdendo o pé” (DE CERTEAU, 1998: 195). Perde-se o contato, ganha-se a 

visão: o domínio visual do elemento estranho (das Fremde). 

A viagem e o transporte alienam o corpo do cotidiano e da habitação próprios; a técnica 

o distancia do contato imediato com a natureza e cria a paisagem. Porém, se caminhar “é ter 

falta de lugar”, isto é, “o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio” (DE 

CERTEAU, 1998: 183), a caminhada qua viagem também pode abrir o espaço à paisagem. 

Deve-se pensar aqui não tanto na caminhada como o desvio retórico da ordem urbana, a 

possibilidade de in(ter)venção do passante nas ruas planejadas de cima, mas principalmente 

como o passeio de que se falava no início da seção, a pé em meio à natureza, longe da urbs e, 

portanto, da ordenação. A viagem é, afinal, um “exílio caminhante” (DE CERTEAU, 1998: 

187-188) e, se abre um vazio de distâncias, também possibilita a paisagem. 

A caminhada é, entretanto, em De Certeau (1998), mais do que um passeio distraído. 

Trata-se de uma enunciação ambulatória, “um processo de apropriação do sistema topográfico, 

como falar é uma apropriação da linguagem” (TILLEY, 1994: 28). É uma prática retórica que 

transforma o lugar estático, geométrico, em um espaço dinâmico, vivido, e que possui, dessa 
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maneira, um valor narrativo. Os lugares, esses palimpsestos de memória, de “tempos 

empilhados que podem se desdobrar” (DE CERTEAU, 1998: 189), tornam-se espaços da ação 

dos sujeitos históricos que, pelo movimento, desdobram-nos. É preciso, inclusive, que se veja 

pelo sentido contrário e mais “original”: o lugar no mapa só surge se se pressupõe o espaço de 

um percurso.34 O percurso, a práxis do trânsito cotidiano, antecede ao mapa e aos seus lugares 

como “um fazer [que] permite um ver” (CERTEAU, 1998: 205). A geometria cartográfica e 

seu análogo artístico, a pintura de paisagem, só podem aparecer a quem viaja-caminha, 

experimentando assim o espaço (fenomenológico). 

Essas reflexões põem um dos nós centrais da relação entre paisagem e memória. Aquela 

aparece para o viajante-caminhante na medida em que ele se desloca. A organização de lugares 

(places) por meio de deslocamentos (displacements) é, entretanto, uma prerrogativa da 

narrativa, isto é, do tempo memorativo (TILLEY, 1994: 32; DE CERTEAU, 1998: 200). 

Conclui-se daí que memória narrativa e paisagem se imbricam. Assim como todas as paisagens 

estão “encravadas nos tempos social e individual da memória” e se diz dos lugares “que eles 

adquirem uma história, camadas sedimentadas de sentido”, assim também a “rememoração é o 

processo solidificado pelas coisas e pelos encontros espaciais” (TILLEY, 1994: 27). Paisagens 

de memória, memórias de paisagem: movimentos paralelos em direções contrárias. 

Insistimos: é o movimento que faz surgir os lugares e as memórias. Pela atenção, o 

viajante vê o ambiente se desenrolar à sua volta – o relevo, a vegetação, a presença humana –, 

despertando concomitantemente “a imaginação de um relato que insere o[s] fato[s] 

observado[s] numa trama narrativa” (DESPORTES, 2005: 84). É do exercício dessa atenção 

contemplativa que surge “a possibilidade de memorizar o trajeto” (DESPORTES, 2005: 85), 

isto é, de constituir uma memória de viagem, que poderá ser escrita ou não. A condição para tal 

atenta concentração nos objetos e nos quadros atravessados, Desportes (2005) a vê no grande 

avanço da empresa viária do século XVIII, principalmente em França. É dela que adviria o 

impulso romântico da paisagem, por exemplo. Cabe aqui, então, uma reflexão sobre seu 

trabalho, que permitirá também uma primeira incursão no texto goethiano. 

O estudo de Marc Desportes (2005) tem como objeto a relação entre os meios de 

transporte e as formas de percepção do espaço. Para ele, “cada grande técnica traz consigo uma 

‘paisagem’” (DESPORTES, 2005: 8): seja a estrada do século XVIII, a estrada de ferro do XIX, 

                                                 
34 Cabe aqui pensar na oposição heideggeriana entre vorhanden (subsistente) e zuhanden (utilizável). O mapa (e a 

pintura de paisagem) surgem como subsistente, próprio do discurso científico (e artístico) (DE CERTEAU, 1998: 

205), por um afastamento da cotidianidade do percurso utilizável. 
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a autoestrada do XX, seja ainda a linha aérea. Pela investigação da gênese e pela caracterização 

das disposições técnicas de cada uma dessas formas de transporte, ele procura descrever as 

rupturas e inovações no olhar de viajantes e artistas e o consequente surgimento de novas 

configurações espaciais. Seu trabalho transita entre uma historiografia do transporte e uma 

fenomenologia da percepção. Interessa aqui o primeiro capítulo, que se volta para a política 

viária francesa entre 1730 e 1770, contemporânea de Goethe. 

Considerando a prosperidade financeira francesa no início do século XVIII, Desportes 

(2005) analisa as instituições que foram a possibilidade administrativa e tecnológica do 

progresso viário das Luzes, a saber, a corveia medieval, o corpo de engenheiros da 

Administração de Pontes e Estradas e do Bureau des dessignateurs (1743), e, por fim, um 

savoir-faire técnico herdado do século anterior, responsável por importantes características da 

estrada setecentista e de seu planejamento. Entre elas, encontram-se o traçado retilíneo, a ampla 

largura das avenidas e a instalação de árvores e fossos ao longo do caminho, bem como o 

empedramento e a pavimentação do chão de terra. Tais injunções obedecem não só a uma 

racionalidade de matiz cartesiano e cartográfico, mas também a uma estética cuja inspiração é 

o jardim clássico francês. A estrada é como uma aleia, a viagem é como uma promenade. 

Concomitantemente aos progressos na construção das estradas, surgem outros na dos 

veículos. A suspensão, por exemplo, deixa de ser por bandas de couro e passa a constituir-se de 

lâminas de ferro, amortecendo melhor os choques com o chão. As pesadas cortinas de couro 

dão lugar a janelas de vidro, “que [assim] permitem ao viajante olhar para o exterior” 

(DESPORTES, 2005: 45). Desenvolvem-se também novos tipos de carruagem, como as 

berlines, as quais, por volta de 1740, conseguem “cobrir 25 léguas por dia e [são] chamadas de 

‘diligência’ por essa razão” (DESPORTES, 2005: 46). As melhorias nas estradas e nos meios 

de transporte tornam a viagem cada vez menos desconfortável para viajantes e cavalos, e 

conduzem, assim, à expansão e à facilitação das trocas humanas, ao crescimento de publicações 

escritas – sejam guias viários, voltados para a informação prática, sejam relatos literários de 

viagem –, e, diretamente relacionado a esses últimos, ao aguçamento do interesse pelas regiões 

atravessadas. “O rolamento mais doce do veículo, a velocidade regular e moderada do cavalo 

em trote, os vidros de que são munidos as portas, todas essas novidades lhe permitem prestar 

atenção ao que lhe está em volta”, diz Desportes (2005: 78) sobre o novo viajante das Luzes. 

Obviamente, tais condições não se aplicam indistintamente ao caso da Itália, não só pelas 

especificidades econômicas, políticas e culturais da França iluminista, mas também pelo atraso 

técnico em geral de que sofre o país mediterrâneo, do qual dá testemunho Goethe (1999: 140-
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141): “[e]m tudo quanto envolve a mecânica e a técnica [...], esta Itália, tão favorecida pela 

natureza, ficou muito para trás de todos os demais países”. A contribuição de Desportes (2005) 

é ter notado que, ao longo do século, desenvolve-se um novo tipo de relação do homem com o 

espaço, algo que, no contexto europeu de interações culturais, dá-se além dos muros de França 

– inclusive pela mediação literária. Prova dessa amplitude é uma nova prática, nascida na 

Inglaterra em fins do século XVII, mas que se expande por toda a Europa: o Grand Tour.  

A grande viagem, que se faz “pelo continente, de cidade em cidade, [...] para completar 

[a] educação [dos filhos da aristocracia]”, tem na Itália, “pátria das artes, herdeira da 

Antiguidade, [...] uma etapa obrigatória” (DESPORTES, 2005: 53). O viajante das Luzes se 

aplica aos conhecimentos mais variados – botânica, zoologia, estudo das línguas e das 

sociedades, etc. –, no pleno espírito enciclopédico que caracteriza a época. Trata-se de se abrir 

à novidade, experimentar o novo e dar testemunho disso por uma escrita espontânea, familiar, 

na forma epistolar. Desportes (2005: 56) cita exemplos da correspondência de Madame de 

Sévigné durante a década de 1680, em que aparecem referências às paisagens atravessadas e à 

própria carruagem como meio de descobri-las, e afirma:  

Na primeira descrição, a referência à pintura é explícita. Uma dupla condição parece, 

entretanto, necessária para que a transposição da experiência pictural pudesse 

acontecer: o quadro que a frente do coche forma e que recorta as vistas; o interior do 

coche, que fornece um sentimento de intimidade e coloca a realidade a distância. 

 O coche separa, distancia, cria dois silêncios, como diz De Certeau (1998: 195) sobre o 

trem: o silêncio do eu e sua intimidade protegida e aquele das coisas e sua paisagem (bela ou 

ameaçadora, poder-se-ia complementar). Ao mesmo tempo, abre e emoldura o espaço exterior 

pela vidraça, permitindo que o vazio entre viajante e ambiente seja superado pela visão. É no 

século das Luzes, época de progresso técnico e viário, que os viajantes “exprime[m] pela 

primeira vez uma real ligação com o quadro atravessado” pela estrada (DESPORTES, 2005: 

57). A fonte dessa nova sensibilidade em relação aos lugares são também a arte dos jardins e a 

pintura de paisagem. 

 É interessante que, na França, “a pintura de paisagem adquir[a] um certo 

reconhecimento por volta dos anos 1730-1740, quer dizer, em pleno avanço da construção de 

estradas” (DESPORTES, 2005: 67). Se com Du Bos, no início do século, a paisagem não possui 

nenhum atrativo especial, com Diderot e o Salon de 1767 a arte torna-se o modelo de percepção 

da natureza. O viajante passa a “transpor a outros lugares, diante de outros objetos, a experiência 

estética tida em face de um quadro” (DESPORTES, 2005: 66), e a arte torna-se uma espécie de 

propedêutica ao olhar viajante das Luzes. Este contemplará in situ o que esteve, até então, in 
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visu somente. Desse condicionamento pictural, é sintoma o deslizamento semântico da própria 

palavra paisagem, que passa a designar não só um tipo de quadro, mas também um local 

(DESPORTES, 2005: 60; 66).35 

Sobre a arte dos jardins, já se comentou que há, a princípio, uma afinidade entre a estética 

do jardim aristocrático e a modelagem da estrada setecentista. A predileção pelo traçado 

retilíneo e a disposição simétrica e perspectiva são características que unem a aleia e a route. A 

abertura ao horizonte exterior, também comum a ambos, permanece ainda abstrata no jardim 

clássico das Luzes – que é como um hortus conclusus –, mas vai, ao longo do século XVIII, 

ganhar em importância, na medida em que, com a expansão viária, descobre-se a belle 

campagne. O gosto se desvia paulatinamente para o jardim inglês. Agora, como afirma Horace 

Walpole, “toda a natureza torna-se jardim” (apud DESPORTES, 2005: 72). Importa mais o 

movimento do passeante, a alternância de quadros, a sinuosidade dos rios, enfim, o espetáculo 

dinâmico, do que o arranjo geométrico e a reta, mais o sentimento pelo campo do que a razão 

citadina. Essa nova concepção de natureza, influenciada por Rousseau e pelos paisagistas 

ingleses, é contemporânea à política viária e, por meio dela, “[o] olhar se faz curioso, atento, 

observador do quadro atravessado” (DESPORTES, 2005: 77).  

O que se disse até o momento sobre as mudanças do século XVIII resume-se numa frase 

de Desportes (2005: 78): “[i]sso que, até aqui, estava oculto [...], o viajante pode, a partir de 

agora, observar, detalhar, seguir pelo olhar”. A descoberta do espaço campestre atravessado, 

“que no início do século é muito frequentemente ignorado [...] como paisagem” (DESPORTES, 

2005: 16), é um produto da sedimentação de estradas pelo poder público, de suas características 

e dos avanços técnicos, também na construção dos veículos. Se, por um lado, a interpretação 

de Desportes (2005) parte das condições específicas francesas, por outro, há afirmações teóricas 

que são passíveis de uma aplicação mais geral, já que, como antes se viu com o trem em De 

Certeau (1998), caracterizam a experiência universal do viajante moderno. Caminha-se aqui da 

história rumo a uma filosofia da percepção.36 

                                                 
35 Collot (2013: 49) diverge parcialmente: “a palavra paisagem [...] parece haver surgido nas línguas românicas 

somente no século XVI, e ter sido, a princípio, utilizada pelos pintores, para designar um quadro com paisagem 

[...]; mas, muito rapidamente, se fez acompanhar da que é hoje sua acepção mais corrente, de ‘extensão de uma 

região que o olho pode abarcar em seu conjunto’” (negrito nosso). Com relação ao que expusemos em seção 

anterior, note-se bem que a paisagem-local passa a ser vivência estética – e não, como originalmente, região ou 

província geográfica. Ver também Besse (2014a: 21), nas notas 26 ou 83. 
36 Não surpreende que, como guia condutor dessa seção do capítulo, intitulada Uma viagem sensualista, Desportes 

(2005) se utilize do Tratado das sensações (1754) de Condillac.  
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O viajante atravessa uma região por uma estrada, que aqui “‘corta’ o terreno e cria uma 

trincheira” e “ali se eleva sobre o solo de uma vasta planície” (DESPORTES, 2005: 79). Essa 

estrada é como a base universal, o signo topográfico a partir do qual o sujeito mede sua relação 

com o mundo.37 É como um conjunto de pontos-zero do corpo, uma linha-zero.38 Entre o coche, 

que por ela transita, e o horizonte, objetos intermediários – sejam homens, cavalos, árvores, 

ruínas etc. – se põem como pontos de apoio que definem os planos do próximo e do distante, e 

o movimento regular permite que se reavaliem constantemente as formas, os contornos, as 

distâncias atribuídos a eles. Isso porque a variação dos quadros possibilita a triangulação dos 

elementos da paisagem, a dedução de seu posicionamento pela mútua determinação.39 A 

velocidade, por sua vez, condiciona de diferentes maneiras a percepção dessa variação: no passo 

dos cavalos, percebe-se a alteração a posteriori, como uma constatação; já no galope, ela é 

absorvida, pois a atenção não consegue se fixar. Há uma continuidade entre o mover e o ver. 

O deslocamento, facilitado pela route das Luzes, incita o viajante a olhar para fora e, pela 

contemplação, “se imagina[r] percorrendo o quadro do ambiente” (DESPORTES, 2005: 81-

82). A exploração visual durante o trânsito abre um campo de ações potenciais: “ao conduzir 

meus olhares rumo àquele riacho, já estou ali a me saciar; rumo à sombra daquele bosque, a me 

repousar; rumo àquela colina, a começar a subida” (DESPORTES, 2005: 87). Essa interação 

do eu com a paisagem revela o que afirma Merleau-Ponty (2011: 105) em sua Fenomenologia: 

“olhar um objeto é vir habitá-lo”, é projetar virtualmente o corpo próprio em per-spectiva. Se, 

pelo étimo latino, o habitar e o ter [habere] se relacionam, trata-se, no caso dos objetos da 

paisagem, de uma “possessão desmaterializada” (DESPORTES, 2005: 82), uma vez que, como 

diz o mesmo Merleau-Ponty (2013: 23) noutro texto, “ver é ter à distância”. Pela imaginação, 

supera-se a alienação da distância: eu lá me ponho, junto às coisas, e elas se põem em relação 

a mim, e a coincidência do meu campo de ações potenciais com o campo do mundo é o situar-

se no espaço.  

Não só pela imaginação, mas também pela imagem é possível atravessar essa distância. 

O documento cartográfico é a representação estática, feita de lugares, do espaço que surge a 

                                                 
37 A estrada é, para usar a nomenclatura de Casey (2011), um dos horizontes internos de uma região e sua paisagem. 
38 O aqui de ancoragem do corpo, não custa lembrar com Waldenfels (2009: 68), é chamado de Nullpunkt [ponto-

zero] por Husserl. Waldenfels (2009: 68-9) prefere Nullort [lugar-zero, lugar-nulo] ou Nicht-Ort [não-lugar, 

átopos]. 
39 Por triangulação, Desportes (2005: 83) entende a ação do cartógrafo de, ao transitar de um ponto A a B, calcular 

não só a medida de sua distância, mas também o ângulo de cada um em relação a um ponto C. Na posse desses 

valores, o agrimensor realiza, então, o cálculo da distância a C. A experiência do viajante seria comparável a esse 

traçado. Cabe aqui ressaltar que a fenomenologia de Merleau-Ponty (2011) resiste a qualquer tematização 

consciente da percepção (v. SCHUSTERMAN, 2012: 93). Esta se dá, para ele, na pré-reflexividade do corpo, antes 

de qualquer geometria ou estereometria.  
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partir do movimento e da “triangulação” dos quadros, isto é, ele é a sedimentação de uma 

interação do eu com o mundo circunstante. O viajante tanto pode se orientar a partir de um 

mapa de outro, quanto pode esboçar um próprio, seja mentalmente, seja em papel. Esta 

tentativa, cujo correlato goethiano é o esquisse de paysage, resulta parcial e subjetiva, mas 

também não menos intersubjetiva – e aqui se supera outra distância: a do eu para outrem. Na 

medida em que a estrada é construída a partir de referenciais objetivos escolhidos pelo 

engenheiro ou, no caso dos caminhos de terra mais antigos, é “habitada” pelos passantes da 

região, que circulam e firmam a rota, há, em todo quadro observado e desenhado por quem 

viaja, um olhar compartilhado socialmente (DESPORTES, 2005: 89). Isso se reforça ainda 

mais, se levamos em conta que “o gênero pictural [...] [d]a paisagem condiciona o olhar do 

viajante” (DESPORTES, 2005: 60) no século XVIII, ou mesmo se consideramos a tradição 

europeia da viagem à Itália, que estabelece locais e cidades dignos de serem vistos. Em todos 

esses casos, a imagem que surge pelo olhar e pelo registro manual é mais do que individual: é 

social e culturalmente motivada.  

O que se conclui dessa exploração do texto de Desportes (2005) é que as condições 

técnicas da época de Goethe são definidoras da sua percepção de paisagem, e, como se verá, 

delas dá testemunho o Grand Tour de Goethe, sua Viagem à Itália. Com Desportes (2005: 90), 

podemos afirmar que se 

se define paisagem como um certo olhar sobre o quadro exterior, olhar construído, 

elaborado, olhar sempre suscitado pelos trabalhos humanos, quer se tratem de 

trabalhos in situ – os jardins – ou in visu – a paisagem –, parece que a visibilidade 

conferida pela estrada ao quadro atravessado é altamente constitutiva de uma 

paisagem. 

2.4 Excurso: Goethe e as condições de viagem 

Já se referiu antes, por meio do texto de Goethe, ao atraso técnico da Itália frente a outras 

nações europeias. Pretende-se, nesse excurso, dar continuidade à reflexão precedente de 

Desportes (2005), tomando o exemplo do texto da Viagem e mostrando que, apesar das 

possíveis diferenças, ele se encontra inserido no contexto maior das condições técnicas da época 

das Luzes. Dá testemunho disso, por exemplo, o uso de termos relacionados à tecnologia viária 

setecentista. Entre as palavras para o condutor, Goethe se utiliza de Postillion, Reitknecht, 

Kutscher, Führer, Vetturin; para o veículo, Wagen, Postchaise, Chaischen, Sedia, Sediola, 

Kutsche, Fuhrwerk; para o caminho, Chaussee, Straße, Weg, Fahrdamm. Algumas mostram a 

forte influência francesa, outras a especificidade italiana. A seguir, voltamo-nos para dois casos 

em particular.  
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O termo Chaussee, que é usado oito vezes na Viagem à Itália, é de origem francesa e 

designa, atualmente, a parte da rua destinada à circulação dos veículos e não dos pedestres. No 

século XVIII, a palavra já possuía um sentido próximo a esse, como revela Desportes (2005: 

30) ao expor o conteúdo de um decreto de 1721, que define  

que as grandes estradas [routes] devem ser compostas, na medida do possível, de um 

calçamento [chaussée] central empedrado, ladeado de acostamentos transitáveis em 

terra batida, destinados a facilitar os cruzamentos e as manobras, servindo o 

calçamento central principalmente em período de intempérie. 

A ligação da chaussée com o empedramento leve e simples (e, correlatamente, da route 

com a pavimentação reforçada) é ressaltada em mais de um momento em Desportes (2005: 16; 

32). A definição de Chaussee que é dada no Dicionário Goethe confirma esse fato também: 

“estrada [Landstraße] disposta artificialmente, elevada, reforçada com saibro, escória e 

semelhantes, e acrescida de fossos laterais” (GOETHE-WÖRTERBUCH, 2016; grifo nosso). 

Entretanto, não se pode, a partir disso, limitar o sentido do termo ao de um mero calçamento. 

Os fossos escavados em cada lado da chaussée, como indicado na entrada constante do 

Dicionário Goethe, fazem lembrar a estrutura da route das Luzes, conforme foi exposta acima 

na citação de Desportes (2005). Juntando-se a isso a evidência trazida pelo nome de uma 

instituição importante da época, a Administração de Pontes e Estradas [Chaussées], podemos 

concluir que o termo chaussée pode significar, de maneira genérica, estrada. É assim, inclusive, 

que ele é traduzido na edição brasileira da Viagem à Itália. 

Goethe usa a palavra logo no início da Viagem. A primeira aparição se dá nas 

proximidades de Tirschenreuth, quando, num “declive rumo ao sul [...], principia a magnífica 

estrada [Chaussee] de areia granítica”, que é perfeita “pois, constituindo-se o granito 

decomposto de sílex e argila, daí resulta ao mesmo tempo um solo firme e uma bela liga, 

tornando a estrada [Straβe] lisa feito uma eira” (GOETHE, 1999: 11-12; GOETHE, 2000c: 9-

10). Uma boa condição como essa, que a torna um “belo caminho” e permite uma velocidade 

de “rapidez assaz contrastante com a lentidão dos caminhos da boêmia” (GOETHE, 1999: 12), 

Goethe reencontra na Itália também, ao viajar de Terni a Città Castellana em direção a Roma. 

Perto de Città, a “estrada [Chaussee] que conduz do alto da montanha à cidade” está “bastante 

alisada pela passagem das carruagens” (GOETHE, 1999: 145; GOETHE, 2000c: 124). Do 

castelo, então, Goethe descobre uma bela vista, bem pictórica (gar malerisch), do monte 

Soracte – famoso pela nona ode horaciana –, à qual se juntam “formações magníficas e 

pitorescas [malerisch], como os rochedos suspensos e os demais acidentes paisagísticos” 
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(GOETHE, 1999: 145; GOETHE, 2000c: 124; grifo nosso). É a estrada que, levando o sujeito 

a um ponto máximo, permite o descortinar da região (pays) em paisagem (paysage). 

Isso fica ainda mais claro em outras duas passagens. Na primeira, o viajante descreve 

como vai, em fevereiro de 1787, de Santa Ágata até Nápoles. Numa planície próxima de Cápua, 

a “estrada [Chaussee] larga atravessa verdes trigais”, e os campos “ostentam álamos plantados 

em fileiras, cheios de ramos, com videiras estendendo-se por eles” (GOETHE, 1999: 219; 

GOETHE, 2000c: 183). Essa disposição geral surge para aquele que cruza a região e a observa 

a partir do horizonte interno da estrada (CASEY, 2011). A organização em paisagem fica 

patente se levamos em conta o desenho 81 do Corpus goethiano (ver imagem 1 no anexo), que 

corresponde justamente a essa descrição. Nele, os álamos formam uma grande moldura interna 

e, à medida que se distanciam do observador da imagem, vão se estreitando rumo ao centro, por 

onde a estrada corta, em sua passagem, uma linha (ou melhor, banda) de fuga. Aqui, a estrada 

não só se torna o lugar original de onde se projeta o olhar contemplativo, mas também adentra 

a composição, mostra-se em toda sua força como a linha tensiva que direciona e sustenta o 

caminhante imaginário – tanto como lá, na experiência de Goethe, firma os pés do viajante real. 

Em outra citação, os mesmos álamos figuram e estruturam o todo paisagístico. Ao voltar 

em março de 1787 de Salerno a Nápoles, Goethe (1999: 262; 2000c: 220), acompanhado do 

pintor Kniep – que não deixa de o “prover dos desenhos mais precisos”, garantindo assim um 

“seguro auxílio para a memória” (grifo nosso) – (a)nota o “Vesúvio visto por trás, em meio à 

mais fértil região; no primeiro plano, álamos colossais feito pirâmides à beira da estrada [an 

der Chaussee]”. Aqui, a constelação de palavras é extremamente proveitosa para nossa análise. 

O poeta pinta no seu texto – e o amigo pintor também num desenho – um quadro bem básico 

de paisagem, utilizando-se inclusive da nomenclatura técnica. A condição do todo, porém, está 

na estrada, que fundamenta não só a posição do observador, mas também a imagem vista e 

re(a)presentada. A chaussée está no primeiro plano, junto a uma imaginária moldura inferior, 

sustentando o restante como o chão da Terra; a partir dela, então, estende-se o campo através 

do plano intermediário até o horizonte, na parte superior do quadro, onde figura – muito 

tipicamente – o vulcão napolitano. 

A partir desses exemplos textuais do poeta alemão, torna-se claro como a experiência da 

estrada e da viagem que ela possibilita são relevantes para o surgimento da paisagem, seja na 

visão imediata, seja na representação imagética. As outras citações da palavra Chaussee 

revelam, por fim, uma estrutura retilínea que, como vimos, caracteriza principalmente a route 

francesa do século XVIII. Em 23 de fevereiro de 1787, Goethe (1999: 215) cruza “em linha 
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reta” a Via Appia, que chama também de Chaussee, observando a paisagem configurada pelos 

pântanos de Pontino em sua Durchreise (GOETHE, 2000: 179)40; além disso, registra, na 

entrada de 22 de setembro do ano anterior, que passou por uma “estrada retilínea [schnurgerade 

Chaussée]” (GOETHE, 1999: 68) de Vicenza a Tiene. Num último uso do termo, Goethe (1999: 

227) comprova a já antes referida generalidade de aplicação, quando menciona a “estrada para 

Belvedere” nos arredores de Weimar. 

Se, por um lado, é certo que o desenvolvimento tecnológico e geográfico das Luzes 

influenciou a utilização da palavra chaussée para além dos limites do território francês, por 

outro, a viagem pela Itália deixou suas marcas em algumas expressões do texto de Goethe. Uma 

delas é o termo vetturino, para o qual nos voltamos agora brevemente na tentativa de mapear, 

por meio desse exemplo, como também o veículo é uma condição ou um motivo no surgimento 

da paisagem. Se proximidade e distância surgem dos movimentos de aproximação e 

distanciamento, como afirma Waldenfels (2009) apoiando-se na pesquisa de Paul Virilio, então 

a técnica e a velocidade têm, nesse processo, uma importância determinante.  À “proximidade 

imediata” ligada ao corpo e seus movimentos, opõe-se uma “proximidade mecânica”, 

dependente de “meios de transporte como o coche, o carro, o avião ou o elevador” 

(WALDENFELS, 2009: 76; grifo nosso). 

Vetturino é a palavra italiana para o condutor de uma vettura (lat. vectura), isto é, de um 

coche ou carruagem. A especificidade técnica das viaturas italianas é comentada pelo autor:  

Viajar com os vetturini é desagradável; o melhor é que se pode confortavelmente 

segui-los a pé. [...] A carruagem dos vetturini, a que ainda chamam sedia – cadeira –, 

decerto teve sua origem nas antigas liteiras, nas quais mulheres, pessoas mais velhas 

e nobres se deixavam carregar por mulas. Apenas substituíram a mula de trás, atrelada 

aos varais, por duas rodas: não se pensou em nenhum outro melhoramento. Ainda se 

é chacoalhado adiante como há séculos, e assim é com as casas e com tudo o mais 

(GOETHE, 1999: 140-1). 

Ao contrário das carruagens mais modernas em França, a Itália ainda guarda certa “antiga 

ideia poética dos homens”, certo atraso técnico que reforça a visão tipicamente nórdica dos 

povos sulinos – a de uma proximidade com o mundo clássico, homérico –, não deixando de ser, 

por outro lado, também “uma amolação cotidiana” (GOETHE, 1999: 141). A sedia – cuja 

variante de um só assento é uma caleche [Chaischen] chamada de sediola (GOETHE, 1999: 

68; GOETHE, 2000c: 57)41 – é, possivelmente, o carro mais utilizado pelo poeta ao longo da 

viagem. Não só pelas vinte citações da palavra vetturino na Viagem à Itália – abundantes 

                                                 
40 Durchreise, que o tradutor verte por passagem, é literalmente uma viagem através, assim como per-spectiva é, 

no alemão de Albrecht Dürer, uma Durchsehung (apud PANOFSKY, 1980: 99).  
41 Chaischen é o diminutivo alemão (-chen) aplicado à palavra francesa chaise. 
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principalmente no percurso pela Sicília –, mas também por outras referências indiretas, como a 

um “coche de duas rodas [zweirädrigen Wagen]” (GOETHE, 1999: 131; GOETHE, 2000c: 

111) com o qual parte, em companhia de um oficial do Estado papal, rumo à Cidade Eterna. A 

estrutura “clássica” – basta pensar na liteira da carta 55 de Sêneca a Lucílio, citada mais acima 

– e desconfortável das sediae é talvez a razão que motivou o poeta alemão a se arrastar a pé 

atrás da carruagem (GOETHE, 1999: 140). Em Assis, afinal, Goethe (1999: 137; 2000c: 116) 

se separa de seu vetturino para “caminhar a pé [Fuβwanderung] por este mundo para mim tão 

solitário”, para fazer por quatro horas “um dos passeios mais belos e graciosos que já fiz”, “ao 

longo da encosta de uma montanha, tendo à minha direita um vale ricamente cultivado” 

(GOETHE, 1999: 140). Goethe, o promeneur solitaire na paisagem italiana.  

A sedia dos vetturini – apesar de não se encaixar perfeitamente na moldura da pesquisa 

de Desportes (2005) – não deixa, entretanto, de abrir ela também suas paisagens. Prova disso é 

a viagem de Vicenza a Pádua, registrada em 26 de setembro de 1786. O percurso, que é 

completado normalmente em cerca de duas horas, delonga-se pelo dobro de tempo por conta 

da lentidão do vetturino. Essa demora é recebida positivamente pelo poeta, uma vez que 

“deseja[va] desfrutar do magnífico dia ao ar livre”, e os frutos de seu olhar contemplativo são 

alguns quadros de paisagem, de “uma fértil planície [...] por entre sebes e árvores” e de “belas 

montanhas estendendo-se de norte a sul” (GOETHE, 1999: 69). Está implícita nesse trecho a 

presença da chaussée que corta as regiões e permite, como horizonte interno, o recorte operado 

sobre os quadros pela caleche viajante (DESPORTES, 2005: 79). De forma semelhante, é a 

“magnífica estrada [Straβe]” siciliana de Palermo “às elevações para além de Monreale”, pela 

qual o vetturino conduz Goethe e o amigo Kniep (também) lentamente, que permite descortinar, 

ao final, “paisagens belíssimas [Gegenden]” (GOETHE, 1999: 315; GOETHE, 2000c: 267). 

Essas regiões são, então, descritas pelo poeta e esboçadas pelo pintor. 

Com esse excurso, acreditamos ter reconhecido, na Chausee e no Vetturin, algumas das 

condições de trânsito necessária para a formação da paisagem, condições estudadas na seção 

anterior. Fizemos, simultaneamente, nosso primeiro incurso no texto da Viagem à Itália, sobre 

o qual nos debruçaremos profundamente no próximo capítulo. Antes de esmiuçar novamente 

as descrições paisagísticas em busca de indícios de um tempo fenomenológico da memória – 

como condição também do desdobramento da paisagem –, tentemos uma nova e bem mais 

breve investida teórica. 
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3. A VIAGEM FENOMENOLÓGICA 

 

3.1 A teoria fenomenológica do tempo e da memória 

“Proximidade e distância, que delimitam um espaço de diversas maneiras, só podem ser 

experimentadas no tempo, a partir do qual a proximidade imediata ou a distância mediada 

podem ser exploradas ou transpostas”: assim resume Reinhart Koselleck (2014: 83) uma tese 

essencial da fenomenologia. O espaço – o de paisagem, inclusive – nada mais é do que um filho 

do tempo, ou – para continuar no uso metafórico – é o pertencimento das coisas à mesma vaga 

temporal (MERLEAU-PONTY, 2011: 371), ao mesmo fluxo do movimento corporal. É para 

explorar mais a fundo essa intuição primordial, que já foi parcialmente desenvolvida no capítulo 

anterior, que pretendemos começar o presente capítulo com uma investida teórica. Se nesse 

momento nossa intenção é trabalhar com o já esboçado conceito fenomenológico de paisagem, 

vamos, então, procurar dar conta dos conceitos de tempo e de memória sob a mesma perspectiva 

filosófica. Ocupar-nos-emos depois em esgotar várias camadas pré-analíticas do relato 

goethiano da Viagem à Itália, chegando, ao final, à prova das teses e da teoria numa análise 

profunda da carne textual. Deixaremos, para o capítulo seguinte, a articulação entre a imagem 

de paisagem e a abordagem espacial da memória sob a metáfora do palácio e do armazém. 

Primordial, em qualquer investigação fenomenológica sobre memória, é perguntar sobre 

o tempo. “O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; porém, se quero explicá-lo a quem 

me pergunta, então não sei”, exclama, desesperado, Agostinho de Hipona (1984: 338). Para 

além de toda retórica, é nesse décimo primeiro livro das Confissões que encontramos uma 

resposta consistente sobre o tema. O ponto de partida do santo é a condição aporética do tempo, 

o paradoxo ontológico que o filósofo Paul Ricoeur (2010: 16) resume na ambiguidade do ser 

ou não ser: por um lado, a experiência e a linguagem cotidianas confirmam que o tempo é, mas, 

por outro lado, a argumentação cética – segundo a qual o passado não é mais, o futuro não é 

ainda e o presente é o que passa – parece indicar o oposto, a impossibilidade da existência do 

tempo. A solução encontrada – que Ricoeur (2010: 21), como fino leitor, intui a partir de um 

“imperceptível deslocamento” verbal: o uso dos adjetivos substantivados futura e praeterita no 

lugar dos substantivos (quase concretos, por assim dizer) futurum e praeteritum – é a concepção 

de que o tempo é a distentio animi, a distensão do espírito, e, portanto, menos uma existência 

objetiva e externa – como Aristóteles pensava a partir do movimento dos astros – do que uma 

forma psíquica de se relacionar com as coisas. As dimensões temporais se constituiriam como 
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triplo presente – “o presente dos fatos passados, o presente dos fatos presentes, o presente dos 

fatos futuros” (AGOSTINHO, 1984: 344) –, sendo, antes de tudo, “três modalidades da ação” 

ou três projeções tensivas da alma (RICOEUR, 2010: 38): a memoria sobre o então, a intentio 

ou attentio sobre o agora e a expectatio sobre o ainda-não. 

É basicamente sobre essa “argumentação especulativa” (RICOEUR, 2010: 19) – pautada 

pelo psicológico (para não dizer metafísico) verbo quaero e inspirada pela formação retórica 

do autor – que Edmund Husserl (1994), no começo do século XX, vai fundamentar suas Lições 

para uma fenomenologia da consciência íntima do tempo. Apesar de toda semelhança teórica 

e vocabular, sua intenção não é investigar – para usar a nomenclatura de Robert Sokolowski 

(2000: 130s.) – nem o tempo objetivo e transcendente dos relógios e calendários, nem aquele 

imanente do sujeito e de seus atos psíquicos – que foi estudado por Santo Agostinho (1984) –, 

mas – como indica o título da obra – um terceiro nível: o fundo absoluto da temporalidade.42 

Como sublinha o próprio Husserl (1994: 42) em sua introdução, “interessam-nos as vivências 

do tempo”, e “que elas se incluam no mundo das coisas e dos sujeitos psíquicos [...], isso não 

nos move, disso nada sabemos”. Interessa-lhe, como reforça ainda na terceira e última seção do 

estudo, “[e]sta temporalidade pré-fenomenal, pré-imanente, [que] constitui-se intencionalmente 

como forma da consciência constituinte do tempo, e em si própria” (HUSSERL, 1994: 107). 

Em suma, sua investigação tem como objeto a “subjectividade absoluta”, a qual tem “as 

propriedades absolutas de algo que se designa metaforicamente como ‘fluxo’” (HUSSERL, 

1994: 101) – fluxo que se põe a si mesmo e corre “precisamente como corre”, num ritmo 

constante e sempre igual, sem “poder correr nem ‘mais depressa’ nem ‘mais devagar’” 

(HUSSERL, 1994: 100). 

Essa complexa exploração – que, em toda sua conceitualidade, ainda assim não consegue 

abdicar nem da metáfora nem da imagem43 – considera, então, os modos de aparecer do objeto 

temporal ideal: o som. Sua percepção total pressupõe necessariamente uma duração, que 

começa numa fase chamada de agora ou de proto-impressão e se estende, pela retrotração de 

cada fase, num contínuo de retenções. A cada momento, percebo um som e, com o seu passar, 

“‘detenho-o’ ainda, tenho-o numa retenção” (HUSSERL, 1994: 57): o “som agora muda-se em 

som-que-foi, a consciência impressional converte-se [...] numa consciência retencional sempre 

                                                 
42 Sokolowski (2000: 132) ainda formula, com outra concepção husserliana, a questão central: “[a] estrutura 

noemática do tempo do mundo depende das estruturas noéticas do tempo interno”.  
43 Também Agostinho (1984) não consegue abrir mão da metafórica espacial, presente em seu texto principalmente 

no uso das preposições de movimento (v. RICOEUR, 2010: 27). Por sinal, esse é um caráter universal dos teóricos 

do tempo, como sublinha Reinhart Koselleck (2006: 310): “[o] tempo, como se sabe, de qualquer modo não pode 

ser expresso a não ser em metáforas espaciais”.  
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nova” (HUSSERL, 1994: 62). Essa modificação constante se opera de modo exponencial, na 

medida em que, por uma espécie de dupla intencionalidade, cada retenção refere-se não apenas 

ao “objeto imanente” – o som conservado –, mas também à “continuidade momentânea total 

das fases continuamente precedentes do fluxo”, ou seja, à cadeia das percepções anteriores: é 

“preciso ter em conta aqui que a retenção de uma retenção não tem apenas intencionalidade a 

respeito do imediatamente retido, mas sim também a respeito do que, no reter, é retido em 

segundo grau” (HUSSERL, 1994: 106). Para jogar com a formação matemática desse filósofo, 

as retenções não se somam como uma progressão aritmética, mas se implicam como uma 

progressão geométrica, compondo – analogamente à perspectiva espacial na interação corpo-

objeto, conforme descrita por Maurice Merleau-Ponty (2011) – uma “cauda de cometa” pelo 

“adumbramento constante” (HUSSERL, 1994: 63; 77). 

Essa linha de retenções possui, inversamente, um análogo projetado para o futuro: a 

“intuição antecipativa” da expectativa e suas protensões, cujo preenchimento se encontra numa 

percepção-ainda-por-vir (HUSSERL, 1994: 84). A ela, o fenomenólogo confere pouca atenção 

– e para o que aqui se pretende também pouco importa.44 O escoar rumo ao passado é o que lhe 

interessa mais, e não somente na forma da retenção – também chamada recordação primária –, 

mas igualmente na recordação secundária ou reprodução iterativa. A diferença do modo-de-se-

dar dessas duas vivências pode ser resumida no par opositivo presentação [Gegenwärtigung] e 

presentificação [Vergegenwärtigung]. No primeiro caso, a percepção “põe diante dos olhos 

qualquer coisa como [sendo] ela própria [...] [e] constitui originariamente o objeto” – e a 

retenção ou recordação primária é parte dessa “intuição direta”, na qual “vemos o que é 

passado” imediatamente (HUSSERL, 1994: 72).45 No segundo caso, a recordação propriamente 

dita – aquela que fazemos após um lapso de esquecimento – “não põe o objecto, ele próprio, 

diante dos olhos, mas precisamente o presentifica, o põe diante dos olhos em imagem, por assim 

dizer, mesmo que não diretamente segundo o modo de uma autêntica consciência de imagem” 

(HUSSERL, 1994: 72).46 O que fazemos, então, é retomar o todo percepcional passado e, após 

                                                 
44 A divisão ternária entre Urimpression, Retention e Protention corresponde àquela de Agostinho (1984) entre 

intentio/ attentio, memoria e expectatio. Note-se ainda o elemento tensivo – de ação, portanto – presente no radical 

das palavras latinas e dos latinismos alemães. 
45 Ver também a seguinte formulação: “Ouvimos à volta de dois ou três sons e temos, durante a extensão temporal 

do acto, uma consciência do som agora mesmo ouvido. Evidentemente, esta consciência é, na essência, a mesma, 

tanto [no caso de] um membro da forma sonora, que forma a unidade de um objecto temporal, ser realmente 

percepcionado como agora, como [no caso de] isso já não ocorrer e a formação estar apenas | ainda 

retencionalmente consciente” (HUSSERL, 1994: 76). O modo de doação de um objeto na percepção e na retenção 

é, assim, o mesmo, diferindo apenas pela matização contínua: “o agora constantemente se matiza num passado e 

num cada vez mais passado” (HUSSERL, 1994: 77). 
46 O pôr-sob-os-olhos é, na retórica clássica, a enárgeia ou evidentia: a capacidade de uma descrição vivaz de 

apelar visualmente, de tal maneira que o ouvinte ou leitor acredite ter o objeto diante de si (cf. WEBER, 2010: 
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esse intervalo temporal, reatualizá-lo, repeti-lo no presente. Dito de outra maneira, “o fenómeno 

da recordação tem no seu todo, mutatis mutandis, precisamente a mesma constituição que a 

percepção” (HUSSERL, 1994: 67). Ele reproduz o ato perceptivo anterior “fase de som após 

fase de som, intervalo após intervalo” (HUSSERL, 1994: 76), revivenciando-o também numa 

dupla intencionalidade: uma voltada ao reproduzido enquanto objeto passado – “eu já ouvi esse 

som antes [...] ” – e outra, à reprodução enquanto feito presente – “[...] e o ouço novamente 

agora na forma da memória”.47  

Queremos insistir aqui nesse aspecto da ligação com o agora percepcional: a retenção, 

diretamente; e a recordação, por via mediada. É ela, afinal de contas, que permitirá o “pulo do 

gato” de Paul Ricoeur (2010) na sua teoria da tripla mímesis, sobre a qual comentaremos mais 

à frente já que constitui a base de nossa investigação. Basta por enquanto, antes de passarmos 

ao próximo ponto, fazermos uma comparação com o corpus escolhido. A obra Viagem à Itália 

de Goethe, publicação tardia dos anos 1816, 1817 e 1829, constitui a recordação secundária – 

a memória no sentido estrito – das vivências e experiências originais da viagem italiana do 

poeta, realizada em 1786. É nesse nível original, entretanto, que se dão as contemplações e parte 

das anotações de paisagem, sendo, dessa maneira, onde também se encontram as percepções e 

suas respectivas cadeias retentivas: as recordações primárias. Para fazer essa conexão entre 

paisagem e tempo fenomenológicos funcionar mais plenamente, precisaremos antes comentar 

outra teoria husserliana, desenvolvida num texto anterior ao das Lições. Falamos de sua 

doutrina mereológica.  

O texto sobre o tempo, esboçado em seus tópicos essenciais nos parágrafos precedentes, 

não deixa de reforçar – apesar de algum uso ambíguo das palavras no decorrer da exposição – 

a constituição momentânea da percepção. Assim, Husserl (1994: 77) afirma que “pertence à 

essência da vivência [...] que uma fase temporal jamais possa existir por si”. Além disso, reforça 

                                                 
107; SELIGMANN-SILVA, 2011: 60). Ela é retomada, na fenomenologia da lembrança de Paul Ricoeur (2007: 

68), como um elemento que conecta a memória à imaginação ou, mais especificamente, à função visualizante da 

imaginação. Veremos isso novamente mais à frente. Basta referir aqui que, sobre essa problemática relação entre 

recordação e figuração imagética – que é, afinal de contas, o objeto do primeiro capítulo de Ricoeur (2007) –, o 

posicionamento de Husserl (1994: 88) é, como o já referido de Merleau-Ponty (2011), uma condenação, por assim 

dizer: “Sabemos que, no caso da recordação [i.e. presentificante], o ‘passado’ não significa que façamos, ao nos 

recordarmos agora, uma imagem do anterior ou outras construções semelhantes. Pelo contrário, pomos 

simplesmente o que aparece, o intuído [...]. E ao que assim aparece damos, segundo o modo da recordação e através 

da intenção [que visa] a vizinhança do que aparece, uma posição relativamente ao agora da actualidade”. Ou seja, 

a referência à imagem na passagem citada mais acima, como já indica o “por assim dizer”, é metafórica.  
47 Numa citação da nota anterior, podemos ver o que quer dizer essa segunda intencionalidade voltada ao presente: 

“ao que assim aparece damos, segundo o modo da recordação [...], uma posição relativamente ao agora da 

actualidade” (HUSSERL, 1994: 88). Citemos ainda outra passagem de Husserl (1994: 80): “a recordação iterativa 

põe o reproduzido e dá-lhe, nessa posição, uma situação relativamente ao agora actual e à esfera do campo temporal 

original, a que a própria recordação iterativa pertence”. A recordação tem, ela também, o seu tempo. 
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que “cada ponto temporal é individualmente distinto de qualquer outro, mas precisamente 

distinto e não separado”, sendo o todo da percepção “uma unidade soldada de momentos”, 

cujas fases “passam de uma para outra de igual modo sem fractura” – ou seja, não ao modo do 

fragmento (HUSSERL, 1994: 110). A base teórica para essa visão é Doutrina da terceira das 

Investigações Lógicas, na qual o autor diferencia entre dois tipos de relação entre todos e partes: 

a lógica do momento [Moment] e a do fragmento ou pedaço [Stück].  

Os momentos – também chamados de conteúdos abstratos ou não-autônomos – se 

caracterizam pela lei da indivisibilidade, sendo, por isso, “somente concebíveis como partes de 

todos mais amplos”, enquanto os pedaços – conteúdos autônomos ou concretos – “estão 

presentes ali onde os elementos de um complexo representativo [complexo de conteúdo] podem 

ser, por sua própria natureza, representados separadamente” (HUSSERL, 1984: 233). Para 

tomar um exemplo husserliano: a cor (qualidade) não pode ser separada de uma superfície 

(extensão) como, por exemplo, um galho de uma árvore. A primeira é, dessa maneira, um 

momento do objeto total, enquanto o segundo pode ser – sem que precise ser – um fragmento.48 

Outro exemplo dessa existência qua momento – talvez o melhor que se possa encontrar – é o 

tempo:  

Na esfera dos acontecimentos fenomenológicos do “fluxo da consciência”, provas 

exemplares da não-autonomia referida por último são oferecidas pela lei-de-essência 

segundo a qual cada agora-da-consciência atual e preenchido transforma-se, 

necessária e constantemente, em um há-pouco-sido; segundo a qual, portanto, o 

presente-da-consciência põe exigências contínuas com relação ao futuro-da-

consciência; e, relacionado a isso, segundo a qual a consciência retencional do há-

pouco-sido, a qual possui o caráter imanente do agora atual, exige o ter-sido-há-pouco 

desse fenômeno consciente-no-modo-do-há-pouco-sido (HUSSERL, 1984: 265).49  

Como Husserl (1984: 265) faz questão de confirmar, fala-se aqui “naturalmente [...] da 

forma imanente do tempo, pertencente ela mesma ao fluxo fenomenológico da consciência”, 

ou seja, daquilo que expusemos acima e que constitui a base, o fundo abismal [Ab-Grund], ou 

melhor dizendo, a própria forma-de-ser da consciência humana e dos atos intencionais. Entre 

                                                 
48 Importante é notar que, apesar dessa separabilidade, o todo é – nos moldes do pensamento da Gestalt que 

intuímos mais acima no texto de Merleau-Ponty (2011) – um fundo sempre presente para a parte, sua figura, 

mesmo para aquela concebível como autônoma. Daí Husserl (1984: 241): “Se representarmos [a coisa] 

intuitivamente, então, de qualquer modo, um contexto [Zusammenhang], um todo que a compreenda deve estar 

dado conjuntamente – ou melhor, deve inevitavelmente estar dado conjuntamente. O conteúdo visual cabeça não 

pode ser representado sem o fundo [Hintergrund] visual do qual se destaca”. V. também o texto de Robert 

Sokolowski (1968: 539). 
49 Por se tratar de um texto de difícil compreensão, citamos aqui o original: “In der Sphäre der phänomenologischen 

Vorkommnisse des ‘Bewußtseinsflusses’ bietet exemplarische Belege der zuletzt erwähnten Unselbständigkeit das 

Wesensgesetz dar, daß jedes aktuelle, erfüllte Bewußtseins-Jetzt notwendig und stetig in ein eben Gewesen 

übergeht: also daß die Bewußtseinsgegenwart kontinuierliche Forderungen an die Bewußtseinszukunft stellt;  und 

damit zusammenhängend, daß das retentionale Bewußtsein des eben Gewesen, das selbst den immanenten 

Charakter  des  aktuellen  Jetzt  hat, das eben Gewesensein des als eben gewesen bewußten Phänomens fordert” 

(HUSSERL, 1984: 265). 
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esses atos, inclui-se, obviamente, a percepção, em cujo fluxo cada momento temporal não pode 

ser pensado independentemente do todo do tempo.50 É essa lógica, por sinal, que permite a 

superação da aporia cética: a divisibilidade nas dimensões temporais não implica a consideração 

autônoma de cada uma delas. Isso quer dizer, por exemplo, que o som passado não é uma 

entidade que possa ser pensada por si, uma vez que, como retenção, permanece um momento 

do presente atual. Da mesma forma, supera-se também o paradoxo de Zenão, que fragmentava, 

infinitamente e ad absurdum, o fluxo de um movimento.  

Entre esses atos intencionais – cuja forma, em última instância, é a da lógica momentânea 

do tempo –, está também a contemplação visual de um objeto e a interação cinestética do corpo 

no espaço. Como pudemos ver na estrutura presuntiva de horizonte – segundo Merleau-Ponty 

(2011: 107s.), característica-base da percepção humana –, o objeto, sempre inacabado e aberto, 

se desdobra em múltiplas faces perspectivas, e sua identidade é, na verdade, fruto de uma 

“síntese de perfis ou aspectos”, ou seja, de uma “série de momentos” (SOKOLOWSKI, 2000: 

544).51 A anterioridade do tempo e de sua forma-de-momento em relação à percepção da coisa 

e do espaço é algo que – bem antes do filósofo francês e sua metáfora da onda – foi explicado 

por Husserl (1994: 58): “[o]s pontos da duração temporal afastam-se da minha consciência de 

modo análogo [ao modo] como se afastam da minha consciência os pontos do objecto em 

repouso no espaço, quando eu ‘me’ afasto do objecto”. Dito ainda de outra forma, no texto da 

doutrina mereológica: “nem tudo o que, na ordem da coexistência, vale como autônomo deve 

também valer como tal na ordem da sucessão”, pois “um [elemento] autônomo da coexistência 

(p. ex. um pedaço delimitado do campo de sensação visual em sua plenitude concreta) é, 

relativamente ao todo do tempo preenchido, não-autônomo”, exatamente no sentido avaliado 

mais acima (HUSSERL, 1984: 266). 

Essa variância entre as ordens – ou melhor, a possibilidade de redução de uma ordem a 

outra – deve-se, antes de tudo, ao fato de que um objeto qualquer, para ser percebido, deve 

existir no tempo da percepção, no desdobrar do olhar: enfim, no movimento do corpo. É isso 

que buscou estudar Husserl (1973) em outro texto, Ding und Raum, sob o nome de cinestese 

[Kinästhese]. Como sintetiza o filósofo contemporâneo Bernhard Waldenfels (2009: 155), num 

capítulo sobre o Tempo dos sentidos, “essa expressão tradicional, que Husserl retoma, não 

significa sensação do movimento, mas sensação que se movimenta”. As sensações cinestéticas, 

                                                 
50 A recordação secundária, outro ato intencional da consciência, possui – como sublinha Robert Sokolowski 

(2000: 243) no sentido do que também já expusemos acima – a percepção como um momento do seu todo. 
51 Como explica Sokolowski (2000: 544), acertar a lógica pertinente aqui é fundamental, pois, sem essa consciência 

do adumbramento momentâneo, cai-se facilmente na ingenuidade do pensamento objetivo, o qual pressupõe tais 

perfis como pedaços e a coisa, como algo em si. 
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segundo Husserl (1973: 161), não pertencem à essência material do objeto, a seus conteúdos 

representativos (darstellende Inhalte) – como, por exemplo, são o momento extensional e o 

qualitativo –, mas, ainda assim, são fundamentais para sua percepção, pois “sem elas mesmas 

representarem, possibilitam a representação [Darstellung]”. E o seu lugar de instalação é, 

obviamente, o corpo enquanto potência motora e senciente, naquele sentido que será melhor 

formulado por Merleau-Ponty (2011).  

É, dessa forma, a partir do movimento e da interação cinestético-somática com o mundo 

que deveremos conceber esse objeto – no sentido de correlato da consciência ou de “objeto de 

ordem superior”, como se expressa Casey (2002: 6) referindo-se ao conceito de A. Meinong –, 

esse espaço chamado paisagem.52 Se, como qualquer objeto ou espaço, ela deve ser percebida, 

seus elementos – isto é, suas partes – devem ser vistas como momentos de um fluxo perceptivo 

e, assim, como não-autônomas em relação ao todo. Como assinala Carl Sauer (1998: 22) – que 

se inspira, em sua teoria, não só na fenomenologia como também na morfologia goethiana –, a 

paisagem geográfica é “uma realidade como um todo que não é expressa por uma consideração 

das partes componentes separadamente”. No âmbito pictórico, vale o mesmo: afinal, como 

pensar um primeiro plano (Vordergrund) sem um último plano (Hintergrund)? E como ver uma 

árvore ou uma montanha enquanto paisagem? São precisos vários e variados elementos para 

compor o todo, e sua consideração independente levaria à descaracterização do gênero da 

pintura de paisagem.53 

Como momento de um processo cognitivo temporal, cada elemento de uma paisagem – 

uma árvore, um bosque, um rio, um grupo humano, uma formação rochosa etc. – é fruto de uma 

retenção do olhar, tendo, por isso, o matiz retencional. É uma “memória” primária, por assim 

dizer. Daí que, ao ler uma paisagem – seja ela real, seja imaginada, seja ainda ficcionalizada na 

tela ou no papel –, precisamos tomar tempo, focando cada objeto numa passagem constante e, 

ao fim, promovendo a síntese total numa “imagem coesa”, como afirma K.-H. Weber (2010: 

148). E se unirmos a consideração de que, tanto fenomenológica quanto etimologicamente, a 

                                                 
52 Seja a paisagem pictográfica – emoldurada num quadro ou contemplada in natura –, seja a paisagem geográfica 

– concebida como um todo regional, por exemplo, segundo o modelo de Carl Sauer (1998) –, sempre se trata de 

uma vivência, de uma experiência e, portanto, em última instância, do fenomenológico. 
53 Um grupo humano pode, por exemplo, dar origem a um quadro histórico; e um conjunto de animais ou frutas, 

a uma natureza morta. O quadro de paisagem implica uma forma totalizante e abrangente, e isso fica mais do que 

claro nas corográficas Weltlandschaften do século XVII (cf. BESSE, 2014a). Sobre isso, ver também Weber (2010: 

168): “Algo particular, uma árvore ou mesmo uma planície ainda não resultam numa paisagem. A esta pertence a 

reunião do múltiplo”. Além disso, vale a pena citar Anne Cauquelin (2007: 154), que aqui se refere à densidade 

semântico-cultural dos objetos: “Se a árvore fosse uma árvore e simplesmente uma árvore, se o rochedo fosse 

apenas uma massa pedregosa de formas atormentadas, se o regato fosse água apenas, não contemplaríamos uma 

paisagem, mas uma sucessão de objetos justapostos”. 
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forma (objeto) da paisagem é fruto de uma conformação (ato objetificante), ao fato de que a 

própria palavra ritmo – do gr. rhythmós, derivado de rheîn (fluir) – possui originalmente o 

sentido (por sinal, muito fenomenológico) de “a forma no instante em que é assumida por aquilo 

que é movediço, móvel, fluido”, isto é, “a forma improvisada, momentânea, modificável” 

(BENVENISTE, 1976: 367; 368), então poderemos falar em ritmos contemplativos ou ainda 

em ritmos da paisagem. Leremos, na disposição ou descrição “espacial” da paisagem, a 

narrativa “temporal” de um olhar, de um corpo que viaja.54 

A referência à leitura não é fortuita. Para esclarecê-la, devemos fazer algumas referências 

teóricas. Começamos pela teoria da tripla mímesis de Paul Ricoeur (2010), estudada no terceiro 

capítulo de Tempo e narrativa e já anteriormente mencionada nesse trabalho. A novidade do 

trabalho de Ricoeur (2010) é notar que, ao momento tradicionalmente considerado mimético, 

por ele chamado de mímesis II – isto é, à fase da criação literária, da composição do mythos 

aristotélico –, devem-se acrescentar outros dois: o de mímesis III, no qual o texto adentra o 

mundo do leitor, modificando-o, e o de mímesis I, a “pré-compreensão do mundo da ação” 

(RICOEUR, 2010: 96).55 Toda configuração narrativa pressupõe à montante uma pré-figuração 

situada no nível da experiência, uma inteligibilidade primária que, como fundo 

fenomenológico, delineia o horizonte da intriga literária. Para dizer mais radicalmente, “a 

literatura seria para sempre incompreensível se não viesse configurar o que, na ação humana, 

já faz figura”, entendendo-se, pela expressão “na ação humana”, “sua semântica, sua simbólica, 

sua temporalidade” (RICOEUR, 2010: 112). A ficção e suas formas nada mais fazem do que 

reproduzir – no sentido do que Husserl (1994: 75s.) chama de reprodução presentificante ou 

fantasia – o que esteve (ou poderia estar) no nível fenomenal da vivência: elas encenam o 

experiencial, retirando-lhe o caráter de originário, autodoado objetivamente, e conferindo-lhe o 

caráter de “como que” ou “como se”.56 

                                                 
54 É o que faz, de outro modo, Louis Marin (2000) em suas interpretações das écfrases de quadros poussinianos. 

A narrativa ocular que o autor lê, entretanto, não se refere ao tempo fenomenológico do olhar contemplativo, mas 

ao desdobramento temporal dos signos inscritos na tela. Tem, dessa forma, um caráter estruturalista inegável. Cabe 

referir também que há, para Gérard Genette, por exemplo, uma certa indistinção entre a descrição e a narrativa. 

Como ele mesmo o põe, “a descrição não é claramente distinguível da narração, nem pela autonomia de seus fins 

nem pela originalidade de seus meios” (apud CASEY, 1981: 185). 
55 No texto Arquitetura e narratividade, Paul Ricoeur (2002) desenvolve essa teoria tríplice em sua dimensão ou 

aspecto espacial, comparando ação e narração com os processos de habitação e construção na arquitetura. A teoria 

é retomada, além disso, em Ricoeur (2007: 159), quando o autor explica o conceito de espaço habitado, um terceiro 

espaço entre aquele vivido-fenomenológico e aquele geométrico. Nesse momento da pesquisa, interessa-nos a 

vivência do corpo, o “construir-habitar primordial” no Lebenswelt (RICOEUR, 2002: 16), mas sem implicações 

arquitetônicas.  
56 Extraímos três excertos das Lições husserlianas em que isso fica mais evidente: “ [o] agora fantasiado representa 

um agora, mas não dá ele próprio um agora” (HUSSERL, 1994: 72); além disso, “a fantasia não é uma consciência 

que possa pôr, como dada ela própria, uma qualquer objetividade” (HUSSERL, 1994: 75); por fim, “[p]ercorremos 
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Essa afinidade entre presentificação secundária e presentação imediata é o que justifica, 

por exemplo, a já mencionada quase-identidade entre lembrança e percepção fenomenológica, 

captada também na afirmação de Robert Sokolowski (2000: 68): “[q]uando essas percepções 

são evocadas [na memória] e re-encenadas [reenacted], elas trazem consigo seus objetos, seus 

correlatos objetivos”.57 É essa afinidade igualmente que justifica, num belo texto de Edward 

Casey (1981: 183) – anterior, por sinal, à primeira edição de Tempo e narrativa –, a comparação 

da descrição ficcional com o testemunho, isto é, com a experiência imediata: “[s]empre que 

descrevo uma cena como eu a vi, a partir do meu ponto de vista como descrevente, adoto ipso 

facto, nessa cena, uma perspectiva pela qual me tomo como sua testemunha”.58 A comparação 

vai mais além e aponta ainda a ligação da descrição com a recordação: assim como eu, aquele 

que recorda, “tomo-me pela mesma pessoa que outrora experimentou de verdade os conteúdos 

de minhas memórias, assim ‘eu’, o descrevente, declaro ser a mesma pessoa que está (ou esteve) 

presente na cena descrita” (CASEY, 1981: 183).  

Essas comparações não são inconsequentes. Casey (1981: 193) chega a afirmar, para 

proveito das teses aqui esboçadas, que “mesmo quando a descrição é de facto limitada a objetos 

estáveis ou pessoas, ela permanece inalienavelmente temporal”. Permitamo-nos uma citação 

maior: 

Por um lado, descrever qualquer coisa toma tempo, não importa quão superficialmente 

o façamos no momento: simplesmente listar os componentes mais ‘exteriores e 

acidentais’ de alguma coisa é se engajar num ato com margens retentivas e 

protensivas, as quais ajudam a transformar um ponto-agora, que de outro modo seria 

infértil [barren], num presente durativo. Por outro lado, e igualmente necessário, a 

descrição dessa descrição será distendida no tempo, criando, dessa maneira, a sua 

própria duração (CASEY, 1981: 193).  

O que aqui afirma é, por um lado, a necessidade de um “tempo para se desdobrar [unfold]” 

(CASEY, 1981: 194) e, por outro, a concepção de que a “superfície em jogo na descrição é 

uma superfície em movimento” e de que “a narração invariavelmente se intromete [nela], seja 

na forma plena encontrada em Proust seja na versão truncada oferecida por Merleau-Ponty” 

                                                 
a melodia na fantasia, ‘como que’ ouvimos inicialmente o primeiro som, depois o segundo e assim 

sucessivamente” (HUSSERL, 1994: 67). Citemos também Paul Ricoeur (2010: 112): “[c]om mímesis II abre-se o 

reino do como se”, e nele “essa pré-compreensão do mundo da ação recua para o lugar de ‘repertório’, para me 

expressar como Wolfgang Iser, em Der Akt des Lesens [O ato da leitura], ou para o lugar de ‘menção’, para 

empregar uma outra terminologia mais familiar à filosofia analítica”. 
57 Veja-se o uso do verbo reenact, que possui afinidades com o elemento teatral – de apresentação (Vorführung) – 

de toda ficção. 
58 O autor, num sentido próximo daquele com o qual Ricoeur (2010) exporá mímesis III, estende também ao leitor 

essa participação testemunhal. Ele é, afinal, – e aqui fazemos um esforço sobrecomum de tradução – um “obscuro 

co-percipiente junto com o descrevente [shadow co-perceiver with the describer]” (CASEY, 1981: 191). Nós 

leitores fomos colocados “na posição de testemunhas de uma cena (e re-cena [re-scene]), transformados em 

cúmplices implícitos e colegas [compeers] do eu-descrevente” (CASEY, 1981: 191).  
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(CASEY, 1981: 199). Casey (1981: 200) radicaliza de tal maneira essa intuição que chega a 

dizer, a partir do fato de que a primeira descrição de Husserl ter sido aquela da consciência 

íntima do tempo nas Lições, que talvez “o ‘objeto’ último de uma tal descrição [i.e. a 

fenomenológica] não [seja] nenhum objeto, mas o fluxo absoluto e pré-objetivo do tempo ele 

mesmo”. Isso quer dizer que toda descrição é, como insistimos, narrativa de um olhar. Seja na 

descrição literária, seja na fenomenológica – e a escolha dessa comparação pelo autor é muito 

relevante! –, o tempo narrativo é necessariamente copresente, enformador do todo, seu pináculo 

de sustentação, sendo nada mais que o análogo secundário do tempo perceptivo original, 

daquele movimento cinestético sobre a carne do mundo. A paisagem literária em Goethe – 

nosso objeto de análise – será analisada, dessa maneira, de modo a captar essa temporalidade 

testemunhal, que, por meio da fórmula “eu estava lá” (v. RICOEUR, 2007: 156), remete-nos à 

vivência rítmica e cadencial de um olhar, de um corpo, de uma viagem.   

Não podemos finalizar essa análise sem uma última remissão ao primeiro grande 

estudioso desse tema: G. E. Lessing. O autor, em seu Laocoonte (1766), argumenta contra a 

intromissão da descrição na poesia – sem, contudo, condená-la de todo na prosa (LESSING, 

2011: 208) – a partir de uma divisão entre artes do tempo e do espaço. Aquelas, como, por 

exemplo, a literatura, teriam como seu objeto próprio, por sua própria natureza consecutiva, o 

desenvolvimento de ações no eixo temporal; estas, por sua vez, entre as quais se encontram a 

escultura e a pintura (inclusive de paisagem!), a exposição de corpos no eixo espacial. Desse 

modo, a descrição – que deve desenvolver lenta e gradualmente aquilo que pede pela imediatez 

do coexistente – não seria aceitável, já que, pela mutilação do objeto, a poesia perderia seu 

efeito de vivacidade (LESSING, 2011: 205).  A solução de compromisso proposta pelo teórico 

classicista é seguir o modelo de Homero, que, na écfrase do escudo de Aquiles, caracteriza suas 

partes num modo, por assim dizer, histórico: o autor da Ilíada estabelece por meio de inúmeros 

artifícios “uma sequência de momentos nos quais o objeto aparece em cada um deles de modo 

diferente, sendo que o pintor deve esperar o último deles para nos mostrar algo já nascido que 

nós, no poeta, vemos nascer” (LESSING, 2011: 196s.; grifo nosso). É por meio, portanto, de 

um procedimento narrativo que a descrição deve – nos moldes de uma regulamentação não 

mais poética, mas estética, cujo interesse são as fronteiras dos media da pintura e da poesia – 

funcionar.59 Para resumir a questão, citemos um outro texto do tradutor de Lessing, Márcio 

                                                 
59 Que Lessing (2011) tenha concebido a necessária temporalidade de toda contemplação – mesmo daquilo que 

seria “puramente” espacial, segundo suas teses semióticas tradicionais – é algo que já mostrou parte da crítica. 

Afinal de contas, uma das bases de sua argumentação não deixa de ser uma estética do efeito e dos media (v. 

WOLF, 2005), sensível até na carne textual à dimensão temporal da percepção (v. GRAVE, 2014: 51). Voltaremos, 

ao final do capítulo, a esse assunto novamente. 
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Seligmann-Silva (2005b: 284), ao qual retornaremos depois e cujo objeto é a Viagem à Itália 

de Goethe: 

A estratégia de ressuscitar a ruína, fazê-la renascer via reflexão e sopro do verbo 

histórico é ainda complementada na mesma passagem pela estratégica de uma mise 

en action que pode muito bem ser interpretada como um desdobramento da máxima 

do Laocoonte de Lessing, que afirmava que a paisagem só pode ser adequadamente 

representada na literatura (um meio extenso no tempo mas sem a espacialidade das 

artes plásticas) através da apresentação de uma ação. A ação, no caso, é o 

deslocamento do próprio Goethe (e com ele, do leitor em sua imaginação) pelo meio 

das ruínas.  

Como se vê, estão aqui resumidas – a partir da passagem de Goethe (1999: 261) em 

Paestum, à qual voltaremos algumas vezes ao longo do capítulo – as teses extensivamente 

desenvolvidas mais acima. A descrição de paisagem é o testemunho de um deslocamento, de 

uma cinestese corporal e ocular, sendo ela mesma também um movimento e a memória 

secundária de recordações primárias. Como sublinha Annett Lütteken (2007: 184) com relação 

a uma écfrase paisagística de Dichtung und Wahrheit (Poesia e verdade), “a épica riqueza de 

detalhes reproduz [abbildet], por assim dizer, no tempo da narração, o caminho um tanto 

demorado do olhar por sobre uma paisagem real e detalhada”. Nosso objetivo será observar isso 

mais atentamente nas várias camadas textuais do relato italiano de Goethe: desde a insistência 

no caráter fenomenológico do narrado, pela sempre confirmada objetividade do olhar, rumo às 

descrições temporais/ temporalizadas da paisagem estrangeira. Então, para começar nossa 

análise, e jogando com o moto husserliano: zurück zum Text selbst, “de volta ao texto mesmo”! 

3.2 A relação “imediata” com a experiência na Viagem à Itália 

Uma das características mais relevantes do texto da Viagem à Itália é sua múltipla 

estratificação temporal. Sua primeira publicação ocorreu em três volumes nos anos de 1816, 

1817 e 1829. Inicialmente – contemplando, por um lado, o percurso de Karlsbad a Roma e, por 

outro, o de Nápoles à Sicília – apareceram os títulos Primeira (1816) e Segunda (1817) Partes 

da Segunda Seção de Aus meinem Leben [Da minha vida] – como se chamava então o programa 

autobiográfico de Goethe, cuja primeira seção é Dichtung und Wahrheit. Posteriormente, veio 

a público a Zweiter Römischer Aufenthalt (Segunda Estada em Roma) (1829) como 29º volume 

da edição de última mão das obras goethianas – sendo os dois volumes antecedentes, pela 

primeira vez, intitulados de Italienische Reise. Tais publicações são o resultado tardio de um 

longo processo de amadurecimento cujo início são as cartas aos amigos e os diários a Charlotte 

von Stein, redigidos contemporaneamente à viagem, entre os anos de 1786 e 1788. Dessa forma, 
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trinta e quarenta anos, respectivamente, separam a camada originária do texto de suas versões 

“definitivas”. 

Nesse longo transcurso temporal, correspondente ao de uma geração, muita coisa se 

(trans)formou e consolidou na vida de Goethe e de seus contemporâneos. É importante ressaltar 

de imediato, portanto, a intempestividade dessa obra no conjunto de seu tempo, publicada como 

um manifesto clássico após a Revolução Francesa e após a grande efervescência romântica nas 

cidades de Berlim, Heidelberg e Iena, dirigida por personalidades como os irmãos Schlegel, 

Novalis, Ludwig Tieck, E. T. A. Hoffmann etc. Essa falta de ajuste epocal é algo notado pela 

crítica desde Heinrich Heine, o poeta judeu-alemão admirador de Goethe que, no entanto, no 

ano seguinte à morte deste, chamou-o de “um indiferentista” (HEINE, 2006: 46), e antes ainda, 

em 1830, chegara a usar contra ele o termo Zeitablehnungsgenie – um gênio que desprezava 

seu tempo (apud KOSELLECK, 1993: 38).60 Destoante em termos políticos, mas 

principalmente em termos estéticos, a Viagem à Itália dá cabo à evolução da concepção artística 

madura de seu autor, começada já em 1788 e 1789 com publicações esparsas na revista 

Teutscher Merkur, de Christoph Martin Wieland, sob o título de Auszüge aus einem Reise-

Journal (Excertos de um diário de viagem) (FLORACK-KRÖLL, 1986: 127), e continuada nos 

anos seguintes, por exemplo, nas Römische Elegien (Elegias Romanas) (1795), nos textos das 

revistas Propyläen (Propileus) (1798) e Über Kunst und Alterthum (Sobre a arte e a 

Antiguidade) (1816), no volume Winckelmann und sein Jahrhundert (Winckelmann e seu 

século) (1805), entre outros.61  

Apesar da composição tardia, cronologicamente demorada, e tardiva (nachträglich), isto 

é, fora de seu tempo, fica patente o caráter de imediatez temporal da obra, mantido e/ ou fingido 

pelo autor. Na conservação das características diarísticas e epistolares – a enformação por 

entradas com data e local, a referência a acontecimentos e situações da época, o relato no e do 

                                                 
60 Essa intempestividade foi observada também no conceito goethiano de História, não só por Reinhart Koselleck 

(1993), mas semelhantemente por Nicholas Boyle (1993), Rüdiger Bubner (1993) e Rudolf Vierhaus (1993). A 

maneira como Goethe vê o tempo histórico é bastante particular e diverge das principais correntes da época: do 

conceito iluminista de progresso universal (Kant, Lessing), da visão historicista (Herder, Niebuhr, Ranke) e ainda 

da filosofia da história (Hegel). O poeta insiste num modelo naturalista-morfológico e, ao mesmo tempo, conserva-

se na tradição literária que vem de Tucídides e Aristóteles. Sua visão da história como repetição em espiral, retorno 

do mesmo como novo, tem afinidade, além disso, com certas características do pensamento de F. Nietzsche, o que 

Bubner (1993: 144) não deixa de notar: “Nietzsche tinha razão quando introduziu, com uma citação de Goethe, a 

sua condenação sobre o século 19 e seu orgulho do conhecimento histórico adquirido”. 
61 Essa intempestividade estética é resumida numa passagem do crítico Andreas Beyer (1994: 454) da seguinte 

maneira: “A recepção negativa da Viagem à Itália – esperada ceticamente por Goethe –, principalmente no círculo 

dos artistas teuto-romanos e românticos, confirma o quão fundamentalmente ele ferira o gosto hegemônico da 

época, e a Viagem se torna assim um testemunho monumental da ‘não-simultaneidade do simultâneo’, não só da 

arte, mas também de sua contemplação”. 
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presente, etc. –, Goethe parece ter querido dar ao texto um tom de autenticidade testemunhal, 

de fidedignidade em relação às suas vivências do mundo antigo – sem, com isso, deixar de 

partilhar do espírito programático de algumas publicações contemporâneas à redação final, 

como, por exemplo, o libelo combativo Neu-deutsche, religios-patriotische Kunst (1817), 

escrito em colaboração com Heinrich Meyer contra as tendências românticas sectárias e 

anticosmopolitas na arte, ou o texto Antik und modern (1818), uma defesa do talento individual 

e da grandeza da Grécia antiga.62 A Viagem à Itália deve ser vista como o testemunho modelar 

da Bildung do homem clássico, a encenação narrativa de um espírito em seu devir maduro e 

definitivo, a resposta à pergunta colocada numa carta a Schiller de 1794: “como querermos 

formá-los [i.e. os bons artistas] para que sejam capazes de educar a si mesmos, para além de 

nossa expectativa?” (GOETHE; SCHILLER, 2010: 38). Em suma, um monumentum aere 

perennius.63  

Em que medida esse tom imediato é mantido, isto é, meramente transposto dos escritos 

originais, ou fingido, isto é, (re)modelado na redação última, é uma questão irrelevante para nós 

e, em certa medida, impossível de responder, uma vez que parte do material subjacente ao texto 

final foi destruído intencionalmente pelo próprio autor.64 Certo é que, tendo Goethe 

“proce[dido] conforme uma lógica [Gesetzmässigkeit] composicional de modo a tornar visível 

aquilo que é permanente e o que é generalizável [Allgemeinverbindliche] no individual” – como 

se expressa Christina Florack-Kröll (1986: 129-30) –, ele deu à Viagem à Itália o valor de 

universal e clássico sem abdicar do propriamente testemunhal, ou seja, do “eu estava lá” 

(RICOEUR, 2007: 172). Interessa-nos aqui notar e anotar as passagens em que o texto revela 

sua camada originária, ligada à situação imediata de escrita e/ ou de experiência, para daí tirar 

                                                 
62 A filiação entre esses e outros textos, no espírito geral de uma estética classicista combatente do Romantismo, 

é algo notado, entre outros, por Hendrik Birus (2004), Nicholas Boyle (1993), Petra Maisak (1986), Ernst 

Osterkamp (1991) e Herbert von Einem (2000). 
63 A prática de biografar “homens de século”, i.e., figuras importantes da história da arte, como o escultor 

Benvenuto Cellini – cuja autobiografia Goethe traduz e publica em 1803 –, o historiador da arte Johann Joachim 

Winckelmann, cuja vida biografa na introdução de Winckelmann und sein Jahrhundert (1805), e ainda o pintor de 

paisagens, seu amigo, Philipp Hackert – vejam-se os Biographische Skizze [Esboços biográficos] (1811) –, essa 

prática não deixa de revelar, por reflexão especular, a própria importância (auto)assumida por Goethe já no século 

que sua vida durou (1749-1832). Assim, o programa autobiográfico, iniciado em 1809 com Dichtung und 

Wahrheit, constitui a historicização, a monumentalização de si – “ele começou a se tornar ele mesmo histórico, 

como se expressou a partir de então várias vezes” (TRUNZ, 2000: 601). A Viagem à Itália pertence ao mesmo 

âmbito. (Devo a percepção desse fato à comunicação da professora Luciana Villas-Bôas, em 11 de novembro de 

2015, no 1º Congresso da ABEG – Associação Brasileira de Estudos Germanísticos.)    
64 Segundo Herbert von Einem (2000: 576), em 1818 e 1829, Goethe queimou parte dos documentos que trouxera 

da Itália: os diários e cartas referentes à viagem a Nápoles e à Sicília (1787), assim como à segunda estada em 

Roma (1787-88), textos que compuseram, respectivamente, o segundo e terceiro volumes da Italienische Reise. 
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conclusões mais claras sobre o papel da temporalidade fenomenológica em sua relação com a 

paisagem vista e vivida.  

O caráter testemunhal, como o chamamos aqui, é muito bem observável nas passagens 

em que o autor se refere diretamente ao tempo, ao lugar e às condições físicas da escrita. 

Tematizar o próprio processo de composição textual – o que acontece em cerca de quinze 

momentos diferentes do corpus selecionado65 – põe, debaixo dos olhos do leitor, a dimensão 

originária do corpo em viagem, sua – por assim dizer – realidade vivida. Assim parece quando, 

por exemplo, Goethe diz a 4 de outubro de 1786, em Veneza, que “[n]o momento em que 

escrevo, lá estão eles fazendo grande barulho no canal sob a minha janela, e já passa da meia-

noite” (GOETHE, 1999: 92) ou quando, a 13 de abril do ano seguinte, em Palermo, conclama 

seu leitor: “Do almoço, partamos agora para a janela! E para a rua!” (GOETHE, 1999: 299). A 

escrita noturna, ameaçada pelo cansaço e por ambientes desconfortáveis, é um refrão recorrente. 

Assim, por exemplo, em Velletri, a 22 de fevereiro de 1787: “Escrevo estas linhas num albergue 

muito ruim, carecendo, pois, de força e conforto para prosseguir. Portanto, o meu mais cordial 

boa-noite!” (GOETHE, 1999: 214), ou antes, em Foligno, a 25 de outubro: “Destas linhas, 

porém, pode-se também depreender quão gélida e desconfortável é minha escrivaninha” 

(GOETHE, 1999: 141). A sensação de temperatura do corpo aparece, inclusive, como medida 

para o tempo de escrita, de sua demora: “Entrementes, nosso quarto fez-se gélido; não possui 

janelas, apenas portadas, e eu me apresso em concluir estas linhas” (GOETHE, 1999: 219). 

Apesar de todo desconforto – uma frustração do viajante Goethe numa Itália não tão arcádica 

–, há pelo menos um momento, em Roma, a 16 de fevereiro de 1787, que testemunha certo 

prazer. “Sentei-me junto à lareira da ante-sala, e o calor de um fogo agora bem alimentado 

renova-me o ânimo para dar início a uma nova página”, diz o autor, complementando em 

seguida: “Desta vez, a lareira está bem aquecida, [...] de modo que quero aproveitar esta bela 

temperatura para salvar algumas de minhas anotações, já semi-apagadas” (GOETHE, 1999: 

202; 203). 

Em todas essas passagens, Goethe procura colocar em evidência o fato de que lemos um 

texto contemporâneo à viagem empreendida, e assim consegue, ao mesmo tempo, esconder a 

maquiagem tardia. O efeito obtido é um de imediatez com relação ao vivido: a sensação de se 

ver diretamente como o autor experimentou o que está narrado. Essa dimensão de evidência é 

não só o atributo essencial da écfrase retórica – da descrição dos antigos, cujo fim era convencer 

                                                 
65 Selecionamos a primeira e segunda partes da Viagem à Itália como corpus de trabalho, tendo em vista a ausência 

quase total de paisagens na terceira parte, i.e., na Segunda Estada em Roma. Não deixamos, porém, de citar 

esporadicamente esse último texto, quando nos apareceu uma passagem oportuna.  
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e arrebatar os receptores de um discurso pela apresentação quase visual do objeto 

(SELIGMANN-SILVA, 2011: 60; WEBER, 2010: 107) –, como também uma característica 

fundamental tanto da imaginação quanto da memória: a função visualizante, essa capacidade 

“que consiste em ‘pôr debaixo dos olhos’, em mostrar, em deixar ver” (RICOEUR, 2007: 68). 

O caráter “enargético”66, resumido na citada fórmula – sub ou ante oculos ponere – e observado 

nos trechos acima, desvela o fundo experiencial da reprodução secundária – seja imaginário-

literária, seja memorativa –, a radical fundação de mímesis II em mímesis I, ou, para dizer ainda 

com Paul Ricoeur (2007: 68), o movimento “que traz, de certo modo, a lembrança para uma 

área de presença semelhante à da percepção”. Lembrar e escrever memórias, isto é, dar 

testemunho, é retornar ao percebido, é fazê-lo trans(a)parecer diante do leitor. 

Outro momento do caráter testemunhal da viagem-escrita de Goethe está, justamente, em 

suas constantes referências ao testemunho ocular, no apelo explícito à experiência visual e à 

sua imediatez fenomenológica. Aqui, o texto não só nos remete à vivacidade da experiência, 

mas também, de forma contrastante, a imagens de um tempo anterior, formadoras do imaginário 

pré-italiano. “[T]odos esses objetos [...] agiram, ausentes [abwesend], já por mais de 30 anos 

sobre minha imaginação”, escreve Goethe (1887: 227) em Vicenza a Charlotte von Stein, na 

entrada de 24 de setembro de 1786 de seu diário italiano. Precisaríamos falar, com Georges 

Didi-Huberman (2010; 2013), de um tempo anacrônico das imagens, do seu retorno inesperado 

a partir de antros de ausência (como, por exemplo, os do esquecimento), na forma de déjà-vu, 

especialmente em situações liminares. Intempestividade constitutiva, sintomática, patética e, 

portanto, essencialmente relacionada à memória. Assim, por exemplo, na chegada a Veneza, no 

dia 28 de setembro de 1786: “[q]uando a primeira gôndola chegou ao navio [...], lembrei-me de 

um brinquedo de minha infância [Kinderspielzeug], esquecido já, talvez, havia uns vinte anos 

[...] [e que m]eu pai trouxera de sua viagem” (GOETHE, 1999: 76; GOETHE, 2000c: 64); na 

partida da mesma cidade, a 12 de outubro: “Deus do céu, como volto a comprazer-me de tudo 

a que sempre dei valor, desde a infância [Jugend]” (GOETHE, 1999: 115; GOETHE, 2000c: 

98); mas principalmente na chegada a Roma, em 1º de novembro de 1786: 

uma nova vida tem início quando se vê com os próprios olhos aquilo que, em parte, 

se  conhece  tão  bem,  por  dentro  e  por  fora. Todos os sonhos de minha juventude 

[Jugend], vejo-os agora ganhar vida [lebendig]; as primeiras gravuras em cobre de 

que me lembro (meu pai pendurou vistas de Roma em uma ante-sala), eu agora as 

vejo de verdade, e tudo quanto eu conheço há tempos, de pinturas e desenhos, gravuras 

em cobre e madeira, em gesso e cortiça, apresenta-se agora reunido diante de mim; 

aonde quer que eu vá, encontro velhos conhecidos de um novo mundo; tudo é como 

eu imaginava, e tudo é novo (GOETHE, 1999: 149; GOETHE, 2000c: 126). 

                                                 
66 Do grego enárgeia, o equivalente para a evidentia dos retores latinos. 
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O mais relevante aqui, entretanto, não é ressaltar a intempestividade fantasmática dessas 

imagens da memória67 – “a Pizza del Popolo, o Coliseu, a Praça e a Igreja de São Pedro, dentro 

e fora, o Castelo de Sant’Angelo e muitas outras”, como antes já havia mencionado o Goethe 

(2000a: 14) de Dichtung und Wahrheit –, mas muito mais o aspecto de presença das “imagens” 

vistas diretamente da realidade italiana, sua vivacidade [Lebendigkeit].68 “Diante dos olhos” 

[vor den Augen] ou “com meus próprios olhos” [mit (eigenen) Augen] são fórmulas recorrentes 

no texto da Viagem à Itália e aparecem, por exemplo, quando Goethe vê o mar em Veneza, a 

Cecília de Rafael em Bolonha, a tão ansiada Roma, o Vesúvio perto de Nápoles ou ainda 

algumas paisagens sicilianas.69  As expressões procuram não só dar conta do feliz espanto – 

thaumazein, admiratio – frente à grandeza e à magnificência sublimes de objetos e paisagens 

contemplados, mas também atestar a real e particular vivência “[d]aquele que o testemunhou 

com olhos e ouvidos”, como anota Goethe (1999: 95) a 5 de outubro de 1786 em Veneza. Afinal 

de contas, dessa cidade “muito já se disse e publicou, de modo que não desejo me alongar em 

descrições: registro apenas como eu a senti” (GOETHE, 1999: 79; grifo nosso). O texto original 

– “ich sage nur, wie es mir entgegenkömmt” (GOETHE, 2000c: 67) – não permite, entretanto, 

explorações sentimentais à la Rousseau. Ao contrário das Confissões (1782), aqui não importa 

o desvelamento de um coração, as “lamúrias hipocondríacas” – como Goethe (1999: 251) se 

expressa ao comentar a relação de Rousseau com a natureza –, mas o testemunho de como um 

objeto, por assim dizer, “veio ao encontro” (entgegenkommen) do indivíduo e de como este o 

experimentou. Esse enfoque no objetivo e no fenomenológico é, como veremos, uma marca –

antirromântica e intempestiva – do olhar goethiano. 

Tentando aprofundar a definição do elemento testemunhal no relato de Goethe, e tendo 

no horizonte o objetivo de considerar a relação intensa entre paisagem e tempo memorativo-

individual – sobre a qual a crítica do tema, como demonstram os textos de Mikhail Bakhtin 

(2011) e Hartmut Böhme (1993), ainda não parece ter se debruçado –, observaremos ainda a 

presença do corpo e de suas dimensões. Como assinala Maurice Merleau-Ponty (2011), o corpo 

vivido – enquanto sujeito da percepção – e a paisagem – enquanto forma do mundo para esse 

sujeito – são correlatos de uma interação. Delimitar, dessa maneira, as características de um 

permite intuir as do outro, e perceber a disponibilidade imediata do próprio corpo no texto nos 

                                                 
67 Sobre esse tema, desenvolvemos um trabalho monográfico. Esperamos, em breve, torná-lo público. 
68 Uma nota importante é a do tradutor Márcio Seligmann-Silva ao texto de Lessing (2011: 210): “‘Vivazes’, 

lebhaft era a tradução corrente em alemão para a noção de enárgeia”. Lebhaft e lebendig, como as palavras 

portuguesas vivo, vivaz, vital, vívido, são aparentados semântica e morfologicamente.  
69 Ver Goethe (1999), páginas 105, 121, 149, 219 e 347 respectivamente. 
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abrirá a possibilidade de ver depois, na descrição de paisagem, a temporalidade originária da 

percepção e sua estrutura retentiva. 

A questão corporal se torna evidente no sentido da oposição acima já mencionada entre 

imagens reproduzidas do passado e “imagens” contempladas em presença real. Logo nas 

páginas iniciais da Viagem, em Trento, a 11 de setembro de 1786, Goethe (1999: 30; 2000c: 

25) confessa: “Interessam-me agora tão-somente as impressões captadas pelos sentidos [die 

sinnlichen Eindrücke], e estas livro algum, pintura alguma oferece”. Na labiríntica cidade de 

Veneza, o autor busca se perder e se achar quase ludicamente e registra também, a 30 de 

setembro, “[s]eu modo de experimentá-lo [i.e. o emaranhado urbano] somente com o auxílio 

dos sentidos [sinnlich]” (GOETHE, 1999: 82), sem recorrer a outros guias. O apelo à 

experiência sensorial direta e imediata contrasta em mais de um momento com o conhecimento 

histórico e imagético, o qual, por um lado, “amadurecera já em meu espírito o desejo de 

contemplar com meus próprios olhos [mit Augen] esses objetos de arte”, mas, por outro, 

“aparta[va-os] de mim por um muro impenetrável” (GOETHE, 1999: 116; GOETHE, 2000c: 

98-99). Sobre o arquiteto Andrea Palladio, diz Goethe (1999: 86; 2000c: 73) a 3 de outubro de 

1786 que “[e]ssas obras tantas vezes gravadas em cobre, seria necessário vê-las com os próprios 

olhos [vor sich sehen] para poder compreender o que se diz delas”, e sobre os pontos altos da 

viagem até Roma – entre os quais se encontram a Basílica de São Pedro e o Apolo de Beldevere 

– afirma em 9 de novembro: “Nenhum desenho, nem mesmo o mais preciso, é capaz de nos dar 

uma ideia daquelas edificações, o mesmo acontecendo com as reproduções em gesso deste 

último [...], se comparadas ao original em mármore” (GOETHE, 1999: 159; grifo nosso). São 

a disponibilidade originária dos objetos aos sentidos, sua materialidade viva, e a “convivência 

[Mitleben]” do indivíduo Goethe (1999: 163; 2000c: 137) com eles – como o próprio autor 

afirma em 18 de novembro – que tomam aqui a preponderância no relato. 

A tematização da relação entre corpo e arquitetura revela também a dimensão 

fenomenológica-testemunhal. Ela aparece não só numa ação como a de Goethe (1999: 325) na 

siciliana Girgenti, a 25 de abril de 1787, quando, diante de “um tríglifo enorme” no templo de 

Júpiter, tenta “medi-lo com os braços estendidos”. Percebemos o testemunho do somático numa 

afirmação teórica como aquela feita em Paestum, nas proximidades de Nápoles, a 23 de março 

do mesmo ano. Diante da dificuldade de simpatizar com a arquitetura grega (por assim dizer) 

bruta da região, tendo já contemplado o clássico romano maduro na Cidade Eterna, o viajante 

faz um esforço winckelmanniano de rememoração histórica dos estilos e, ao final, 
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louvava o bom gênio por ter-me permitido ver com meus próprios olhos [mit Augen] 

aqueles restos tão bem conservados, uma vez que é impossível transmitir uma idéia 

deles por meio de qualquer reprodução [Abbildung]. E isso porque, no desenho 

arquitetônico, eles parecem mais elegantes e, na representação em perspectiva, mais 

grosseiros do que são; é somente quando caminhamos à sua volta e através deles que 

lhes comunicamos vida de fato [...] (GOETHE, 1999: 261; GOETHE, 2000c: 220). 

Como a convivência (Mitleben) com as obras de arte, assim também a comunicação de 

vida (das eigentliche Leben mitteilen) às obras arquitetônicas.70 Vital é o corpo, sua presença 

real no meio ambiente, para a compreensão do Outro histórico e geográfico. Sua evidente 

dimensão fenomenológica, além disso, reforça o que defendemos: o relato memorativo de 

Goethe guarda uma relação imediata com a experiência, relação própria do testemunho, 

autorizando assim a visada que busca, na descrição, a percepção, e na imagem literária de 

paisagem, o tempo retencional de sua contemplação. Essa interação cinestética (que se repete 

no texto) é, inclusive, objeto de nota do próprio autor em 19 de setembro de 1786. Permitamo-

nos mais uma longa transcrição, referente às edificações de Palladio em Vicenza: 

Para a comodidade dos estrangeiros, publica-se aqui um livrinho contendo gravuras 

de cobre e um texto especializado sobre arte. Mas é apenas quando se vêem essas 

obras pessoalmente [gegenwärtig] que se constata o seu grande valor; é necessário 

que elas nos encham os olhos com seu tamanho natural, sua presença física 

[Körperlichkeit] e a bela harmonia de suas dimensões, e que nos satisfaçam o espírito 

não apenas mediante esboços planos e abstratos [in abstrakten Aufrissen], mas 

também com todo o aprofundar e recuar do olhar por sua visão perspectiva real 

[perspektivisches Vordringen und Zurückweichen] (GOETHE, 1999: 61-62; 

GOETHE, 2000c: 52).  

Mais uma vez, surge a oposição entre imagem reproduzida e imagem sob-os-olhos. O 

interessante nessa passagem, entretanto, é como Goethe relaciona a corporalidade arquitetônica 

ao movimento do corpo próprio e, dessa forma, à temporalidade de seu olhar. A percepção do 

valor de uma obra – de sua essência – se dá pelo deslocamento no espaço e no tempo, isto é, 

pela viagem. A profundidade, assim diz Merleau-Ponty (2011: 345), é “a mais ‘existencial’ [das 

dimensões], porque [...] ela não se indica no próprio objeto”, mas “pertence à perspectiva” e 

“anuncia um certo elo indissolúvel entre as coisas e mim”. Tal elo é, antes de tudo, o tempo: 

“[a]s coisas coexistem no espaço porque estão presentes ao mesmo sujeito perceptivo e 

envolvidas na mesma onda temporal” (MERLEAU-PONTY, 2011: 371). É partindo dessa 

constatação fenomenológica, já feita anteriormente, confirmada agora no próprio texto de 

Goethe, que deveremos analisar mais à frente as paisagens descritas. Depois de observar a 

                                                 
70 Importante é notar a tripla possibilidade de contemplação do objeto via desenho arquitetônico [architektonischer 

Aufriss], via reprodução em perspectiva [perspektivische Darstellung] ou via interação caminhante [sich um sie 

her, durch sie durch bewegen] (GOETHE, 2000c: 220). A esses três modos de representação correspondem, no 

que diz respeito à paisagem, o mapa topográfico (como análogo regional de uma blueprint arquitetônica), o quadro 

de paisagem e a experiência fenomenológica (ou sua descrição). Veremos isso melhor em seguida, na seção sobre 

os modelos de paisagem. 
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qualidade testemunhal da Viagem à Itália – isto é, sua insistência em manter uma relação direta 

com a experiência original, tentando “provar” assim a sua veracidade –, continuaremos essa 

preparação analítica com uma exposição do tipo de olhar que Goethe desenvolve e pratica. Isso 

servirá de moldura geral para a contemplação paisagística. 

3.3 Caracterização do olhar goethiano 

Falou-se anteriormente que o texto da Viagem a Itália seria como um manifesto clássico 

em tempos românticos. Isso já foi confirmado pela crítica dessa obra, a qual, porém, não parece 

ter esgotado suficientemente a relação dessa constatação com as maneiras de olhar praticadas e 

descritas ao longo do relato. Pretendemos, nessa seção, explorar não somente essa relação como 

também as possíveis consequências desse fato para o olhar paisagístico e sua temporalidade. 

Vejamos.  

A primeira característica a ser elaborada é a objetividade goethiana, já antes mencionada 

e, pelo menos desde os Reisebilder [Quadros de viagem] de Heinrich Heine, uma certeza 

estabelecida entre seus leitores. O poeta de Düsseldorf opõe, em Die Nordsee [O mar do norte] 

(1826), os viajantes românticos de “olhos subjetivos” – como Archenholz e Madame de Staël 

– ao Goethe italiano, o qual, “com seus olhos claros de grego, vê tudo, o escuro e o claro, em 

lugar nenhum colore as coisas com sua disposição anímica, e descreve-nos a terra e os homens 

nos traços e cores verdadeiros com os quais Deus [Gott] os vestiu” (HEINE, 2010: 94). Tal 

visão “saudável, unificada e plástica”, contra a qual Heine (2010: 94) coloca os “nossos 

sentimentos doentios, partidos e românticos”, é retomada depois no vigésimo sexto capítulo do 

próprio tour italiano de Heine, a Reise von München nach Genua [Viagem de Munique a 

Gênova] (1828). Ali, Goethe é chamado de “o espelho da Natureza”, de tal modo é a fidelidade 

com que aparenta desenhar o mundo real (HEINE, 2010: 266).  

A insistência na objetividade, a máxima segundo a qual se deve “renegar a [si] mesmo o 

máximo possível e incorporar o objeto a [si] o mais puramente que se poderia fazer” – e que se 

contrapõe à tendência moderna dos relatos de viagem de se voltarem “aos sentimentos e às 

visões do viajante”, na esteira da Sentimental Journey (1768) de Laurence Sterne – é talvez a 

característica fundamental da viagem à Itália, conforme a observa a distância o velho Goethe 

(2000b: 434) de Tag- und Jahreshefte (Diários e anuários). No próprio texto da Viagem, 

entretanto, o autor se refere constantemente à sua intenção de manter “uma visão límpida e clara 

dos lugares” (GOETHE, 1999: 143). Trata-se, antes de tudo, de um exercício, de uma “prática 

[Übung] de buscar ver e ler todas as coisas como elas são” (GOETHE, 1999: 159; GOETHE, 
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2000c: 134), para a qual Goethe (1999: 143) se vale “da contemplação da geologia e da 

paisagem no sentido de reprimir a fantasia e os sentimentos”. De modo a não proceder de forma 

fantasiosa – phantastisch verfahren –, mas apreender a região em sua realidade objetiva – real 

nehmen (GOETHE, 2000c: 122) –, o viajante recorre às profundezas geo-históricas da Terra e 

à superfície terrestre em sua configuração total: ciência e arte, história e geografia.71 

Abordaremos a implicação desses fatos posteriormente.  

Por um lado, manter os olhos bem abertos, como Goethe afirma fazer em Terni, a 27 de 

outubro de 1786, e em Nápoles, a 27 de fevereiro e 19 de março de 178772, é uma forma de 

captar imagens sublimes e inimitáveis, de conhecer e respeitar o Outro em sua particularidade, 

sem prejulgá-lo. “Julgar, não desejo, tanto quanto me é possível não fazê-lo”, diz o Goethe 

(1999: 143) que, meses depois, na volta da Sicília, dedica ao amigo Johann Gottfried von Herder 

algumas páginas de observação atenta do povo napolitano, querendo, com isso, desfazer os 

preconceitos “nórdicos” de seu antecessor e guia, Johann Jacob Volkmann (GOETHE, 1999: 

390-396). A contemplação compreensiva, uma faceta da objetividade goethiana, caracteriza o 

olhar do viajante como um alternativo, isto é, nascido em outro (lugar e/ou tempo) e, portanto, 

simpatizante (befreundet)73 do Outro. É uma atitude geral de Goethe na Itália a de alternar e 

alterar, de modificar pontos de vistas, consciente que está da parcialidade inerente a toda visão. 

Assim ele o faz quando observa as pessoas em Veneza a partir dos dois lados do Grande Canal, 

um a cada vez (GOETHE, 1999: 81), ou quando decide ver a paisagem daquela mesma cidade 

uma primeira vez na cheia e depois na vazante (GOETHE, 1999: 83; 109), de modo a obter um 

panorama mais completo, ou ainda quando, mais adiante, compara a Roma diurna com a Roma 

ao luar (GOETHE, 1999: 199), atento às diferenças que a iluminação noturna provoca na 

aparição da paisagem. 

Por outro lado, os olhos límpidos e abertos ajudam, por uma espécie de retorno, no 

processo de descoberta de si mesmo. Se a Bildung é de “natureza circular, cíclica e alternante”, 

como comenta Antoine Berman (2002: 86), nada mais natural do que a afirmação de Goethe 

                                                 
71 Sobre o movimento de temporalização da natureza no século XVIII, v. Reinhart Koselleck (2014: 73ss.). Sobre 

a participação de Goethe nesse contexto, v. Hartmut Böhme (1993).  
72 Ver Goethe (1999), páginas 143, 222 e 254, respectivamente. 
73 É esse o termo utilizado pelo autor ao falar do segundo momento diante das ruínas de Paestum, sendo o primeiro 

um de estranhamento (völlig fremde Welt) (GOETHE, 1999: 261; GOETHE, 2000c: 119-220). Devemos notar que 

a experiência em Paestum é uma de olhar temporal, de rememoração histórica do estilo, cujo análogo espacial 

poderia ser o olhar de paisagem, ubíquo na Viagem à Itália. À compreensão histórica corresponderia, de forma 

semelhante, a admiração paisagística, em sentido literal: ad-mirari. Estaria, assim, caracterizada uma forma de 

acesso ao outro tempo (a Grécia antiga) e ao outro lugar (a Itália). Lembremos ainda a concepção teórica de 

Bernhard Waldenfels (2009; 2013), que entende que o acesso ao estranho-estrangeiro (das Fremde) implica um 

fundamental deslocamento espaço-temporal (Orts- und Zeitverschiebung) na raiz do próprio (das Eigene): o outro 

é provocação (Anspruch), em relação ao qual o eu seria a resposta.  
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(1999: 53-4) em Verona, no dia 17 de setembro de 1786: “[n]ão estou fazendo esta maravilhosa 

viagem com o propósito de me iludir, mas sim de me conhecer melhor a partir dos objetos que 

vejo” (grifo nosso). Não espanta também que os mesmos objetos pareçam tão familiares, como 

“velhos conhecidos num novo mundo” (GOETHE, 1999: 149), renascidos em déjà-vu. O 

conhecimento do mundo serve, dessa maneira, para “test[ar s]eu poder de observação e 

examin[ar] até onde v[ai sua] ciência”, como chega a dizer em Trento (GOETHE, 1999: 30). O 

esforço formativo em Roma, começado nos dias de sua chegada – “quero aplicar-me no estudo 

das grandes coisas, aprender e me desenvolver [ausbilden], antes de chegar aos quarenta anos” 

(GOETHE, 1999: 160; GOETHE, 2000c: 135) – e ainda mais intensificado na Segunda Estada 

em Roma, culmina no renascimento de si como artista da palavra – “[d]iariamente torna-se-me 

mais claro que eu, na verdade, nasci para a poesia” (GOETHE,  2000c:  518) – e na consequente 

recusa do diletantismo gráfico – “abdicarei da prática das artes plásticas” (GOETHE, 2000c: 

519). Superação tempestiva do “fogo da juventude” por meio de “intenso estudo” (GOETHE, 

2000c: 219), na idade que os antigos gregos chamavam de akmé, o cume de maturação: 40 anos. 

O exercício do olhar objetivo – que transforma o Goethe (1999: 54) de “entendo pouco 

da arte” naquele de “olhos experimentados [geübten]” (GOETHE, 1999: 285; GOETHE, 

2000c: 240) – é, no fundo, uma tendência “intrínseca” desdobrada pelo tempo oportuno (kairós) 

da viagem. Isso porque, como sublinha o próprio autor logo ao início, a análise (das 

Analysieren), “se me conheço bem, nunca será o meu forte” (GOETHE, 1999: 23; GOETHE, 

2000c: 19). Seu olhar é um “para as características mais gerais [aufs Allgemeine]” (GOETHE, 

1999: 23; GOETHE, 2000c: 19), ou seja, é sintético, breve, conciso e voltado para o todo. É no 

mesmo sentido que afirma em Nápoles, a 3 de março de 1787, que “em geral tenho clareza de 

pensamento e logro rapidamente [bald] extrair de cada objeto sua singularidade 

[Eigentümlichkeit]” (GOETHE, 1999: 227; GOETHE, 2000c: 190). De forma semelhante, 

voltará a dizer em 22 de março: “[c]umpre-me agora ter por meta [...] uma compreensão rápida 

[schnelles Auffassen] das coisas” (GOETHE, 1999: 258-259; GOETHE, 2000c: 217). Observar 

deve ser apreender, sem demora, uma lei morfológica: a particularidade que configura a 

essência própria de um objeto. Tal visada bastante fenomenológica – não é, afinal, semelhante 

à redução eidética? – resulta no caráter de esboço das descrições paisagísticas de Goethe: seu 

elemento skizzenhaft.  

Os estudiosos goethianos apontam, afinal, como a força de seu trabalho gráfico – isto é, 

dos mais de 1500 desenhos que produziu em vida, metade dos quais na Itália – “o esquisso 

espontâneo e atmosférico, que indica o objeto de forma esquemática”, sendo sua, portanto, a 
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“vocação específica para reduzir uma representação ao essencial” (MAISAK, 2009: 45). De um 

modo geral, pertence-lhe a qualidade do esquisseur (Skizzist), um dos seis tipos de artista que 

Goethe (2000d) enumera no seu romance epistolar Der Sammler und die Seinigen (O 

colecionador e os seus) (1799), obra originalmente publicada na revista Propyläen e que, 

segundo Hermann Mildenberger (2009: 41), pode fornecer “importantes palavras-chave para 

uma apreciação geral da [sua] oeuvre gráfica”. Pela boca de seu personagem, Goethe (2000d: 

94) revela que um tal artista “fala diretamente [unmittelbar] ao espírito”, desprezando os meios 

materiais com os quais se comprazem os sentidos externos e apressando-se (durcheilen), através 

do olho, rumo à imaginação (GOETHE, 2000d: 94).74 Como reforça o mesmo Mildenberger 

(2009: 41), “no caso do ‘Skizzist’ surgem [...] aspectos dominantes, correspondendo às próprias 

obras de Goethe, uma vez que lhe importava mais a apreensão rápida [rasche Auffassung], a 

escrita impulsiva, do que a elaboração minuciosa [penible Ausarbeitung]”. Os termos utilizados 

pelo teórico fazem lembrar não só o texto italiano supracitado – a schnelles Auffassen que 

Goethe diz ser sua marca –, mas também uma das Maximen und Reflexionen [Máximas e 

Reflexões], a de número 817: “A arte não deve representar o minucioso [das Penible]” 

(GOETHE, 2000d: 481). 

Por mais que tal visão parta da obra artística de Goethe, ela se aplica muito bem às suas 

descrições literárias na Viagem. Isso não só porque ambos os processos de composição se 

interpenetram – em dois momentos, por exemplo, o autor do relato confessa estar usando tinta 

de desenho para escrever suas cartas –, mas principalmente, como veremos mais adiante, porque 

partilham as mesmas características: abstração geral de detalhes meticulosos e procura da 

intuição da forma (Gestalt). Não custa citar, ainda mais uma vez, o Goethe (1999: 205; 2000c: 

173) italiano: “ao contemplarmos os objetos com maior exatidão e nitidez, o que fazemos é, 

antes, elevarmo-nos rumo ao universal [zum Allgemeinen]”. As paisagens (d)escritas no texto 

da Viagem são, no dizer de Márcio Seligmann-Silva (2005b: 274), “ao mesmo tempo lacônicas 

e cheias de vida e paixão” (grifo nosso). Enfim, breves, concisas, essenciais.  

A compreensão da particularidade é como a de uma essência, a partir da qual deveria ser 

possível operar a dedução do todo. É essa outra característica do olhar goethiano: ele é 

reconstrutor de totalidades. Trata-se, por um lado, de um desafio proposto a todo viajante 

italiano, devido à onipresença de ruínas e escombros no caminho: “[e]stranha [wunderbar] é 

[...] a sensação decorrente de depararmos apenas com ruínas [Ruinen] a partir das quais temos 

                                                 
74 Interessante observar que o esquisseur erra, dessa forma, num aspecto essencial do objeto plástico: o trabalho 

de/ em sua materialidade.  
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de reconstruir [auferbauen] de forma precária aquilo de que ainda não temos ideia”, diz Goethe 

(1999: 143; 2000c: 122) em Terni a 27 de outubro de 1786. Depois, em Roma, a 22 de janeiro 

de 1787, volta ao mesmo tópico ao resumir a dificuldade dos estudos romanos. “Tudo precisa 

ser compilado a partir de uma infinidade riquíssima de ruínas [Trümmern]” (GOETHE, 1999: 

194; GOETHE, 2000c: 164), exigindo, naturalmente, do observador “um grande talento de 

restaurador [Restaurationstalent]”, como reforça ainda em Catânia, na Sicília, alguns meses 

depois (GOETHE, 1999: 348; GOETHE, 2000c: 296). Por outro lado, esse talento também é 

uma consequência do modo sintético, totalizante, da contemplação goethiana, pois como o 

próprio autor afirma, logo após uma passagem já supracitada, “[s]e, de um objeto, disponho de 

não mais do que a ponta do dedo, poderei decerto conquistar [zueignen] a mão inteira com meus 

ouvidos e meu pensamento” (GOETHE, 1999: 259; GOETHE, 2000c: 217). Apropriar-se do 

todo por compilação das partes é, de certa maneira, o modo configurador da paisagem. Não 

deve espantar, portanto, se na primeira página da Viagem, Goethe (1999: 11) afirma:  

Faço logo uma idéia de toda e qualquer região quando me ponho a pesquisar seu mais 

minúsculo curso d’água, para onde corre, a que bacia pertence. Ao fazê-lo, estabeleço 

na mente uma relação entre montanhas e vales, mesmo em regiões cuja totalidade o 

olhar é incapaz de abranger. 

Tal descrição do “método de contemplação das regiões”, como o denomina Mikhail 

Bakhtin (2011: 239), é provavelmente uma anotação tardia – não consta das anotações iniciais 

do Diário a Charlotte von Stein (GOETHE, 1887: 148) e, além disso, é referido também em 

Dichtung und Wahrheit e Tag- und Jahreshefte, como revela Bakhtin (2011). Ainda assim, a 

visão de mapeamento, como preferimos chamá-la, caracteriza o olhar paisagístico-geográfico 

praticado nas descrições da Viagem e está de pleno acordo com a tipologia que até aqui fizemos 

a partir de outras passagens: é objetiva, sintética, reconstrutora, totalizante, e, dessa forma, 

breve e concisa. E nessas palavras, como também na prática desse modo de observação, está 

resumido o elemento clássico do texto italiano de Goethe. Afinal, na preocupação com o “todo” 

e seu “estilo elevado” (GOETHE, 1999: 97), no “profundo senso para a grandeza [fürs Grosse] 

e a beleza”, assim como “no estudo dos antigos para [...] fazê-los reviver mediante sua própria 

pessoa” (GOETHE, 1999: 84; GOETHE, 2000c: 71-72) – isto é, na reconstrução do passado 

no presente, pois “[n]ão se pode conhecer o presente sem o auxílio do passado” (GOETHE, 

1999: 196) –: enfim, em todas essas qualidades atribuídas ao arquiteto neoclássico Andrea 

Palladio, o viajante espelha-se a si mesmo e a seu modo de ver, conforme a estratégia de 

monumentalização caracterizada mais acima.75 

                                                 
75 Aproveitando a referência ao “classicismo” do olhar goethiano, citemos um aforismo do contemporâneo Arthur 

Schopenhauer (2012: 155), que com o poeta de Weimar partilhava certas afinidades: “Um dos principais proveitos 
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É o elemento do tempo que merece, por último, nossa consideração. Podemos mapear a 

relação entre temporalidade e olhar de várias maneiras diferentes, a começar – na esteira das 

notas sobre Palladio – pela questão do tempo histórico. É nesse tópico que a crítica da paisagem 

na obra de Goethe já firmou uma posição em relação à qual pretendemos divergir. Tanto 

Mikhail Bakhtin (2011) – cujo texto remonta aos anos de 1938 – quanto Hartmut Böhme (1993) 

– que, interessantemente, não faz referência ao antecessor – insistem em que o olhar paisagístico 

de Goethe é, concomitantemente, um olhar para a História, seja humana, seja natural. Bakthin 

(2011), que cita algumas passagens da Viagem à Itália em defesa de sua tese, parte do 

desenvolvimento do cronótopo do tempo histórico no romance de formação europeu, cujo ápice 

ele vê no “despertar do sentimento do tempo” no século XVIII (BAKHTIN, 2011: 226), mas, 

principalmente, na obra goethiana. Nesta, o espaço – em especial, o de paisagem – deve ser 

entendido “apenas do ponto de vista do homem construtor, do ponto de vista da transformação 

[da] região em um trecho de vida histórica” (BAKHTIN, 2011: 236-7). Em nosso autor, haveria 

mútua determinação entre acontecimento e localidade, intensa imbricação entre motivos 

temporais e espaço de realização, de tal modo que “[t]udo nesse mundo é tempo-espaço, 

cronótopo autêntico” (BAKHTIN, 2011: 245). A isso se liga, na concepção de Bakhtin (2011: 

227), “a importância excepcional [...] da visibilidade para Goethe”, a centralidade da 

experiência ocular – o que já conseguimos esboçar nesta e na seção anterior –, mas 

principalmente a “concretude” do tempo histórico: “o olho que vê procura e encontra em toda 

parte o tempo – o desenvolvimento, a formação, a história” (BAKHTIN, 2011: 229). 

O nascimento do cronótopo histórico atinge, no poeta de Weimar, seu momento oportuno. 

É sob o signo de outro nascimento – o da temporalidade histórica da Natureza – que Böhme 

(1993), por sua vez, vai buscar pensar a Viagem à Itália. Partindo de uma carta italiana de 

Goethe ao príncipe Karl August em 23 de outubro de 1787 – carta que subjaz, mas não foi 

incorporada ao texto final –, o autor revela como “a presença magnífica da paisagem é 

duplamente temporalizada e dinamizada”: pela história natural e geológica de Nápoles – com 

seus vulcões e estratos – e pela história cultural e social de Roma – com suas ruínas –, dois 

polos que se interpenetram e se juntam ao tempo biográfico do próprio envelhecer (BÖHME, 

1993: 213). Num sentido paralelo ao da visibilidade em Bakhtin (2011), Böhme (1993: 215) 

                                                 
do estudo dos antigos é que ele nos protege da prolixidade, uma vez que os antigos sempre se esforçaram para 

escrever de maneira concisa e sucinta [...]”. Lembremos também que o pensamento orgânico, voltado para a 

totalidade e para a disposição harmônica e simétrica das partes, é a marca classicista de textos como Einfache 

Naturnachahmung, Stil und Manier (Imitação simples da natureza, estilo e maneira) (1789), Einleitung in die 

Propyläen (Introdução aos Propileus) (1798) e Über Laokoon (Sobre Laocoonte) (1798), aos quais retornaremos 

en passant mais à frente. O interesse pela paisagem e seu modo de conformação totalizante é, nesse contexto, de 

uma plausibilidade mais do que lógica.  
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chega a dizer que “existe uma cultura do olhar [Blick], na qual o órgão sensorial, inteiramente 

ligado à presença do objeto, se desenvolve, porém, em um responso aos tempos da Terra e da 

História, escondidos mudamente nas coisas”. Ver no presente o passado, por uma estética das 

ruínas e pelos resquícios geológicos, é intuir o próprio Tempo. Daí que, mais próximo do final 

do artigo, Böhme (1993: 220) anote belamente: “A ‘Viagem à Itália’ é então ela mesma, como 

a obra conjunta ‘Idílios de Wilhelm Tischbein’, um ‘monumento dos tempos passados’ [...]. É 

o trabalho no tempo e documenta o trabalho do tempo”. Restauração estética da própria vida 

passada que busca tornar visível a recíproca influência entre rememoração histórico-cultural76 

e contemplação histórico-natural no “solo clássico”.  

Muitas passagens da Viagem à Itália poderiam ser referidas para confirmar a justa tese 

dos comentadores supracitados. Contentamo-nos com duas. Primeiramente, a já citada entrada 

de 27 de outubro de 1786, em Terni: “Se, nesse terreno, não procedemos de forma fantasiosa, 

mas, em vez disso, apreendemos a região em sua realidade [...], vemos que ela segue sendo o 

mesmo palco [Schauplatz] decisivo no qual se desenrolaram os grandes feitos do passado” 

(GOETHE, 1999: 143; GOETHE, 2000c: 122). Além disso, vejamos também a entrada de 7 de 

novembro do mesmo ano, em Roma: “Quando contemplamos uma tal existência de mais de 

dois mil anos, modificada em tantos aspectos [mannigfaltig] e tão profundamente pela mudança 

dos tempos [...], fazemo-nos companheiros [Mitgenosse] dos grandes desígnios do destino” 

(GOETHE, 1999: 154; GOETHE, 2000c: 130). Há uma espécie de convivência fluida do 

observador com a Cidade Eterna, entre a identidade geográfica do cenário – “o mesmo solo, a 

mesma colina” etc. – e a alteridade histórica de estilos e épocas – “uma Roma seguindo-se à 

outra” (GOETHE, 1999: 154). De qualquer modo, vê-se claramente a rica interação entre o 

olhar e o tempo do objeto.  

A essas visões que insistem, por assim dizer, na percepção de um coletivo – a forma 

temporal da história humana ou natural –, queremos contrapor nossa atenção ao propriamente 

individual, ao tempo testemunhal da memória.77 Já dissemos que, no que diz respeito ao texto, 

Goethe constantemente retoma a dimensão originária da experiência, conferindo ao narrado um 

tom fenomenológico, um sabor de imediatez. Como se não bastasse, o autor toma 

                                                 
76 Sobre essa expressão, lembremos o “fio condutor winckelmanniano” (GOETHE, 1999: 343) – isto é, o modo de 

rememoração histórica dos estilos – usado por Goethe (1999: 261) no labirinto de ruínas em Paestum. 
77 Essa contraposição poderia ser re-escrita da seguinte maneira: a Bakhtin (2011) e Böhme (1993) interessava a 

paisagem que rememora, isto é, que abria “espaço” para o temporal. A nós interessa a paisagem que é memória, 

ou seja, reencenação literária da percepção, reprodução secundária. Do tempo-na-paisagem, codificado no espaço, 

para o tempo-paisagem, o texto-percepção. Procuramos não um “quê”, mas um “como”: como a paisagem escreve/ 

inscreve o tempo, o andamento da viagem, do corpo e do olhar? 
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explicitamente a questão do tempo de contemplação como seu tema. Uma passagem com a 

mesma data de 7 de novembro coloca, diante das galerias de Rafael e de sua Escola de Atenas, 

a seguinte reflexão: “O prazer da primeira impressão é incompleto; a fruição só se faz plena 

depois de, pouco a pouco [nach und nach], se ter examinado e estudado tudo” (GOETHE, 1999: 

157; GOETHE, 2000c: 133). Vemos aqui, nesse trecho, o resumo daquilo que expusemos, a 

partir de Kurt-Heinz Weber (2010: 148) numa nota do primeiro capítulo, acerca da 

contemplação de paisagem: há um primeiro momento de sublime choque, que fornece uma 

“vaga impressão geral”, ao qual segue uma duração mais delongada – uma de-morada, por 

assim dizer –, em que o observador procura por “pontos de apoio e informações” – os 

elementos, as partes –, de modo a elaborar “uma imagem coesa”. O olhar goethiano é consciente 

dessa dupla temporalidade, a qual se refere, antes de tudo, ao indivíduo em seu encontro com a 

obra de arte e/ ou a paisagem natural.  

Essa autoconsciência não fica, entretanto, resumida nas meras duas linhas supracitadas. 

A mesma estrutura dupla aparece também, por exemplo, em Paestum, numa já referida 

passagem. Diante das ruínas de um templo grego, “a primeira impressão só podia causar espanto 

[Erstaunen]” e o viajante se encontra, então, “num mundo inteiramente estranho [fremd]” 

(GOETHE, 1999: 261). É através do exercício temporal de rememoração dos estilos históricos, 

por um esforço singular de atenção contemplativa e compreensiva, que, num segundo momento 

– o qual se estende pelo “dia todo” –, Goethe (1999: 261) pode sentir simpatia (befreundet) e 

mesmo louvar o arquiteto.78 O mesmo momento de sublime espanto se repete na mais magnífica 

paisagem da Viagem, quando Goethe (1999: 404), a 2 de junho de 1787, se despede do Vesúvio 

e diz: “[s]omente espanto poderia causar abranger tudo aquilo com um único olhar” – “[d]ies 

alles mit einem Blick zu übersehen [...] musste wohl Erstaunen erregen” (GOETHE, 2000c: 

346). Ver repentinamente, na abertura de uma janela, um conjunto de múltiplos elementos 

abrangido por um único olhar – isto é, a um só tempo – provoca a sensação de sublimidade. 

Comentaremos mais acerca desse “momento fecundo” (fruchtbarer Augenblick) numa seção 

posterior.79  

                                                 
78 Ver ainda a seguinte passagem de 25 de dezembro de 1787, na Segunda Estada em Roma: “O brilho das grandes 

obras artísticas não me cega [blenden] mais; caminho agora em meio à intuição [Anschauen], no conhecimento 

verdadeiro e discernente” (GOETHE, 2000c: 446). Cegueira de espanto sublime e intuição formad(or)a. 
79 Estamos aproximando aqui o momento inicial da contemplação, caracterizado por sua brevidade, ao fenômeno 

do sublime e seu “choque”. Devemos, entretanto, notar que uma qualidade do sublime – o excesso perceptivo e a 

impossibilidade de abarcar tout à coup – faz o observador Goethe exclamar muitas vezes a necessidade de uma 

“vida inteira” para dar conta do que vê. Daí, por exemplo, a relevante consideração de 28 de janeiro de 1787: 

“[f]az-se necessário exercitar o olhar com rigor e, ao longo de muitos anos, aprender antes de poder perguntar” 

(GOETHE, 1999: 198), ou um pouco antes, a afirmação de 13 de dezembro de 1786: “Roma é um mundo, e seriam 

necessários anos para que se pudesse começar a apreendê-la” (GOETHE, 1999: 176). O sublime do primeiro 
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Com relação a esse segundo momento de contemplação, por sua vez, devemos referir uma 

expressão do autor – nach und nach – utilizada na descrição de uma paisagem siciliana. Na 

entrada de 13 de maio, Goethe (1999: 367; 2000c: 313) relata sua volta a Nápoles de Messina: 

“[a]fastando-nos pouco a pouco [bei allmählicher Entfernung] da costa [...], ocupou-nos a vista 

magnífica da Palazzata, da cidadela, das montanhas, [...] admirávamos pouco a pouco a 

paisagem [nach und nach anstaunen]”. O processo de distanciamento gradual permite não só o 

surgimento do todo paisagístico, como também a sua contemplação demorada e aprazível. Isso 

contrasta diretamente com a Messina que antes, na proximidade imediata do corpo, havia sido 

caracterizada tantas vezes com o adjetivo verdriesslich (penoso, aborrecido) por conta de sua 

situação pós-terremoto – “a visão [Anblick] de Messina é extremamente penosa” (GOETHE, 

1999: 360). Do estranho horror – e por que não sublime? – à admiração simpática, da 

proximidade inicial à distância final: dois modos, dois tempos de contemplação. 

Com essa última análise, já entramos no tópico maior de nosso capítulo: a temporalidade 

memorativa do olhar. O que foi acima exposto nos leva à conclusão de que, tanto em afirmações 

“teóricas” quanto em sua prática, a visão goethiana – dos objetos de arte, da arquitetura e das 

paisagens – busca, antes de tudo, o fenomenológico: a descrição objetiva do que está sob os 

olhos, sem contaminações sentimentais, por assim dizer, rumo às qualidades e elementos 

essenciais do todo.80 Esse seu olhar sintético – dessa forma, conciso e breve, sem delongas e 

minuciosidades – está atento para a aparição do Tempo e de seus múltiplos estratos: seja o 

histórico-humano – das ruínas, dos hábitos culturais –, seja o histórico-natural – da geologia –, 

seja o fenomenológico-percepcional – da contemplação direta, individual. Nossa tese está, aos 

                                                 
momento impede a compreensão total e imediata e pede por uma fruição mais demorada, por uma imersão abismal 

no todo contemplado, ou seja, ele evoca, no sentido do alemão hervorrufen, o segundo momento. Essa passagem 

entre as duas fases é captada ainda, em termos mais amplos, na entrada do dia de Natal de 1786, em Roma: 

“Começo já a rever o que de melhor vi até agora, e o primeiro espanto [Staunen] dissolve-se então num conviver 

[Mitleben] e num sentimento mais puro do valor dos objetos” (GOETHE, 1999: 179; GOETHE, 2000c: 151). 

Novamente, do choque imediato à simpatia delongada. Outros exemplos da distensão temporal, convocada pelo 

excesso sublime, são: a) diante do Paraíso de Tintoretto, em 17 de setembro de 1786: “a fim de se poder admirar 

e desfrutar de tudo isso, ter-se-ia de ser o proprietário da pintura e passar a vida a contemplá-la” (GOETHE, 1999: 

55); b) diante da Igreja de S. Maria della Carità, obra de Palladio, a 2 de outubro: “[d]everíamos passar anos 

contemplando uma obra assim” (GOETHE, 1999: 84); c) diante do templo de Minerva, também de Palladio, em 

entrada do dia 25 de outubro: “[o] que a contemplação dessa obra suscita em mim é algo inexprimível, algo que 

seguirá para sempre dando seus frutos [ewige Früchte]” (GOETHE, 1999: 138; GOETHE, 2000c: 118); e assim 

por diante.  
80 É sobre esse mesmo tipo de descrição que insiste, ainda no início do século XX, Georg Klatt (1922: 20), fazendo 

referências explícitas a Goethe – um dos “sumos sacerdotes desse serviço à natureza” (KLATT, 1922: 30): “quando 

mergulhamos realmente no fenômeno [Erscheinung], quando nos entregamos a ele inteiramente, então se forma a 

clara intuição [Anschauung] do objeto [...], e a intuição fará surgir a expressão adequada”. A revista, inclusive, na 

qual foi publicada esse texto Sobre a descrição de paisagem, recebeu, seis anos antes, a primeira versão da Teoria 

do romance, do também goethiano Georg Lukács.  
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poucos, se confirmando: essa última temporalidade, aquela da experiência e da memória 

retencional, deixa suas marcas nas paisagens descritas.  

3.4 As palavras e os modelos de paisagem 

Um trabalho preparatório da análise envolve ainda a distinção dos modelos de paisagem 

operacionalizados no texto da Viagem, os quais são dois: um geográfico e outro pictográfico, 

ligados cada um a um tipo de imagem: o mapa topográfico e o quadro de paisagem. São duas 

formas composicionais que aqui interagem e se alternam e que têm, em última instância, uma 

raiz comum: a origem do gênero de paisagem na pintura holandesa a partir do esforço 

cartográfico contemporâneo, como já foi exposto acima no primeiro capítulo. No caso particular 

de Goethe, há que se levar em conta seu forte interesse artístico – que vem da casa paterna e se 

transforma ao longo da viagem, indo dos pintores naturalistas holandeses para os ideais 

franceses, como mostrou Hermann Mildenberger (2009: 35ss.) – e seu interesse pela geologia 

e pelas ciências naturais – algo que lhe trouxeram os anos em Weimar no cargo de ministro, 

responsável, entre outras coisas, pela construção de estradas. A cada um dos modelos referidos, 

liga-se o uso específico de certas palavras para o espaço. Vejamos.   

O modelo geográfico pode ser entendido, por exemplo, a partir da concepção de paisagem 

dos geógrafos culturais, que a repuseram no contexto original de seu surgimento no Norte 

europeu. Para o alemão Carl Sauer (1998), trata-se de “uma área composta por uma associação 

distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais” (SAUER, 1998: 23), ou, para dizer 

fenomenologicamente, no sentido da doutrina mereológica de Husserl, “uma realidade como 

um todo que não é expressa por uma consideração das partes componentes separadamente” 

(SAUER, 1998: 22). O trabalho geográfico é entendido aí como uma morfologia – Sauer (1998: 

31-2) fala de um “método morfológico de síntese”, o qual seria contribuição de Goethe à ciência 

moderna – uma descrição que “não é de uma cena individual mas um somatório de 

características gerais” (SAUER, 1998: 27), baseadas em fatores e formas como o clima, o solo, 

a vegetação, os modos de habitação e produção do homem etc. A paisagem geográfica é, antes 

de tudo, corológica, isto é, voltada para o conhecimento de uma área, de suas particularidades, 

tanto em termos de recursos naturais quanto nas formas de exploração e interação humanas 

(SAUER, 1998: 16). Sua forma imagética ideal é: ou o mapa corográfico – aquele “inventário 

minucioso das realidades próximas, expressão da frequentação dos lugares circundantes”, 

conforme caracteriza Jean-Marc Besse (2014a: 22) os trabalhos dos geógrafos do século XVI 

– ou ainda a pintura topográfica de paisagem – a qual, por meio de uma rede de traços, busca a 

exatidão isomórfica do representado (CASEY, 2002: 9-10). Enfim, visa-se a “fisionomia” de 
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uma região – para usar o termo de Alexander von Humboldt, amigo e correspondente de Goethe 

(MATTOS, 2004).81 

Tal forma de ver e representar a paisagem – recorrente nas descrições de todo o texto da 

Viagem à Itália, mas praticamente ausente nos comentários da crítica especializada, cujo foco 

de interesse são as influências pictóricas em Goethe – tal modelo, enfim, é sugerido por palavras 

de cunho bastante geográfico, como Lage, liegen, Gegend, Lokalität, traduzidas por Sérgio 

Tellaroli como “localização” ou “paisagem”, “situar-se”, “região” ou “paisagem”, e “lugar”, 

respectivamente. Quando o autor se refere, por exemplo, à localização de uma cidade no 

entorno regional, ou quando descreve as rochas, os rios e os tipos de cultivo de uma região, 

conforme eles se apresentam ao viajante em trânsito, é quase certo que seu olhar busca o 

registro corográfico, num sentido quase científico de exatidão e mapeamento. Lembremo-nos, 

aqui, da “visão de mapeamento”, como descrita na seção anterior: o hábito de deduzir a 

configuração total de uma região (Gegend), indisponível a um só olhar (übersehen), a partir da 

disposição de seus rios (GOETHE, 1999: 11; GOETHE, 2000c: 9).82 Um exemplo de descrição 

de paisagem assim é aquela que surge em 24 de fevereiro de 1787, entre Mola di Gaeta e Santa 

Ágata, a caminho de Nápoles: 

A seguir, vem a travessia do rio Garigliano. Viaja-se então por regiões [Gegenden] 

bastante férteis, em direção a uma cadeia de montanhas. Nada que nos chame a 

atenção. Por fim, aparece a primeira colina de cinza vulcânica. Começa aí uma grande 

e magnífica região [Gegend] de montes e vales, acima dos quais picos nevados enfim 

se erguem. Sobre a elevação mais próxima, uma cidade comprida decerto salta aos 

olhos. No vale situa-se [sic] Santa Ágata e uma respeitável hospedaria [...] (GOETHE, 

1999: 219; GOETHE, 2000c: 183). 

Para além da presença de termos claramente geográficos – como cadeia de montanhas, 

colina de cinza vulcânica, montes e vales etc. –, é importante notar a configuração corográfica 

do todo, ou seja, como paisagem com formas naturais – relevo, irrigação, substrato geológico 

etc. – e formas culturais – a cidade e suas construções. O fato de que ela se desdobre ao longo 

da viagem e que, portanto, guarde a recordação do tempo fenomenológico do desdobramento – 

vejam-se os advérbios temporais em sequência – é o tópico de nossa análise iminente. 

Nessa preparação analítica, devemos ainda observar a presença do modelo pictográfico. 

Este é mais conhecido e praticamente o único abordado pela crítica goethiana, como veremos 

mais adiante. Sua forma imagética ideal seria o quadro de paisagem, configurado segundo o 

                                                 
81 Ficará evidente, no momento específico das análises, o quanto a visada relativamente recente de Sauer (1998) e 

dos geógrafos culturais encontra, na Viagem à Itália, uma intuição precursora. 
82 O mesmo tipo de contemplação abrangente e geográfica se dá pelo estudo dos detritos geológicos: “não há forma 

mais rápida de se obter uma idéia melhor de uma região montanhosa [Gegend] do que examinar os tipos de rochas 

arrastados pelos riachos” (GOETHE, 1999: 278; GOETHE, 2000c: 233). 
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dispositivo da perspectiva geométrica – aparecido na Era Moderna e caracterizado por delimitar 

o espaço a partir de um olhar único, individual, situado longe dos objetos, de modo a abarcá-

los.83 A disposição da distância na forma de planos sucessivos de profundidade corresponde, 

na superfície da tela, a camadas horizontais justapostas, as quais convidam o observador a se 

movimentar para cima e para baixo. Tal enfoque num olhar central e num movimento por eixos 

diante do quadro – direita/ esquerda, alto/ baixo, frente/ atrás – se introduzem nas descrições 

paisagísticas cujo modelo é pictórico através das palavras Bild, isto é, “imagem”, “quadro”, e 

Aussicht, Ansicht, Ansehen e Anblick, cuja tradução é “vista”, “visão” e “paisagem”. 

Principalmente as duas primeiras – e sua correspondente etimológica em português – lembram 

o termo italiano veduta, aplicado, geralmente, à pintura da paisagem urbana.84 

Um exemplo evidente deste tipo está na entrada de 7 de maio de 1787, em que Goethe 

(1999: 349; 2000c: 296-297) relata o que vê a partir do teatro de Taormina, na Sicília: 

Se nos sentamos no ponto mais elevado onde outrora ficavam os espectadores, temos 

de admitir que jamais um público de teatro desfrutou de semelhante visão [solche 

Gegenstände vor sich]. À direita, sobre rochedos mais altos, erguem-se castelos; mais 

abaixo jaz a cidade, e, embora essas construções sejam recentes, outras semelhantes 

ter-se-ão assentado no mesmo lugar em tempos passados. Em seguida, vê-se toda a 

longa extensão da cumeeira do Etna e a costa, à esquerda, até Catânia, ou mesmo 

Siracusa; por fim, a gigantesca e fumegante montanha de fogo fecha o amplo e largo 

panorama [das weite, breite Bild], não, porém, de forma assustadora, pois a atmosfera 

a ameniza, fazendo-a mais distante e suave do que é (grifos nossos).  

Fica claro, especialmente pelo uso da palavra Bild, que essa descrição organiza o todo 

pelo modelo pictográfico. As referências adverbiais, em grifo, não só confirmam os eixos da 

“superfície” e os vários “lugares” dessa tela, mas testemunham ainda o movimento do olhar e 

a forma temporal da imagem. Deixaremos essa análise para o momento apropriado. Aqui deve 

ser ressaltada somente a estrutura fenomenológica desse “espetáculo” [do lat. specto]: apesar 

de sua descrição ser pautada por um modelo pictórico de contemplação e organização, a 

                                                 
83 Jean-Marc Besse (2014a: 21) contrapõe a perspectiva geográfica, que entende paisagem como “espaço objetivo 

da existência”, representado inicialmente no modelo do teatro do mundo [Weltbühne], à perspectiva estética, que 

concebe paisagem como “vista abarcada por um sujeito”, “extensão de um território que se descortina num só 

olhar desde um ponto de vista elevado, segundo a fórmula tornada clássica a partir do século XVII na história da 

pintura”. É desta última que falamos agora. 
84 Um representante famoso da pintura de vedute é Canaletto, o qual Goethe (1999: 65; 2000c: 55) cita textualmente 

na entrada de 21 de setembro de 1786, referindo-se a um conjunto de casas em Vicenza que, juntas, “resultaria[m] 

numa visão igualmente prazerosa [vergnüglich anzusehen]” (grifo nosso). Acerca do presente tópico, o crítico 

Johannes Grave (2013: 263) afirma, a partir do texto pós-italiano Einfache Nachahmung der Natur, Manier und 

Stil (Simples imitação da natureza, maneira e estilo) (1789) – marco do classicismo de Goethe –, o seguinte sobre 

a opinião deste a respeito de seu amigo pintor Jacob Philipp Hackert: “porque justamente não soube dar este passo, 

Hackert é, a seus olhos, um perfeito exemplo da diferença fundamental entre a pintura de vedute, reprodução fiel 

de vistas da natureza, e a pintura de paisagem, que repousa sobre uma compreensão mais profunda da natureza. 

Segundo o poeta, a arte de Hackert se caracteriza pela verdade das vistas, mas não chega a fornecer uma imagem 

viva da natureza”. 
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paisagem está “diante dos olhos”, como poder do corpo que se estende – “à direita”, “à 

esquerda” – sobre o mundo.85  

É a partir do fenomenológico que voltamos, então, para o literário. A descrição goethiana 

recorda, reencenando, a percepção cinestética, isto é, os movimentos (e os tempos) do carro, do 

corpo e do olhar. No caso do carro e sua viagem, surge, normalmente, uma paisagem ampla, de 

caráter geográfico; nos dois outros, o resultado costuma ser um quadro, em moldura pictórica. 

Obviamente, todas essas divisões não devem ser rigorosas, uma vez que há sobreposições. 

Abundam casos em que Lage e Gegend se ligam a herrlich (“magnífico”) – palavra que traduz 

o sublime próprio das artes plásticas – ou em que Anblick e Aussicht abrem um espaço 

geográfico, de anotações mais “científicas” e pouco estéticas. Talvez o maior exemplo seja a 

rara palavra Landschaft, que é utilizada tanto no sentido de região ou província – ver a entrada 

de 10 de outubro de 1786, em que Goethe (1999: 113) fala dos venezianos, as “criaturas desta 

paisagem” – quanto no de quadro – ver a afirmação, em 7 de novembro, sobre Roma e suas 

“paisagens de todos os tipos [landschaftliches Bild]” (GOETHE, 1999: 154; GOETHE, 2000c: 

131). 

Antes de seguir, nessa pré-análise, rumo à revisão da crítica de paisagem e da presença 

do modelo pictográfico em Goethe, devemos lembrar que a divisão básica que fizemos nessa 

seção encontra, no próprio texto da Viagem à Itália, uma confirmação. Citamos, na nota 70, a 

tripla possibilidade, prevista por Goethe (1999: 261) em Paestum, da contemplação de um 

objeto: via reproduções – o desenho arquitetônico e a representação em perspectiva – e via 

interação corporal. À planta corresponde o mapa geográfico; ao desenho em perspectiva, a 

pintura de paisagem; e à presença do corpo, a experiência fenomenológica do ambiente. O que 

aqui consideramos é, na verdade, uma combinação dos três pontos: por um lado, o texto literário 

é a reencenação testemunhal do fenomenológico; por outro, a descrição da paisagem pode ser 

mediada pela representação cartográfica ou pela pictográfica, ou melhor, pode ter, como seus 

análogos imagéticos, o mapa e o quadro. Esperamos mostrar, na análise, como em ambos os 

                                                 
85 Como afirma Cauquelin (2007: 31), a partir de Panofsky (1980) – e este a partir de Ernst Cassirer –, a paisagem 

é uma forma simbólica, um artifício que está na base do fenômeno. A disponibilidade “imediata” da percepção, 

conforme defendida pelos fenomenólogos, não exclui o fato de que, antes de tudo, a percepção deve ser formada 

culturalmente e, portanto, mediada. É num sentido análogo que Sybille Krämer (2008: 18-19) propõe que se 

desloque, para o centro da reflexão sobre os media, o tornar-perceptível e o fazer-aparecer, deixando claro, dessa 

maneira, que, antes do comunicar, é no perceber que começa a mediação. Lembremos a afirmação de Weber (2010: 

175) também: para organizar as impressões visuais num todo paisagístico, faz-se necessária uma “Schulung des 

Sehens”, isto é, uma “formação do olhar”.   
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casos o tempo memorativo-retencional se mistura ao espaço paisagístico, dando-lhe o suporte 

e a “liga” para se conformar em um todo.86  

3.5 Referências e influências da visão goethiana 

A crítica goethiana já insiste, desde o início do século passado, acerca da onipresença da 

paisagem nas obras do poeta de Weimar. Isso se deve não só ao texto memorativo da Viagem à 

Itália, profícuo em descrições paisagísticas, mas também à reflexão teórica sobre esse gênero 

da pintura – por exemplo, em Ruysdael als Dichter (Ruisdael como poeta) (1816) e nos 

esquemas para uma história da Pintura de paisagem (1818-1832) – e à produção gráfica, da 

qual constam mais de 1500 desenhos. Nossa intenção, nessa última parte da pré-análise, é fazer 

um curto resumo sobre alguns dos principais pontos levantados pelos estudiosos acerca desse 

amplo tema e, ao mesmo tempo, tentar mapear passagens do corpus em que se possam intuir 

os interesses e as influências que marcam o olhar objetivo de Goethe. 

Sobre esse olhar, já notamos que sua tendência sintética, confessada pelo próprio 

memorialista, conduz à brevidade e à concisão do texto. Em nenhum lugar talvez isso fique 

mais evidente do que na prática descritiva das obras de arte contempladas, especialmente as 

pinturas. A écfrase – que para a geração de Goethe servia não só como meio de divulgação das 

obras e das paisagens, num período em que a reprodução gráfica ainda era precária (MILLER, 

1994: 383), mas também como “meio de estudo” (SELIGMANN-SILVA, 2005b: 268)87 – a 

écfrase pictórica, na Viagem à Itália, não possui, de um modo geral, mais do que algumas 

poucas linhas, concentrando-se, na parte inicial do relato, na apresentação e crítica do objeto 

representado e, com o avançar da formação e da narrativa, também no modo de representação. 

Daí que, por exemplo, em Verona, a 17 de setembro de 1786, Goethe (1999: 54), logo após 

anotar que “entend[e] pouco da arte, do trabalho dos pintores”, escreva:  

Mas que cenas esses desafortunados pintores tiveram de pintar, e para quem! Uma 

chuva de maná de, talvez, uns 30 pés de largura por 20 de altura e, para acompanhá-

la, o milagre dos cinco pães! O que há aí para se pintar? [...] Um pintor, incumbido de 

representar santa Úrsula e as onze mil virgens, desincumbiu-se com grande 

inteligência de sua tarefa. A santa apresenta-se de pé, em primeiro plano, como se 

houvesse conquistado com êxito o país. Seu aspecto é bastante nobre, virginal como 

uma amazona, pintada sem nenhum encanto; ao longe, porém, diminutas na distância, 

vêem-se as virgens desembarcando dos navios e aproximando-se em procissão. Na 

catedral, a Ascensão de Maria, de Ticiano, está bem enegrecida; louvável a idéia de 

                                                 
86 Cabe uma nota sobre nosso uso do termo “conformação”. Por essa palavra, queremos dizer o ato de construção 

do todo paisagístico, a formação de sua Gestalt. Preferimo-lo a “enformação” por implicar, pelo prefixo “co-”, a 

unificação de inúmeros elementos e, ao mesmo tempo, ecoar o zusammen- do alemão (por exemplo, em palavras 

como zusammenstimmen, zusammenfassen, etc.) 
87 Ver também o texto de Helmut Pfotenhauer (1995), no qual se descrevem os diferentes tipos de écfrase e sua 

relação com o estudo estilístico-histórico nas obras de J. J. Winckelmann e Wilhelm Heinse. 
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apresentar a Virgem, já a caminho de tornar-se deusa, olhando não para o céu, mas 

para baixo, na direção de seus amigos.  

Em um único parágrafo, resumem-se quatro pinturas: Chuva de maná, de Felice 

Brusasorci, Milagre dos cinco pães, de Paolo Farinato, Santa Úrsula, de Francesco Caroto e 

Ascensão de Maria, de Ticiano (GOETHE, 2000c: 590). Em todos os casos, o poeta se limita a 

enunciar o objeto, dando pouquíssimas características do trabalho pictórico. Nas descrições – 

aqui, principalmente na Santa Úrsula (v. as fórmulas “em primeiro plano”, “na distância”), mas 

depois inclusive em quadros de famosos pintores de paisagem, como “os [irmãos] Carracci, 

Guido [Reni], Domenichino” (GOETHE, 1999: 124) –, o autor simplesmente não menciona o 

elemento paisagístico, o fundo da natureza. Essa “cegueira” é algo que a crítica Petra Maisak 

(1986: 83) notou, tentando explicá-la pela relativa ausência de exemplares desse gênero tão 

recente – cujo real desenvolvimento começa somente na metade do século XVII – e também 

pela preferência goethiana pela figura humana – o que, como se pode intuir da Einleitung in die 

Propyläen (Introdução aos Propileus) (1798), é marca de seu classicismo.88  

É referindo-se a tal classicismo que Ernst Osterkamp (1991), por sua vez, justifica a 

pobreza descritiva da Viagem. Isso que ele chama de “renúncia à descrição” (OSTERKAMP, 

1991: 320) teria sua razão no ceticismo de Goethe com relação ao poder da palavra em dar 

conta do visível, e, naturalmente, na postura antirromântica do período tardio. Contra a euforia 

descritiva dos românticos e sua insistência em desdobrar, pela imaginação, sentidos alegóricos 

e religiosos para o representado, o poeta de Weimar apontaria para a não-comunicabilidade da 

intuição e para a experiência concreta e sensitiva.89 No mesmo sentido, sublinha o crítico Javier 

Arnaldo (2009: 13) que “o poder expressivo-visual da imagem conquistara o coração de 

Goethe”, fazendo com que se diferenciasse “radicalmente do caráter cultural do Romantismo, 

cujos princípios poetológicos procederiam principalmente da teoria literária, da hermenêutica 

e, em última instância, dos valores abstratos da linguagem”. É a confiança clássica na 

visualidade e na necessidade da contemplação imediata que explicaria, por exemplo, a frase de 

Goethe (2000c: 372) no início da Segunda Estada em Roma: “a arte está aí para que a vejamos, 

não para que dela falemos, a não ser em sua presença”; ou ainda a onipresença de topoi sobre a 

sublime indescritibilidade das obras e paisagens (OSTERKAMP, 1991: 219). Daí também o 

                                                 
88 Testemunho único do envolvimento explícito de Goethe com quadros de paisagem permanece uma visita com 

Philipp Hackert à Galleria Colonna, em Roma, a 27 de junho de 1787, em que afirma contemplar “trabalhos de 

Poussin, Claude, Salvator Rosa” (GOETHE, 2000c: 352). 
89 Já notamos, a partir do texto O colecionador e os seus, numa seção desse capítulo, a importância da materialidade 

para a contemplação artística em Goethe. Além disso, referimo-nos também à questão da vivência corporal e 

sensorial no texto da Viagem à Itália. 
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plano de publicar, por volta de 1809 – ou seja, sete anos antes da primeira edição –, uma versão 

ilustrada da Viagem à Itália (MILDENBERGER, 2009: 34). 

As ilustrações que constariam de tal volume eram, antes de tudo, seus próprios desenhos 

italianos. Essa dimensão gráfica da viagem é ressaltada por grande parte da crítica e, em relação 

à falta de quadros de paisagem ou de paisagens em quadros nas écfrases do relato, constitui 

uma inegável contra-prova do envolvimento de Goethe com esse gênero pictórico. A prática 

gráfica, entretanto, é algo que vem de muito antes, de sua infância e juventude, do contato com 

as pinturas e gravuras na casa paterna, do aprendizado com o Conde Thoranc em Frankfurt e 

com Adam Friedrich Oeser em Leizpig (BERGMANN, 1999: 15ss.). Nesse período inicial de 

sua prática de desenho, período pré-italiano cujo ápice é sua fase pré-romântica na década de 

1770, prevalece um tipo de paisagem de atmosfera, de traço incerto, voltado para temas 

crepusculares e noturnos, e, nos moldes da pintura holandesa do XVII – pela qual cultiva 

preferência desde a visita à galeria em Dresden, em 1768 –, abundante em objetos comuns e 

cotidianos (BERGMANN, 1999: 35; MAISAK, 2009: 45ss.). Resquícios desse estilo são 

perceptíveis logo ao início da Viagem, quando, por exemplo, em 11 de setembro de 1786, 

Goethe (1999: 28) anota que a “lua surgiu, iluminando formas gigantescas” e “[a]lguns moinhos 

entre pinheiros antiquíssimos sobre a correnteza espumante do rio compunham um verdadeiro 

Everdingen”; ou quando, algumas páginas depois, vê “um vívido e movimentado Heinrich 

Roos” nas “tranças das mulheres, presas no alto da cabeça, [n]o peito nu dos homens, [em] seus 

leves casacos, [n]os porcos magníficos que conduzem do mercado para casa, [n]os burricos 

carregados” (GOETHE, 1999: 31): elementos de uma paisagem naturalista neerlandesa. 

A Viagem à Itália é, de certa maneira, a ultrapassagem de um limiar. Mais exatamente, é 

o cruzamento dos Alpes, pelo Brenner até Roveredo – segundo Hermann Mildeberger (2009: 

35) –, ou até mesmo a viagem à Suíça em 1779 – segundo Petra Maisak (2009: 48) – que permite 

a abertura de um novo caminho no interesse teórico e gráfico de Goethe, cujo cume será a 

intuição real da pintura de Claude Lorrain na paisagem siciliana. Aos poucos, o desenhista se 

esforça por um traço mais objetivo e firme, e ao fim e ao cabo, abandona a representação dos 

pequenos detalhes nórdicos em proveito do “olhar desimpedido a contemplar a terra, o mar e o 

céu” (GOETHE, 1999: 224), em proveito da fusão das “montanhas, [d]o céu e [d]o mar num 

único elemento” (GOETHE, 1999: 351) e “[d]essa grande e simples linha do horizonte” 

(GOETHE, 1999: 275): enfim, de uma visão mais ampla, mais pautada pelo contorno.  Mais 

uma vez, é o próprio texto que disso dá testemunha. Em 17 de fevereiro de 1787, na iminência 

da partida de Roma rumo a Nápoles, Goethe (1999: 204) confessa: 
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Às vezes, lembro-me de como o artista do Norte busca arrancar algo dos telhados de 

palha e dos castelos em ruínas, como se esforça por capturar algum efeito pictórico de 

riachos, arbustos e rochas desmoronadas, e sinto-me assaz estranho, tanto mais 

porque, embora habituado há tanto tempo a essas coisas, elas seguem sempre apegadas 

a mim; faz duas semanas, porém, tomei coragem e, munido de algumas folhas de 

desenho, pus-me a caminhar pelos vales e colinas com suas vilas, desenhando sem 

muita reflexão pequenos temas romanos, coisas verdadeiramente do Sul que me 

chamaram a atenção; contando com alguma ajuda da sorte, busco agora acrescentar-

lhes luz e sombras.  

É como esse artista do Norte que, antes da “reviravolta” romana, Goethe (1999: 37; 

2000c: 31) senta-se “defronte da velha torre [...] para desenhar” o castelo em ruínas e assim 

obter “uma lembrança [Andenken] de Malcesine”. É após a superação desse modelo que pode 

dizer, numa entrada de Palermo: “expurguei da minha idéia do desenho a pequenez dos tetos 

de palha” (GOETHE, 1999: 275). 

O contraste binômico entre Norte e Sul, que permeia todo o texto como um tópos, está 

aqui para reforçar a oposição de duas visões de paisagem, ou melhor, a transição de uma para 

outra: do naturalismo holandês (Rembrandt, Everdingen, Ruisdael) ao idealismo franco-italiano 

(Lorrain, Poussin, Rosa). Kurt Gerstenberg (1956: 15), em texto seminal, caracteriza essa 

passagem como uma entre uma concepção poético-fantástica, que se apoia sobre “o corroído, 

o rasgado da forma”, “o dissolvido dos contornos” e se dirige por uma “atração pelo casual”, 

rumo a uma concepção formal, “rigidamente linear”, pautada pela “lei da necessária formação 

[Bildung] interna”. Do colorido conjunto de particularidades rumo à intuição do que é simples 

e puro, isto é, do contorno, do horizonte e das linhas. Na nomenclatura de Roger de Piles (apud 

BUSCH, 1997: 160), do estilo campestre ao estilo heroico.90 Como sublinha Mildenberger 

(2009: 40) acerca dos desenhos italianos, “frente às paisagens mais antigas, vêm agora para o 

primeiro plano amplas visões panorâmicas, compostas soberanamente e evitando a descrição 

[Deskription] de muitos detalhes”. Se, assim como pensa Gerstenberg (1956: 19) modelarmente 

entre os críticos, os desenhos “devem ser avaliados como estágios intermediários, como 

primeira clarificação da impressão, a qual depois foi então convertida em expressão linguística, 

derramada na forma luxuosa da palavra”, então essas intuições sobre o estilo gráfico do Goethe 

italiano podem ajudar a entender o próprio texto da Viagem. 

O grande aprendizado do percurso refere-se às cores. Diante do Norte cimérico e brumoso 

– como várias vezes brinca Goethe (1999) a partir do texto homérico –, o Sul, especialmente 

                                                 
90 V. também o esquema sobre Pintura de paisagem em Goethe (2000l: 218): “O realismo de Rembrandt no que 

diz respeito aos objetos. [...] Os Poussins conduzem-na [i.e. a Natureza] rumo ao sério, elevado, chamado heroico”. 

O elemento geométrico, de alinhamento rítmico entre linhas horizontais e verticais, nos quadros de Nicolas Poussin 

é ressaltado por Kenneth Clark (1952: 66). 
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Nápoles e a Sicília, aparece como um paraíso colorido e vivaz. Assim, na Segunda Estada em 

Roma, na carta de 24 de novembro de 1787 a Charlotte von Stein, afirma o poeta: 

Você pergunta em sua última carta sobre as cores da paisagem dessa região. Sobre 

isso, posso lhe dizer que ela é, em dias serenos, principalmente do outono, tão colorida 

que, em qualquer reprodução, deve parecer variada. [...] O mais belo nisso é que as 

cores vivas já em pequena distância são suavizadas pelo tom da atmosfera, e que os 

contrastes entre tons quentes e frios (como as chamamos) permanecem muito visíveis. 

As sombras claras e azuis se destacam tão ricamente de todo verde iluminado, e 

amarelo, vermelho, marrom, e se unem com a distância de vapor azulado. Trata-se de 

um brilho e, ao mesmo tempo, de uma harmonia, uma gradação no todo, da qual não 

se tem ideia no Norte. Aí com vocês, as coisas ou são fortes ou turvas, ou variadas ou 

monótonas (GOETHE, 2000c: 434). 

Essa sensibilidade maior para a cor – pois “[s]eu olhar está mais treinado” (GOETHE, 

2000c: 434) – é perceptível já antes, por exemplo em Nápoles, a 29 de maio do mesmo ano:  

É nosso hábito julgar bárbaro e sem gosto o amor pelas cores vivas [...]; contudo, sob 

um céu verdadeiramente límpido e azul, nada pode ser considerado colorido, pois nada 

logra ofuscar o brilho do sol e seu reflexo no mar. A cor mais vívida é abafada pela 

luz poderosa, e como todas as cores – o verde das árvores e plantas, a terra amarela, 

marrom, vermelha – atuam sobre os olhos com força total, até mesmo o colorido das 

flores e das roupas insere-se na harmonia geral. Os coletes e saias escarlates das 

mulheres de Nettuno, guarnecidos de ouro e prata, os outros coloridos trajes locais, os 

barcos pintados, tudo parece esforçar-se por se fazer visível sob o brilho do sol e do 

mar (GOETHE, 1999: 397-398). 

Tudo reforça a visibilidade patente e viva, e a formação italiana se revela uma verdadeira 

“educação do olhar”, um “romance de formação do olhar” (ARNALDO, 2009: 18) – ou ainda 

uma “fenomenologia do visível” (BESSE, 2014b: 53). Parece ser o colorido da paisagem que 

choca e provoca a modificação do hábito, a desautomatização do preconceito nórdico. Para 

continuar a jogar com os termos, a Viagem à Itália se mostra também o “romance de uma 

viagem de formação a si mesmo” (MILLER, 1994: 405), de uma revisão do próprio pelo viés 

do estrangeiro. É sobre essa condição de pré-juízo (Vor-urteil) que reflete Goethe (1999: 102) 

– dessa vez, a partir da pintura – no início da viagem, em Veneza, a 8 de outubro de 1786:  

Meu velho dom de ver o mundo com os olhos do pintor cujos quadros acabei de 

contemplar conduziu-me a um pensamento singular. É evidente que os olhos se 

formam em consonância com os objetos que divisaram desde a infância, e, sendo 

assim, o pintor veneziano há de ver tudo com maior clareza e limpidez do que outros 

homens. Nós, que vivemos numa terra ora imunda, ora poeirenta, incolor, a obscurecer 

qualquer reflexo, muitos até, talvez, em cômodos apertados, não podemos, por nós 

próprios, desenvolver uma visão assim jubilosa. 

Segue-se a isso a descrição de uma paisagem urbana conforme o estilo de Canaletto, a 

qual Goethe (1999: 102-103), destacando o brilho do sol, as cores locais e a água verde do mar, 

chama de “a melhor e mais fresca pintura da escola veneziana”. 

A questão, entretanto, é mais complexa do que parece. O aprendizado da harmonia das 

cores não é algo imediato e pleno, mas também uma passagem – em parte, interrompida. Por 
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um lado, uma passagem, sob o ponto de vista do que se disse acima acerca do duplo modelo de 

visão paisagística: “Goethe não vê, ao princípio, nem a forma nem a cor, mas puramente o 

objeto” (GERSTENBERG, 1956: 5), e só com o avançar da viagem irá aprender a distinguir, a 

partir da influência dos amigos pintores e da pintura de paisagem ideal, a força do contorno e 

do colorido. Por outro, uma passagem interrompida, na medida em que teoria e prática, texto e 

obra gráfica, divergem essencialmente. Vejamos. 

Como tenta mostrar Werner Busch (1988), o conceito de arte de Goethe e seus desenhos 

italianos permaneceram tradicionais, acadêmicos, pautados pela preferência dada à forma. Nos 

procedimentos utilizados pelo amigo Philipp Hackert e pelo próprio Goethe na sua obra gráfica 

– procedimentos descritos tanto na Viagem à Itália (GOETHE, 1999: 246) quanto nos 

Fragmentos teóricos do pintor alemão (apud MATTOS, 2008: 146-147) –, isso fica evidente: 

deve-se fazer um esboço in natura para, depois, desenvolver os detalhes em casa. Nessa divisão 

entre esboço (Umriss) e imagem (Bild), que corresponde a uma “regra básica para os pintores 

de paisagem” à época (MILLER, 1994: 379), a cor fica em segundo plano, como um acréscimo 

ao que é fundamental: a linha, o contorno. Já, por sua vez, nas descrições de paisagem do texto 

italiano, Goethe busca dar conta da experiência imediata da natureza e indica, assim, o caminho 

futuro das artes plásticas, já antes aberto por teóricos como De Piles e Diderot e, 

contemporaneamente, por pintores como Thomas Jones e Pierre-Henri de Valenciennes: o 

prevalecimento da cor sobre o desenho e da percepção individual, empírica, sobre a regra 

clássica, tradicional. Nas palavras de outro teórico: 

Os desenhos de Kniep são, tanto quanto as próprias tentativas gráficas de Goethe, 

somente uma aproximação à paisagem. O esboço abstrato só consegue transpor 

determinadas qualidades da paisagem. Os desenhos de Kniep e Goethe abdicam quase 

completamente da luz e da cor, as quais, na descrição das impressões paisagísticas da 

‘Viagem à Itália’, são de grande importância (STRIEHL, 1998: 75). 

Essa diferença entre, por um lado, o desenhista e teórico Goethe e, por outro, o escritor 

da Viagem – captada ainda por Kurt Gerstenberg (1956: 24)91 e Norbert Miller (1994: 388)92 – 

não impede que intuamos, no sentido do que já expusemos na seção anterior, o forte caráter de 

esboço das breves e objetivas descrições paisagísticas. Afinal, “o que predomina na sua 

descrição e nos seus desenhos é a linha”, como afirma Márcio Seligmann-Silva (2005b: 278); 

e continua: “Dentro de uma estética clássica, Goethe visa em seu livro e em seus desenhos [...] 

a construção de um ‘todo’ a partir do traçado das linhas”, pois “[a] forma é o conceito-chave 

                                                 
91 “A Natureza ama o colorido! Deve-se acrescentar, no sentido da teoria goethiana da arte: mas a Arte o evita”. 
92 “O poeta converte o instante da percepção na plenitude da evocação linguística, o desenhista Goethe permanece, 

pelo menos no princípio, aquém da percepção na metamorfose da arte.” 
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aqui”. Ao invés de opor forma (no desenho e no conceito de arte) e cor (na descrição), como 

faz Werner Busch (1988), manteremos preferencialmente sob nosso foco a oposição de 

Gerstenberg (1956), válida tanto para o desenho quanto para o texto, entre – de um lado – a 

concentração naturalista nos objetos pequenos e – do outro – a abertura “ideal” ao horizonte, à 

forma e à cor. Nela antecipamos parcialmente o binômio rítmico da próxima seção: concisão 

apressada do momento pré-Roma e detalhismo estético, formado nas artes, do pós-Roma.  

A revelação da harmonia das cores se opera a partir da intuição daquilo que é considerado 

o traço característico do pintor de paisagem ideal Claude Lorrain: a “harmonia vaporosa da luz” 

(BESSE, 2014b: 50) – ou, no dizer do próprio Goethe e da crítica de arte contemporânea sua, a 

“clareza nebulosa” (HARD, 2002)93. São vários os críticos que veem em Lorrain o modelo 

máximo da paisagem na Viagem à Itália.94 E isso não é por pouco, se observarmos algumas 

passagens textuais, como, por exemplo, a entrada de 14 de setembro de 1786: “via-se pelo fundo 

cambiante da paisagem, alternando com graça tons mais fortes ou mais fracos de azul [Blau], 

que a atmosfera apresentava-se agora repleta de uma bem distribuída umidade [Dünste]” 

(GOETHE, 1999: 43-44; GOETHE, 2000c: 37)95; ou ainda a anotação bem mais patente em 19 

de fevereiro do ano seguinte: “[d]urante todo o dia, uma névoa leve [Duft des Tags] paira sobre 

a terra, de um tipo que só se conhece das pinturas e desenhos de Claude” (GOETHE, 1999: 

207; GOETHE, 2000c: 174). Não é, porém, nem em Bolzano nem em Roma que isso se torna 

um aprendizado real e evidente, mas no caminho para a Sicília e, depois, no jardim público de 

Palermo. Ao ver a “clareza vaporosa que pairava ao longo da costa” siciliana, Goethe (1999: 

275) escreve que “[s]omente agora entendo os quadros de Claude Lorrain” – entendimento que 

se refere não só ao substrato real de seus quadros na natureza italiana, mas, em última instância, 

à técnica de representação da distância pela tonalidade da cor: “[q]ue aspecto extraordinário 

                                                 
93 Gerhard Hard (2002) faz um mapeamento dessa expressão (dunstige ou duftige Klarheit) e, ao descobrir sua 

onipresença na obra de críticos e literatos contemporâneos do poeta de Weimar (por exemplo, em G. Forster, G. 

K. Nagler, Wilhelm Heinse, Alexander von Humboldt, P.-H. de Valenciennes, C. A. Semler, J. G. Sulzer, James 

Thompson, M. Carriere, Ann Radcliffe, W. Gilpin etc.), conclui que “[o]s arroubos de Goethe, assim como o 

vocabulário no qual os traveste, não são tanto um efeito da realidade quanto da tradição, que o ensinou a ver a 

realidade desse modo” (HARD, 2002: 63). Ou seja: Lorrain e sua crítica servem de modelo pictórico na 

contemplação e no registro da paisagem italiana.  
94 Por exemplo, Jean-Marc Besse (2014b), Werner Busch (1988), Kurt Gerstenberg (1956), Gerhard Hard (2002), 

Ernst Osterkamp (1991), entre outros.  
95 A referência ao azul não consta da anotação original do diário e parece, dessa forma, ser acréscimo tardio (cf. 

GOETHE, 1887: 188). Mais à frente, será possível observar novamente outro exemplo de um detalhe lorrainiano 

acrescentado à paisagem, um procedimento que evidencia o trabalho (tardio) de conformação segundo esse modelo 

pictórico. 
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uma tal névoa [Duft] empresta a objetos mais distantes, navios, promontórios, é algo para o 

qual atentam os olhos de um pintor” (GOETHE, 1999: 286; GOETHE, 2000c: 240).96 

É o modelo de Lorrain que age também por intermédio dos pintores J. H. Wilhelm 

Tischbein, Philipp Hackert e C. H. Kniep – alemães residentes na Itália, com os quais Goethe 

teve intenso contato durante sua Viagem e dos quais foi discípulo em sua prática gráfica. Um 

dos apanágios atribuídos a Lorrain, num dos esquemas para a redação sobre a Pintura de 

paisagem, pode ser facilmente aplicado para a obra de Hackert e Kniep: “Em Claude Lorrain a 

Natureza se esclarece pela eternidade” (GOETHE, 2000d: 218).97 Afinal de contas, a opção 

pelo desenho conforme a natureza e a fidelidade quase geológica na representação (BUSCH, 

1988: 148) são características básicas da pintura de Hackert e foram, como já comentamos 

acima, defendidas como teoria por ele: “[u]ma vez que tudo na pintura é sensório, nada é 

possível, em todas as nossa idéias, para além do que a natureza já nos apresentou” (apud 

MATTOS, 2008: 134-135). Como não ver aqui algo do Goethe (1999: 143) que afirma: “tenho 

sempre me valido da contemplação da geologia e da paisagem no sentido de reprimir a fantasia 

e os sentimentos, com o intuito de adquirir uma visão límpida e clara dos lugares”? É com base, 

inclusive, na coincidência de intenções entre o poeta e o pintor, assim como na profícua troca 

entre os dois, que a crítica de arte Cláudia Valladão de Mattos (2008: 14) defenderá que “Goethe 

faria da pintura de paisagem o cenário ideal para suas reflexões sobre as relações entre arte, 

ciência e natureza”, vendo primordialmente na obra de Hackert o olhar harmonioso e ingênuo 

– no sentido schilleriano – dos antigos para o mundo natural e a possibilidade de uma resistência 

à fantasia romântica98, representada, entre outros, por Philipp Otto Runge e Caspar David 

Friedrich.99  

Norbert Miller (1994), por sua vez, além de reconhecer a mentoria hackertiana – “desde 

os primeiros encontros e pelo resto da estada italiana, Goethe procurou ver com os olhos de 

                                                 
96 Essa última intuição acontece no jardim público, que é caracterizado como “de um desenho regular” e também 

de “mágico [feenhaft]” (GOETHE, 1999: 285; GOETHE, 2000c: 240). Não custa lembrar que o mesmo termo é 

utilizado, no esboço do texto sobre a Pintura de paisagem, para designar o estilo de Claude Lorrain: “o mágico-

arquitetônico [das Feenhaft-Architektonische]” (GOETHE, 2000l: 222). 
97 Para a tradução de sich erklären nesse trecho, seguimos o sentido elencado em 1.c.α do Dicionário Goethe 

(GOETHE-WÖRTERBUCH, 2016): “tornar-se compreensível (para alguém), encontrar seu sentido em algo”, ou 

ainda “ser compreensível por si mesmo”. Lá consta uma passagem em que a palavra se aplica justamente a uma 

pintura. 
98 “Muitos preferem contemplar quadros de olhos fechados, de modo a não perturbar a fantasia” (SCHLEGEL, 

2016), disse o (por assim dizer) anti-goethiano August Wilhelm Schlegel no fragmento 175 da revista Athenäum. 
99 Ernst Osterkamp (1991), no último capítulo de sua tese de livre-docência, mostra como o Goethe tardio da 

redação final da Viagem à Itália (1816-17; 1829) escreve o texto sobre Ruisdael como poeta (1816) contra C. D. 

Friedrich, interessantemente caracterizando três obras do pintor holandês como se fossem pintadas no estilo ideal 

de Claude Lorrain (!). Para Osterkamp (1991: 356), a “beleza natural viva da paisagem ideal do século XVII” 

encontra para Goethe “no Sul, em Claude Lorrain, mas no Norte, em Ruisdael, seus maiores representantes”.  
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Hackert, pondo-se sob sua regra como contemplador e poeta de paisagem” (MILLER, 1994: 

393) –, chegará a afirmar uma influência direta de Kniep até sobre a “postura descritiva do 

poeta” da Viagem à Itália (MILLER, 1994: 403). Apesar de o crítico Georg Striehl (1998: 92) 

– um dos poucos a estudar a relação entre esses dois – questionar a seriedade de tal afirmação, 

não há dúvidas de que o interesse goethiano pela “grande e simples linha do horizonte” 

(GOETHE, 1999: 275) durante a viagem à Sicília seja inspirado pelo próprio Kniep, uma vez 

que se trata do atributo mais patente de seus desenhos do percurso (STRIEHL, 1998: 74). Para 

além das possíveis marcas no estilo gráfico de Goethe, as menções aos desenhos e certas 

coincidências de detalhes deixam a suspeita de que, por detrás das descrições do texto italiano, 

Goethe tenha se baseado nas relíquias imagéticas confiadas a ele pela mão do pintor (STRIEHL, 

1998; 85). De qualquer modo, tanto nesse caso quanto no de Hackert, é sempre o estilo ideal, 

mas compromissado – como a veduta – com a fidelidade ao local e à natureza, que motiva o 

olhar do autor e, obviamente, o seu registro gráfico e textual.100  

Depois de mapear as principais influências e transformações nos modelos pictóricos de 

Goethe na Itália, caberia fazer uma última referência, para a caracterização do seu olhar, a uma 

motivação de ordem geográfica, qual seja: a onipresença de guias (Reiseführer) no texto da 

Viagem. O mais relevante de todos eles é o trabalho de Johann Jacob Volkmann, que de tal 

maneira conduz seu trajeto a ponto de o memorialista afirmar, em Bolonha, a 18 de outubro de 

1786, que “anot[o] em meu Volkmann os lugares onde estive” para, “no futuro, ao olhar essas 

marcas, eu me lembra[r] de tudo o que vi” (GOETHE, 1999: 121). Seus passos sobrepõem-se 

aos do antecessor e autor das Notícias histórico-críticas da Itália (1770-71), aqui e em outras 

passagens101, mas não só aos dele, como ainda às trilhas abertas por Belsazer Hacquet (1785), 

Johann Jakob Ferber (1773), Johann Wilhelm Archenholz (1785), Patrick Brydone (1773), 

Abbé de Saint-Non (1781-86), pelo conde Borch (1780), por Von Riedesel (1771), Jean-Pierre-

Laurent Hoüel (1782-87)102, Johann H. Bartels (1787-92) e Friedrich Münter (1790), além – é 

claro – pelo próprio pai, Johann Caspar Goethe. A referência expressa a esses viajantes e 

estudiosos da paisagem italiana – alguns dos quais, como Bartels e Münter, estiveram em solo 

italiano no mesmo ano em que Goethe – coloca a Viagem no panorama contemporâneo de 

interesses pitorescos e também científico-geográficos: interesses pelo legado clássico nas artes 

plásticas, pela paisagem italiana e pela mineralogia siciliana. É a partir das descrições e das 

                                                 
100 Sobre as marcas no estilo gráfico, ver, por exemplo, Hermann Mildenberger (2009: 38), que nota influências 

de Tischbein, Angelika Kauffmann e Hackert no desenho de Goethe. 
101 Por exemplo, nas páginas 35, 151, 204 e 390 de Goethe (1999). 
102 Como aponta Miller (1994: 401) em uma nota, a menção ao trabalho de Hoüel se encontra na redação do diário 

(cf. GOETHE, 1887: 341), mas não foi contemplada na versão final (cf. GOETHE, 1999: 318).  
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gravuras compartilhadas por essas obras – textos e reproduções que formam o horizonte de 

expectativa imaginativa103 numa época sem divulgação fotográfica104 – que nosso autor poderá 

encontrar um caminho autônomo de formação. Assim como os pintores holandeses e franceses 

de paisagem, elas conformam uma espécie de memória cultural, um conjunto de formas 

simbólicas ou um “composto de milhares e milhares de dobras, de milhares e milhares de 

memórias” – na formulação de Anne Cauquelin (2009: 31) –, que são como o fundo para a 

visão particular dessa Viagem pela Itália.     

3.6 A tripartição da obra: tendências gerais, ritmos da paisagem 

Já mencionamos que, originalmente, a Viagem à Itália foi publicada em três partes, ainda 

não sob esse título. Posteriormente, as duas primeiras receberam o nome definitivo, enquanto a 

terceira e última conservou – ainda que como parte da obra – o título de Segunda Estada em 

Roma. Por se tratar de um relato com quase nenhuma paisagem, em virtude da permanência, 

para não dizer morada, na Cidade Eterna, e, além disso, apresentar uma estrutura particular – 

em que se alternam textos contemporâneos e textos tardios –, decidimo-nos por excluí-la do 

corpus de análise.105 As duas partes restantes, cuja divisão inicial parece se resumir a uma 

questão de tamanho de publicação e que, hoje em dia, são editadas num volume só, conservam 

uma unidade particular por conta da constante mobilidade do viajante Goethe e, como resultado 

disso, por conta da onipresença de imagens paisagísticas. Entretanto, é possível perceber, entre 

o percurso de Karlsbad a Roma e o de Nápoles à Sicília – correspondentes a cada uma das partes 

do texto – uma ligeira alteração, tanto no ritmo da viagem, quanto no modo de observação das 

paisagens. O objetivo dessa primeira parte de nossa análise será, dessa forma, tentar esboçar 

um panorama geral da Viagem, buscando passagens que revelem as tendências iniciais e as mais 

tardias da inscrição do tempo fenomenológico no espaço. Depois, investiremos em avaliações 

mais densas de trechos relevantes. 

                                                 
103 Lembremos a afirmação de Goethe (1887: 227) no seu diário a Charlotte von Stein, a 24 de setembro de 1786, 

ou seja, logo no princípio da viagem: “todos esses objetos [...] agiram, ausentes [abwesend], já por mais de 30 anos 

sobre minha imaginação”. 
104 “A familiaridade deriva decerto, na maioria das vezes, não dos originais, mas de gravuras em cobre e 

principalmente de alusões literárias aos originais em descrições de quadros. [...] O erudito conhecia os esquemas 

da pintura de paisagem, como já foi mencionado, principalmente a partir de gravuras e, no que diz respeito ao 

colorido, em especial via descrições de quadros, as quais exerciam naquele tempo um papel nunca alcançado 

novamente” (HARD, 2002: 53-54). Sobre o papel de divulgação e estudo da écfrase, v. também Helmut 

Pfotenhauer (1995) e Márcio Seligmann-Silva (2005b). 
105 Elaboramos um trabalho monográfico – a ser publicado em breve – cujo tema permitiu abordar essa diferença 

fundamental entre a Viagem extra-Roma e a Estada romana. Trata-se, em última instância, de uma questão entre 

os polos da “condição própria” [Eigenheit] e da estranheza [Fremdheit], para usarmos a terminologia de Bernhard 

Waldenfels (2013), ou entre a habitação no próprio e a abertura ao alheio, o interesse nas obras artísticas dos 

Antigos e o interesse na paisagem italiana, etc. 
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Comentamos, mais acima, acerca de uma característica do olhar goethiano na Itália: ele 

buscaria a brevidade do geral e do conciso, e seria, por isso, de curta duração temporal. Entre 

as passagens que nos confirmaram tal visão, havia duas em que o autor falava de uma 

“compreensão rápida” dos objetos contemplados (GOETHE, 1999: 259) e de sua habilidade de 

extrair “rapidamente” a particularidade do que vê (GOETHE, 1999: 227). Esses são valores que 

relacionamos à objetividade clássica, racional e regrada, pautada por um ideal formativo: “[n]ão 

estou à procura de aventuras”, diz o próprio Goethe (1999: 227). Não podemos, porém, 

continuar sem antes relativizar essa mesma visão, uma vez que há outras razões por trás dessa 

rapidez. Afinal, se Goethe (1999: 160) quer “aplicar-[s]e no estudo das grandes coisas, aprender 

e [se] desenvolver, antes de chegar aos quarenta anos”, é porque tem um prazo, um curto prazo 

de idade (e maturidade) que pede por pressa. Além disso, ele não previa, originalmente, uma 

viagem tão longa, razão pela qual não só hesita bastante antes de firmar sua ida à Sicília – aonde 

seu pai nunca conseguira chegar (MEIER, 2010) –, mas ainda diz a 11 de março de 1787: 

“Como minha estada em Nápoles não se alongará por muito tempo, visito primeiramente os 

pontos mais distantes” (GOETHE, 1999: 236).106  

A questão fundamental, entretanto, se encontra em Roma. É a pressa por chegar à Cidade 

Eterna que nos permite – para além da defendida agilidade na compreensão ocular do mundo e 

das coisas107 – dividir dois ritmos de viagem e, assim, dois ritmos de percepção: um pré-romano, 

caracterizado pela rapidez no trânsito e por maior brevidade de captação, e um pós-romano, 

marcado por certa tranquilidade e certa demora contemplativa cujo resultado são descrições 

mais completas. A chegada à “capital do mundo” provoca, afinal, uma exaltada confissão em 

1º de novembro: “[a]gora estou aqui, calmo [ruhig], tranquilizado [beruhigt] para toda a vida, 

ao que parece” (GOETHE, 1999: 149; GOETHE, 2000c: 126). Duplamente em paz (in Ruhe) 

na véspera de Finados. Não morto ainda, mas certamente renascido: “uma nova vida tem início 

quando se vê com os próprios olhos aquilo que, em parte, se conhece tão bem” (GOETHE, 

1999: 149). Vejamos melhor. 

As primeiras menções à velocidade de viagem estão sob o signo geográfico, por assim 

dizer. Na entrada inicial do relato, por exemplo, é o declive do terreno bávaro a razão para a 

“inacreditável rapidez [Schnelle], uma rapidez assaz contrastante com a lentidão dos caminhos 

[Schneckengang] da Boêmia” (GOETHE, 1999: 12; GOETHE, 2000c: 10). Semelhantemente, 

                                                 
106 Ver também a afirmação romana, a 7 de novembro de 1786: “Ainda que meu tempo seja limitado, quero apreciar 

e aprender tanto quanto possível” (GOETHE, 1999: 158) 
107 Em Dichtung und Wahrheit, Goethe (2000i: 224) chega a dizer que “o olho foi, antes de todos os outros, o 

órgão com o qual compreendia [fassen] o mundo”.  



88 
 

 
 

a veloz descida do Brenner – anotada uma semana depois, a 11 de setembro – é causada pelo 

sono do postilhão, o qual deixa os cavalos “no mais rápido [schnellsten] dos trotes, sempre 

adiante pelo caminho familiar; [cavalos que] quando alcançavam um trecho plano iam mais 

devagar [langsamer]” (GOETHE, 1999: 28; GOETHE, 2000c: 23). Se, nesse último caso, a 

rapidez não impede o aparecimento de um belo quadro de paisagem, nos moldes de um pintor 

holandês do Século de Ouro – “[a] lua surgiu, iluminando formas gigantescas. Alguns moinhos 

entre pinheiros antiquíssimos sobre a correnteza espumante do rio compunham um verdadeiro 

Everdingen” (GOETHE, 1999: 28) –, de modo geral, alta velocidade e contemplação 

paisagística não se combinam. No parágrafo seguinte, Goethe (1999: 29; 2000c: 23) afirma que 

“[o]s postilhões conduziam os carros de tal maneira que não se podia ver ou ouvir coisa alguma 

[dass einem Sehen und Hören verging]”. O viajante quase perde os sentidos. Poderíamos dizer 

com a máxima 180: “tudo velociférico” (GOETHE, 2000d: 389). 

Em compensação, a demora pode ajudar na interação com a paisagem. Daí que, no trecho 

de Vicenza a Pádua, registrado a 26 de setembro de 1786, o autor afirme: “[e]m geral, a viagem 

é feita confortavelmente em duas horas; como, porém, eu desejasse desfrutar do magnífico dia 

ao ar livre, foi-me agradável que o vetturino tenha ficado aquém de sua obrigação” (GOETHE, 

1999: 69). Tal gozo sensorial está codificado nas linhas que se seguem a essa anotação, no 

desdobrar da paisagem geográfica: “[v]iaja-se por uma fértil planície sempre em direção ao 

sudeste, por entre sebes e árvores, que são tudo quanto se vê, até que, finalmente, divisam-se, 

à direita, as belas montanhas estendendo-se de norte a sul” (GOETHE, 1999: 69; grifos nossos). 

A lentidão do carro permite ao olhar que se fixe mais atentamente a cada “passo” da viagem e, 

dessa forma, retenha, no tempo da memória, os elementos do conjunto da região: primeiro, a 

planície arborizada, sem outra visão (ohne weitere Aussicht); depois, as montanhas 

descortinadas, de repente e sublimemente, à mão direita (zur rechten Hand) (GOETHE, 2000c: 

58). Atente-se não só para o uso de advérbios temporais (bis, endlich), mas também dos pontos 

cardeais, ambos configurando (geograficamente) o todo paisagístico.  

A demora não se dá somente pela velocidade reduzida, mas também pelo desvio de rota, 

como Goethe (1999: 34) diz tomar entre Rovereto e Verona. Nesse caso, é a própria paisagem 

que o convida à parada: “[h]oje ao entardecer eu já poderia estar em Verona, mas tinha a meu 

lado uma magnífica paisagem natural [Naturwirkung], um espetáculo precioso, o lago de Garda; 

não quis perder a oportunidade de vê-lo, e fui magnificamente recompensado” (GOETHE, 

1999: 34). Como já notamos antes, o sublime e seu choque inicial pedem por uma contemplação 

mais delongada, que tente dar conta do excesso, e abrem, dessa forma, um espaço de de-morada 
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(demeure). Aqui, as duas aparições da palavra herrlich (magnífico), além do dia de atraso pelo 

qual o viajante opta, testemunham a sublimidade e essa dupla estrutura temporal. Revela-se, 

ademais, o quanto a lentidão de viagem é beneficial para o surgimento e a observação de 

conformações paisagísticas. Afinal, o desenhista amador pode tomar tempo de empurrar sua 

mesa para diante da porta do quarto e, usando-a como moldura, desenhar – com traços, mas 

também com palavras – “a paisagem em umas poucas linhas [die Aussicht mit einigen Linien]”: 

“[d]aqui se vê o lago em praticamente toda a sua extensão; apenas lá adiante, à esquerda, ele se 

oculta a nossos olhos. Suas margens, encerradas de ambos os lados por colinas e montanhas, 

rebrilham de incontáveis lugarejos” (GOETHE, 1999: 34; GOETHE, 2000c: 29). Sempre o 

esboço conciso. 

É, entretanto, a pressa para chegar a Roma que caracteriza fundamentalmente esse trecho 

inicial da Viagem. Os dois exemplos acima do “tempo de demora” – citados com o propósito 

de mostrar sua relação essencial com a contemplação – constituem mais a exceção do que a 

regra nessa primeira fase do tour italiano. Assim é que, como sublinha Goethe (1999: 29; 2000c: 

23) na passagem de Trento comentada acima, por mais que seja lamentável ter de atravessar 

“regiões magníficas à noite e a uma velocidade pavorosa [mit der entsetzlichsten Schnelle], 

alegrou-me interiormente que um vento propício soprasse às minhas costas, compelindo-me em 

direção a meus desejos”. Tal desejo é encontrar a Cidade Eterna e se manifesta múltiplas vezes 

no texto. É ele a razão de sua “apressada viagem [eilige Tag- und Nachtfahrt]”, que o priva de 

“tempo e tranquilidade [Ruhe] para a análise” (GOETHE, 1999: 23; GOETHE, 2000c: 19), 

como diz no Brenner, a 8 de setembro. A parca vocação para o analítico é dificultada ainda 

mais pela Eile, pela pressa rápida provocada por ‘seu mal e sua doidice’ – para usar a expressão 

de Goethe (1999: 116) em Veneza. 

“[T]esto meu poder de observação e [...] quanto posso apreender em meio à velocidade 

[in der Geschwindigkeit fassen]” (GOETHE, 1999: 30; GOETHE, 2000c: 25), diz o autor na 

citada entrada de 11 de setembro de 1786, em Trento. Mais uma vez, o motivo do ritmo 

acelerado dessa viagem está na expectativa de contemplar Roma: “o impulso, a inquietude 

[Unruhe] que me persegue não me dá sossego, e eu logo parto apressado [forteilen]” (GOETHE, 

1999: 30; GOETHE, 2000c: 25). Apesar da suposta “compreensão rápida [Auffassen]” 

(GOETHE, 1999: 259; GOETHE, 2000c: 217), breve e sintética, o observador inquieto vê 

ameaçados os seus planos de formação: “uma tal rapidez na contemplação [ein solches 

Vorüberrennen] proporcion[a] pouco prazer e ensinamento” (GOETHE, 1999: 121; GOETHE, 

2000c: 102). A “corrida” impede um estudo atento e demorado do estilo pictórico de Guercino. 
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Falta tempo para o prazer e o ensinamento, ou melhor, para “apreciar e aprender” – como diz 

na primeira semana em Roma (GOETHE, 1999: 158): duas palavras que resumem os versos 

horacianos do prodesse et delectare e, com eles, o programa clássico de Goethe. 

Ao longo do trecho Ferrara/ Roma, a pressa cresce mais. De Bolonha, o viajante “part[e] 

sem demora [unaufhaltsam]”, de forma repentina, uma vez que sua “ânsia [Verlangen] é [...] 

mais forte que [s]eus pensamentos” (GOETHE, 1999: 130-131; GOETHE, 2000c: 111). Mais 

adiante, “atravess[a] a cidade [de Florença] às pressas [eiligst]”, dedicando-lhe nada mais do 

que três parágrafos, num dos quais descreve brevissimamente a paisagem: “vimos Florença 

jazendo num amplo vale incrivelmente cultivado e salpicado de vilas e casas até o infinito” 

(GOETHE, 1999: 133; GOETHE, 2000c: 113). Nessa mesma página – que escreve em Perúgia, 

a 25 de outubro –, chega a dizer que “começo também a me sentir um pouco confuso, pois 

desde a partida de Veneza a roca desta minha viagem já não fia livre e desembaraçada como 

antes” (GOETHE, 1999: 133). Perdido em seu caminho, nos tempos e nas paisagens que se 

acumulam vertiginosamente, o poeta, em sua “impaciência por seguir adiante, [dorme] vestido 

e nada mais [faz] senão acordar antes do nascer do sol, sentar-[se] no carro [mich schnell in den 

Wagen zu setzen] e partir entre o sono e a vigília ao encontro do dia” (GOETHE, 1999: 144; 

GOETHE, 2000c: 123). Rapidez para cumprir com seu desejo de conhecer o mundo clássico e 

nele se formar a tempo. 

As consequências desse ritmo quase alucinado de viagem estão marcadas, antes de tudo, 

nas paisagens descritas. As écfrases da primeira parte da Viagem tendem mais à brevidade e à 

concisão do que as da segunda parte. Daí também que, em geral, prevaleça o modelo geográfico, 

mais prestativo para dar conta de visadas abrangentes a partir do carro em movimento. Afinal, 

o “mapa” é mais estendido em sua compreensão espacial e mais distendido em sua compreensão 

temporal, e se volta para a caracterização de amplas regiões, para além do que está “sob os 

olhos” num só dado momento. Como afirma o próprio Goethe (1999: 11), a visão de 

mapeamento permite intuir (ou seja, ver!) “regiões cuja totalidade o olhar é incapaz de 

abranger”. Vejamos alguns exemplos dessa interação entre o tempo rápido do trânsito e a 

paisagem descrita.  

Um exemplo é a paisagem da travessia fluvial pelo Brenta rumo a Veneza, cujo registro 

se encontra em duas formulações muito semelhantes nos parágrafos inicial e final da entrada de 

28 de setembro de 1786. Citemo-las: 

A viagem pelo Brenta a bordo do barco de passageiros e na companhia de pessoas 

bem-educadas [...]. Jardins e casas de veraneio adornam as margens, pequenos 

lugarejos estendem-se até a beira d’água, paralelamente à qual corre também, em 



91 
 

 
 

parte, a movimentada estrada. Uma vez que se desce o rio passando por eclusas, 

pequenas paradas são frequentes, as quais se pode aproveitar para passear um pouco 

pelos campos e provar da abundância de frutas oferecidas. Depois [Nun], embarca-se 

novamente e vai-se adiante por um mundo movimentado, pleno de fertilidade e vida 

(GOETHE, 1999: 77; GOETHE, 2000c: 64-65). 

E dessa maneira agradável descíamos pelo Brenta, deixando [lassend] para trás muitos 

jardins e palácios magníficos e contemplando com um olhar fugidio [mit flüchtigem 

Blick beschauend] os lugarejos prósperos e animados às margens do rio (GOETHE, 

1999: 79; GOETHE, 2000c: 67). 

Vê-se aqui, antes de tudo, imagens geográficas da paisagem atravessada, numa descrição 

sequencial e de teor bastante imediato, como se vê pelo uso dos gerúndios – em alemão, do 

particípio presente – e do advérbio nun (agora, então), juntamente ao presente do indicativo. 

Esse desdobramento “enargético”, entretanto, se resume a alguns poucos pontos de referência: 

à margem do rio, estão os jardins, palácios de veraneio, lugarejos e uma estrada; e nas paradas 

devido às eclusas, campos e frutas. Goethe (1999) sublinha, ainda por cima, o tipo de olhar 

praticado: fugidio, portanto, pouco atento a detalhes. 

Um caso parecido é a descrição da localização de Cento, cidade natal de Guercino, a 17 

de outubro do mesmo ano. Vejamos: 

A cidadezinha de mais ou menos cinco mil habitantes é amigável, bem construída, 

fértil, vívida e limpa, situando-se numa imensa planície cultivada a perder de vista 

[unübersehlich]. Conforme é meu hábito, subi de pronto à torre. Um mar de álamos 

em meio aos quais se vêem, num plano mais próximo [in der Nähe], pequenas 

propriedades rurais, cada uma circundada por sua própria lavoura. Um solo excelente 

e um clima ameno. Foi um entardecer de outono, de um tipo de que raras vezes 

desfrutamos até mesmo no verão. O céu, encoberto o dia todo, clareou, as nuvens 

lançaram-se rumo às montanhas ao norte e ao sul, e espero um belo dia para amanhã 

(GOETHE, 1999: 119; GOETHE, 2000c: 101). 

Tal imagem transita entre o modelo geográfico e o pictográfico, já que, por um lado, cita 

elementos corológicos – como o número de habitantes, o tipo de relevo e de agricultura, a 

disposição por pontos cardeais, etc. –, mas também possui, por outro, uma configuração total 

tipicamente de quadro – os planos próximo e distante, a posição superior da torre, o momento 

do pôr-do-sol (típico tempo das paisagens ideais), etc. O que importa ver aqui é o pouco 

detalhamento do conjunto, correspondente não só à atmosfera de pressa do trecho pré-romano, 

mas também ao olhar ainda não tão treinado, ainda não suficiente madurado, como será depois 

em Nápoles e na Sicília.  

É justamente nas paisagens desses dois locais que observamos uma transformação do 

olhar. Ela ocorre, certamente, por conta da experiência artística em Roma, a inquietude escópica 

que faz Goethe (1999: 154) afirmar: “eu apenas abro bem os olhos, olho, vou-me embora e 

volto para olhar de novo”. Se em Munique, a 6 de setembro, três dias após o início da Viagem, 

Goethe (1999: 14) dizia que precisava “reacostumar [s]eus olhos às pinturas”, e nove dias 
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depois, em Verona, que “entend[e] pouco da arte, do trabalho dos pintores” (GOETHE, 1999: 

54), o intenso convívio com os clássicos permite um aguçamento do olhar para dimensões 

estéticas pouco atentadas até então.108 Junte-se a isso a adquirida tranquilidade para a vida 

inteira, como ele mesmo diz logo em sua chegada, e temos a fórmula para a presença maciça 

de paisagens pictográficas e sua riqueza em detalhes nas viagens napolitana e siciliana. Se, na 

entrada em Roma, o viajante volta sua “contemplação apaixonada das pedras, ervas e animais” 

– ou seja, da natureza – “para o arquiteto, o escultor e o pintor” (GOETHE, 1999: 183), o 

correspondente retorno da atenção, na partida rumo ao Sul, dos “deuses e heróis” para “a 

paisagem [Landschaft]” (GOETHE, 1999: 204; GOETHE, 2000c: 172) não pode ficar sem 

consequências.  

Devemos falar aqui, analogamente à insistência anterior na pressa (Eile), em um 

relaxamento da tensão ocular. É na chegada a Palermo que encontramos a passagem 

fundamental para interpretar as descrições de toda a segunda parte. Lá, diante da paisagem do 

porto, diz Goethe (1999: 272) que “[e]m vez de, impacientes [ungeduldig], apressarmo-nos 

[eilen] em desembarcar, permanecemos no convés até sermos tirados de lá; afinal, onde 

poderíamos esperar encontrar [...] um tal posto de observação, um momento tão feliz?”. Ao 

contrário da rapidez irrequieta de antes, o viajante, junto ao amigo e pintor Christoph Heinrich 

Kniep, se demora no seu posto (Standpunkt), toma seu tempo para contemplar e gozar, com 

paciência, o quadro visto. Sim, porque a paisagem – não só nesse caso, mas na grande maioria 

– se apresenta como uma pintura a ser experimentada esteticamente, no modelo de nomes como 

Nicolas Poussin e Claude Lorrain, citados textualmente. O resultado é uma atenção quase 

minuciosa – submetida, certamente, ao tipo de olhar breve e conciso que antes descrevemos 

como goethiano na Itália, mas aberta ao registro de maiores particularidades, como o jogo de 

luzes e principalmente a variação de cores.109 Vejamos essa entrada, de 2 de abril de 1787: 

Por fim, às três horas da tarde e à custa de muito esforço e cansaço, alcançamos o 

porto, onde deparamos com uma vista [Anblick] extremamente agradável. Já 

                                                 
108 Como afirma Petra Maisak (1986: 68): “no seu transcurso [i.e. no itinerário goethiano pela arte na Itália], pode-

se conhecer o processo de desenvolvimento no qual o conceito de arte de Goethe se desdobra a partir do germe 

plantado, depois se concentra num meio e se torna [então] conhecimento intuitivo. O caminho do Norte até Roma 

caracteriza-se por um tour de visitas frequentemente arbitrário e principalmente conduzido pelas informações d[o 

guia] Volkmann, tour que dá provas de um conhecimento primário e tateante da matéria. Em Roma, ele aprende a 

distinguir, numa coleção singular de obras artísticas, as obras-primas. Em Nápoles e na Sicília, deixa essa 

impressão descansar e madurar para depois, em sua volta a Roma, estudar a essência e o efeito daquelas que lhe 

pareciam grandiosas e verdadeiras”. A maturação se faz na passagem (romana!) de um deixar-se-guiar para uma 

independência clássica, de olhar formado. A mesma Maisak (2004: 34), em outro texto, aponta para uma diferença 

entre a primeira e a segunda estadas romanas: ao chegar, Goethe precisa de um cicerone, seu amigo e pintor 

Tischbein; ao voltar, porém, “não é mais um iniciante dependente de ajuda”.  
109 Lembremos a divisão que propõe Kurt Gerstenberg (1956) entre um olhar inicial para o objeto e um olhar tardio 

para a forma (linear) e a cor, conforme esboçamos na seção precedente. 
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recuperado, senti grande prazer. A cidade voltada para o norte, ao pé de grandes 

montanhas; pairando sobre ela, em consonância com a hora do dia, o brilho do sol. As 

sombras claras dos edifícios a fitar-nos, iluminados pela luz refletida. À direita, monte 

Pellegrino, suas formas graciosas banhadas em luz; à esquerda, a costa estendendo-se 

com suas baías, línguas de terra e promontórios. Um adorável efeito produzia, 

ademais, o frescor do verde de elegantes árvores; suas copas, iluminadas por trás, 

assemelhavam-se a grandes massas de pirilampos vegetais e balançavam-se para um 

lado e para o outro contra o fundo escuro composto pelas edificações. Uma névoa 

clara azulava as sombras (GOETHE, 1999: 272; GOETHE, 2000c: 228). 

A começar pela locução adverbial, que coloca a paisagem no fluxo da viagem e da 

percepção ocular, o trecho traduz, na verdade, em palavras, um ato contemplativo demorado, o 

movimento dos olhos diante de um espaço total e de seus efeitos em conjunto. Uma enumeração 

dos elementos já denuncia a diferença com relação aos casos anteriores: a cidade, o sopé das 

montanhas, o brilho do sol, as sombras dos edifícios, o monte Pelegrino à direita, a costa e suas 

formas à esquerda, o verde das árvores, as copas a balançar contra o fundo escuro dos edifícios, 

a névoa azulada (típica, como vimos, dos quadros de Claude Lorrain). Não só se notam mais 

coisas, como também melhor. Confirmando as explorações teóricas em seção anterior, vemos 

como, a cada momento, um elemento é objeto do foco, e que somente após o completo percurso 

(percepcional e discursivo) se obtém o todo paisagístico.110 Cabe notar que tal percurso possui, 

aqui, um ritmo mais lento, relaxado e despreocupado: estético, portanto, se pensarmos no gozo 

desinteressado de Immanuel Kant (2016). A esse ritmo, corresponde, então, a predominância 

do modelo pictográfico.111  

                                                 
110 Gostaríamos de nos referir aqui à divisão proposta por Vilém Flusser no texto Die kodifizierte Welt, posição 

que Norbert C. Wolf (2005: 7) resume da seguinte maneira em uma nota: “Nas artes plásticas – seja em superfície, 

seja em volume –, o contemplador deve, como atividade produtiva de percepção, ‘diacronizar a sincronia’; elas 

exigem, depois de um primeiro olhar abrangente, e de modo a compreender exatamente o ‘caráter cênico’ da 

representação, uma ‘análise vagante’ do olho, ou seja, uma ‘diacronização da sincronicidade’ (p. 24). Em 

contraposição a isso, está a atividade sintetizante do leitor: ‘somente no fim da linha recebemos a mensagem e 

devemos procurar resumi-la [...]. Códigos lineares exigem uma sincronização de sua diacronicidade’ (p. 25s.)”. 

Veja-se que, no processo de percepção da imagem, há dois momentos: um de olhar abrangente (Überblick) e outro 

de “análise vagante” (wandernde Analyse). São exatamente análogos aos dois momentos que já expusemos, mais 

de uma vez, a partir do texto de Weber (2010) e de Merleau-Ponty (2011): choque sublime com o todo, demora 

sobre os objetos. O texto literário, para nós, testemunha esse processo diacrônico em sua própria forma e exige, 

ao final, a sincronização numa “imagem coesa” (WEBER, 2010: 148). 
111 Abdicamos aqui de outros exemplos, de modo a podermos explorá-los melhor na seção seguinte. Entretanto, 

para reforçar essa tese de fecundidade da contemplação pelo ritmo demorado, podemos acrescentar ainda duas 

outras passagens da parte siciliana de nossa obra. A primeira é a afirmação “teórica” de Goethe (1999: 268) a 

respeito dos desenhos de Kniep, segundo a qual “a lentidão da viagem [marítima de Nápoles a Palermo] veio a 

beneficiar-lhe os esforços”. O segundo trecho refere-se a uma práxis goethiana na casa da família do impostor 

Cagliostro. Lá, é também a “lentidão de [sua] conversa” (GOETHE, 1999: 307) que permite ao curioso viajante 

“contemplar [betrachten] a sala e as demais pessoas presentes” (GOETHE, 1999: 306; GOETHE, 2000c: 259), 

uma atividade cujo resultado literário é, no dizer de Michael Jaeger (2006: 314), um grande exemplo do realismo 

mimético e da “mímesis da vida cotidiana” estudados por Erich Auerbach (2013) nas literaturas românicas. 

Riqueza estética, portanto.  
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Outro exemplo característico dessa segunda parte é a paisagem de Mola di Gaeta, descrita 

na entrada de Santa Ágata, em 24 de fevereiro de 1787, e desenhada também pelo próprio autor 

(ver imagem 2 do anexo). Transcrevemos o trecho de Goethe (1999: 218; 2000c: 182):  

Mola di Gaeta saudou-nos com, ainda uma vez, as mais ricas laranjeiras. Detivemo-

nos ali por algumas horas. A baía defronte da cidadezinha oferece uma vista das mais 

belas [Aussichten], o mar chegando bem próximo. Seguindo-se a margem direita com 

os olhos até o bico da meia-lua formada pela baía [Folgt das Auge (...) und erreicht 

es zuletzt], vê-se a fortaleza de Gaeta sobre uma rocha não muito distante. A outra 

ponta, à esquerda, estende-se até bem mais longe; primeiro [erst], vê-se uma cadeia 

de montanhas, depois [dann] o Vesúvio e, por fim [dann], as ilhas. Ischia, bem 

defronte, situa-se quase no meio desse percurso. [...] Demoramo-nos [verweilten] de 

bom grado e divertimo-nos [...]. Partindo-se de Mola, tem-se sempre uma bela vista 

[Aussicht] ao longo da estrada, ainda que não se veja mais o mar. 

Aqui, mais uma vez, o olhar toma seu tempo, enquanto o corpo se demora. Não há pressa 

em partir. Note-se o número de elementos ressaltados: a baía, a cidade, o mar, a margem direita, 

a fortaleza sobre a rocha, a margem esquerda, as montanhas, o Vesúvio e as ilhas. Um esboço 

básico, mas completo do que se vê, e ainda que sem a densidade “colorida” da Sicília futura, 

um quadro, não estático, mas surgido a partir do movimento contemplativo: vejam-se os verbos 

folgen (seguir) e erreichen (alcançar, atingir), e os advérbios temporais, marcando os passos 

dessa vista: zuletzt (enfim, então) – não traduzido por Sérgio Tellaroli – e “primeiro”, “depois”, 

“por fim”. Em preparação para a próxima seção, já percebemos o quanto o tempo 

fenomenológico de observação – a partir do movimento do carro ou do corpo, ou a partir de um 

olhar estacionado num ponto de vista – é necessário para a sustentação desse fenômeno espacial 

que é a paisagem.  

Vemos, portanto, que a tripartição da Viagem à Itália, apesar de parecer fortuita, acaba 

por encontrar um fundamento interno: a relação entre tempo e espaço. A Segunda Estada, por 

um lado, se caracteriza pela permanência – habitacional e habitual –, razão por que a excluímos 

do corpus analítico; as duas primeiras partes, por outro, são notáveis pelo constante trânsito do 

narrador, motivo pelo qual surgem nelas frequentemente descrições de paisagens. Apesar de tal 

unidade sob o signo do movimento, há diferenças inescapáveis: a pressa por Roma, no primeiro 

momento, provoca (ou coincide com) um olhar mais fugidio e abrangente, menos detalhista, e 

que, dessa forma, se prende melhor ao modelo geográfico; por sua vez, o relaxamento da tensão 

pré-romana e o aprendizado artístico na capital do mundo clássico induzem a uma atenção 

particularmente moldada pelo modelo pictórico e mais demorada na apresentação dos 
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elementos paisagísticos.112 Em última instância, imbricam-se o tempo fenomenológico de 

viagem/ contemplação e as paisagens vistas. Observemos isso mais de perto, na seguinte seção. 

3.7 Passagens/ paisagens mais relevantes: análise densa 

Expusemos, na parte teórica do presente capítulo, uma nova maneira de se olhar para a 

descrição de paisagem: como um análogo da percepção, uma reencenação secundária do ato 

perceptivo originário, cuja estrutura, essencialmente temporal, de momentos corresponderia aos 

elementos da paisagem, o objeto correlato da consciência perceptiva. Em termos mais 

palatáveis, isso quer dizer que seria possível relacionar, de um ponto de vista fenomenológico, 

a memória – enquanto forma temporal retentiva – à paisagem. Ao contrário da próxima visada, 

elaborada no capítulo quatro, aqui a memória dará suporte à paisagem, ao invés de se servir de 

seu elemento sublime como força impressiva. Cabe-nos agora, dando continuidade às reflexões 

que vimos construindo, expor en détail como o tempo memorativo fenomenológico, i.e., 

individual e testemunhal, ligado à experiência de um sujeito encarnado, deixa-se inscrever nas 

paisagens descritas da Viagem. Semelhante empreitada já foi iniciada na seção anterior, na 

escolha de alguns exemplos de inscrição do ritmo de viagem e de atenção no espaço 

contemplado. Vamos, a partir de agora, ir a fundo na seleção e no estudo das passagens, 

tentando seguir o próprio desdobrar da viagem em nossa exposição.113 Esperamos, assim, 

contribuir, em primeiro lugar, com o preenchimento de um vazio da crítica goethiana – sua 

pouca atenção tanto à memória individual quanto à paisagem geográfica – e, além disso, com 

os estudos da literatura de inspiração fenomenológica. 

3.7.1 De Karlsbad a Verona 

Paisagens particularmente interessantes surgem na entrada do Brenner, a 8 de setembro 

de 1786, em passagem já citada algumas vezes. É relevante que esse dia memorável para o autor 

– “dia de cuja lembrança poderei me comprazer por anos” (GOETHE, 1999: 18) – seja 

abundante em imagens paisagísticas, das quais a primeira se conforma segundo o modelo 

pictórico:  

Fazia muito frio, um frio somente possível em fevereiro. Agora, porém, com o sol 

nascente a brilhar, a escuridão dos pinheiros em primeiro plano, o cinza das rochas 

                                                 
112 Nossa oposição entre a predominância de um olhar mais geográfico, por um lado, e um mais pictográfico, por 

outro, encena, de outra maneira, a oposição que a crítica faz entre o naturalismo holandês do Goethe jovem e o 

“idealismo” lorrainiano do Goethe maduro, ou entre a forma acadêmica e a cor antiacadêmica. Ver a seção anterior 

desse capítulo e os trabalhos de Gerstenberg (1956), Busch (1988), Maisak (2009) e Mildenberger (2009). 
113 Separamos as subpartes, nove ao total, em pares, excluindo, além disso, a divisão entre a antepenúltima – de 

nome “Nápoles” – e a última – intitulada “Nápoles a Herder”. Daí advêm as quatro subdivisões que se seguem nas 

próximas páginas do trabalho. 
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calcárias mais atrás e os elevados cumes cobertos de neve sobre o azul profundo do 

céu ofereciam-nos uma preciosa visão, sempre cambiante [ewig abwechselnde Bilder] 

(GOETHE, 1999: 18; GOETHE, 2000c: 15). 

Essa riqueza colorida, incomum para a primeira parte, é fruto, na verdade, de um 

acréscimo tardio. O texto original do diário não contém – o que é relevante – o sol lorrainiano 

a iniciar, do fundo, a descrição do conjunto (cf. GOETHE, 1887: 158).114 Ele dá à paisagem 

não só o seu tempo – a manhã –, mas também o atributo de ideal, ajudando, inclusive, a colorir 

o todo tão bem arranjado esteticamente: ao amarelo do sol a distância, junta-se a sequência – 

temporal, em dégradé – dos planos em preto, cinza e branco, finalizada no azul celeste.115 O 

conjunto está bem articulado e parece estático, mas é fruto de visões sucessivas, de “imagens 

sempre cambiantes” no percorrer do olhar viajante, o qual, como se vê, caminha da proximidade 

para a distância, do primeiro para o último plano. A presença do observador, por sua vez, se 

encontra muito bem testemunhada na referência ao frio, que contrasta diretamente com o “sol 

alto e quente” e a necessidade de “aliviar um pouco a roupa”, na página seguinte (GOETHE, 

1999: 19): corpo encarnado, no ambiente.  

A viagem continua por outras paisagens, qualificadas todas por sua sublimidade: a 

cidade de Zirl é “indescritivelmente bela” e Innsbruck “goza de uma localização magnífica” 

(GOETHE, 1999: 19). Interessa-nos este outro trecho:  

Subindo adiante, para além de Innsbruck, a beleza é cada vez maior, e não há como 

descrevê-la. Pelos caminhos mais bem traçados, sobe-se um desfiladeiro, o qual envia 

suas águas rumo ao Inn e oferece aos olhos incontável diversidade [unzählige 

Abwechslungen]. Onde [Wenn] o caminho ladeia a rocha mais escarpada, encravando-

se nela, avista-se, do lado contrário, a suave encosta, permitindo mesmo que nela se 

plantem os mais belos campos. No alto da ampla superfície da encosta vêem-se 

aldeias, casas, casinhas, cabanas, todas pintadas de branco, por entre campos e sebes. 

Logo [Bald], porém, o todo se modifica: os campos aráveis transformam-se em 

pradaria, até [bis] que também essa paisagem se perde numa íngreme encosta 

(GOETHE, 1999: 19-20; GOETHE, 2000c: 16). 

O modo de conformação do todo, nesse caso, é geográfico: trata-se de uma sequência de 

lugares que perfazem a paisagem da região do rio Inn. Não é possível, porém, deixar de notar a 

forte influência pictórica: não só bela sublimidade indescritível com a qual se inicia a 

                                                 
114 Como já pudemos dizer, essa manipulação tardia do texto não afeta seu caráter de encenação testemunhal. 

Trata-se de uma camada de elaboração estética. Importante notar também que é por ela que explicamos a presença 

da conformação lorrainiana nessa parte inicial do relato. O que a crítica – por exemplo, Mildenberger (2009) e 

Gerstenberg (1956) – escreve sobre a passagem do Goethe naturalista para o Goethe idealista – aquilo que 

captamos, na seção anterior, via contraste Norte/ Sul – é um aprendizado vivido e encenado – testemunhado nos 

desenhos principalmente, mas também em certas referências textuais – que não impede o Goethe tardio de 

modificar, a seu bel-prazer, o originário. Não custa lembrar, além disso, que Lorrain e outros pintores eram 

conhecidos já do autor; o que muda é sua compreensão desse estilo e de sua intuição na realidade italiana.  
115 Devo à professora Olga Kempinska a percepção desse dégradé. 
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descrição116, mas principalmente pela ligação – via palavra Abwechslungen (variações) – às 

“imagens cambiantes” do trecho anteriormente citado. É essa alteração constante do trânsito 

que se faz presente na marca temporal das formas adverbiais e conjuntivas: primeiramente, o 

wenn (quando) – na tradução, vertido por “onde” –, posteriormente o bald (logo) e, mais à 

frente, o bis (até que). Eles, antes de tudo, que organizam os elementos num todo paisagístico, 

a partir da ordem de sua aparição: o caminho encravado e a encosta habitada, a pradaria não 

arada e, por fim, a íngreme encosta. Afinal, é “quando” (wenn) o caminho passa dessa maneira 

na rocha, que “então” se avista (so erblickt man) o outro lado em suave declive e com tais e tais 

formas culturais de habitação. O tempo coordena o espaço. Importante é perceber, por último, 

os movimentos do corpo e do olhar na captação desta paisagem: enquanto o viajante sobe, sua 

atenção percorre o caminho inverso, do alto para baixo. 

Um movimento ocular semelhante parece constituir a paisagem de Bolzano, outro 

exemplo de riqueza nessa parte inicial. A 11 de setembro de 1786, Goethe (1999: 29; 2000c: 

24) escreve em Trento:  

Com o raiar do dia, divisei os primeiros vinhedos nas colinas. Encontrei uma mulher 

com peras e pêssegos, e assim [so] fomos para Teutschen, aonde cheguei às sete horas 

e logo segui viagem. Com o sol já alto, e após [nachdem] ter viajado algum tempo 

[eine Weile] rumo ao norte, agora [nun] eu podia enfim avistar o vale no qual se situa 

Bolzano. Circundado por íngremes montanhas, cultivadas até a uma altura 

considerável, o vale se abre para o sul; escudam-no, ao norte, as montanhas tirolesas. 

Um vento ameno e brando soprava por toda a região. Aqui, o Ádige volta-se mais uma 

vez para o sul. Nas colinas ao pé das montanhas crescem as vinhas. As parreiras 

estendem-se por sobre latadas longas e baixas, com as uvas azuis pendendo 

graciosamente e amadurecendo ao calor da terra próxima. Também no fundo do vale, 

onde de resto há apenas pradarias, a uva é cultivada nessas fileiras de latadas, bem 

próximas uma da outra, tendo entre si o milho, com seus caules cada vez mais altos. 

Para além de observar o tempo registrado da natureza– no amanhecer da paisagem ideal 

e no amadurecimento dos frutos e das plantas –, é interessante ver como o tempo da percepção 

permite o próprio registro. Aos elementos da paisagem, apresentados à medida em que são 

enfocados, correspondem, como sua possibilidade, os momentos desse olhar transitório, que 

parte da estrutura geral – as montanhas circundando o vale – rumo aos detalhes – as plantações 

de uva e milho. O que se testemunha, além disso, é o mesmo padrão descendente da visão: do 

mais alto (as “íngremes montanhas”) ao mediano (as “colinas ao [so]pé”) até o mais baixo (o 

                                                 
116 Sobre essa “contradição” de afirmar a indescritibilidade e, mesmo assim, descrever, citemos o próprio Goethe 

(1999: 371): “Encantamo-nos com a vista, e Kniep lamentou que toda a arte das cores não fosse suficiente para 

reproduzir tamanha harmonia [...]. Eu, pelo contrário, convencido de que mesmo um registro muito inferior [...] 

far-se-ia assaz desejável no futuro, encorajei-o [...]; Kniep deixou-se persuadir e produziu um desenho dos mais 

preciosos”. É porque quer a lembrança que Goethe empreende o “impossível”. Esse tópico será objeto do próximo 

capítulo. 
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“fundo do vale”). A imagem discursiva, de afinidades tanto geográficas quanto pictóricas117, se 

configura a partir de e como um percurso que toma tempo, tempo que, nesse caso, se esconde 

por trás da paisagem, por assim dizer. A única fresta que, nesse trecho, se abre para sua clara 

manifestação são os advérbios e conjunções do início, em que se codificam o transcurso prévio 

da viagem e o momento de revelação do conjunto – o nun (agora, então) repentino e sublime. 

Uma última passagem das duas subpartes iniciais mostra, de maneira mais evidente, o 

quanto o tempo é condição para o surgimento e a conformação visual-literária da paisagem. Na 

entrada de 12 de setembro, em Torbole, diz Goethe (1999: 34; 2000c: 28-29) que 

Parti de Rovereto depois das cinco [nach fünfen], subindo por um vale que despeja 

ainda suas águas no Ádige. Lá em cima [Wenn man hinaufkommt] chega-se a uma 

gigantesca barreira rochosa, a qual cumpre ultrapassar para que se possa descer rumo 

ao lago. Encontrei ali as mais belas rochas calcárias para estudos de pintura. Descendo 

[Wenn man hinabkommt], chega-se a um lugarejo no extremo norte do lago, contendo 

um pequeno porto ou, antes, sua entrada: chama-se Torbole. As figueiras já haviam 

sido companhia constante [häufig] ao longo da subida e, descendo rumo ao anfiteatro 

rochoso, encontrei as primeiras oliveiras carregadas de frutos. Deparei ali também, 

pela primeira vez [zum erstenmal], com os pequenos figos brancos, muito comuns, 

que a condessa Lanthieri me havia prometido. 

Em primeiro lugar, há que se mencionar os momentos simples e claros da temporalidade 

individual da paisagem, isto é, as referências ao específico dessa viagem: decerto o horário de 

partida, mas principalmente os elementos da figueira e do pequeno figo branco, que aparecem, 

respectivamente, num tempo frequente e num tempo único ao longo dessa paisagem viajada. O 

mais relevante talvez seja ressaltar o que, na tradução, infelizmente se apaga: os usos da 

conjunção wenn (quando), a qual inicia as passagens referentes aos elementos mais importantes 

da paisagem geográfica de Rovereto a Torbole. É o tempo que abre e descortina a barreira 

rochosa, na subida, e o lago-com-cidade, na descida. As partes que compõem esse todo – seja 

o relevo, seja a vegetação – são, antes de tudo, momentos temporais da viagem e do olhar 

curioso, e isso fica claramente delimitado no texto. A Viagem à Itália vai, assim, revelando sua 

configuração testemunhal e fenomenológica na imbricação entre o tempo próprio e o espaço 

ao-redor-do-corpo. 

3.7.2 De Verona a Veneza 

                                                 
117 As afinidades pictóricas estão presentes também numa segunda formulação dessa paisagem de Bolzano – já 

citada em seção anterior –, quando Goethe revisita, na conclusão do segundo diário, a viagem até então. Lá, o autor 

fala do “fundo cambiante da paisagem [Landschaft]” e dos tons de azul [Blau] e da umidade [Dünste] na atmosfera 

(GOETHE, 1999: 43-44; GOETHE, 2000c: 37). Trata-se, antes de todo interesse climatológico demonstrado, de 

uma marca da pintura de Claude Lorrain (BESSE, 2014b; HARD, 2002). Tal passagem se encontra, em seu cerne, 

no texto original dos diários (GOETHE, 1887: 188). 
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Continuando a viagem por novas paragens, permitamo-nos, a título de exemplo, a citação 

da entrada de 19 de setembro, em Vicenza: 

A estrada que conduz de Verona para cá é bastante agradável; viaja-se para o nordeste, 

ao longo das montanhas, e tem-se sempre [immer linker Hand] os contrafortes de 

areia, calcário, argila e marga à esquerda; nas colinas por eles formadas situam-se 

aldeias, castelos e casas. À direita, espraia-se a ampla planície pela qual viajamos. A 

estrada reta, larga e bem conservada atravessa um campo fértil; vêem-se [man blickt] 

longas fileiras de árvores, em meio às quais as parreiras se erguem até o alto para, 

depois [sodann], qual fossem leves como o ar, descaírem. Pode-se aqui ter uma bela 

idéia do que seja um festão! As uvas estão maduras e pesam nos ramos pendendo 

longos e oscilantes. [...]  

Perto de Vicenza, as colinas voltam a elevar-se de norte a sul [Kommt man gegen 

Vicenza, so steigen wieder Hügel (...) auf]; são vulcânicas, dizem, e delimitam a 

planície. Vicenza situa-se [liegt] a seus pés, ou, se se quiser, numa espécie de golfo 

que formam (GOETHE, 1999: 61; GOETHE, 2000c: 51-52).  

Nessa passagem, percebemos mais uma vez uma paisagem geográfica, iniciada por um 

quadro geral, a se estender depois por um longo percurso – aqui omitido parcialmente. Nesse 

trecho também é o tempo do trânsito e do olhar que organiza o todo. Veja-se, em primeiro lugar, 

a constância (“sempre”) do relevo montanhoso à esquerda do corpo – “linker Hand” (à mão 

esquerda), diz o original –, demora ou duração que é pressuposta na constituição da imagem 

total. Mais à frente, o autor, descrevendo a planície atravessada – à direita naquele primeiro 

quadro geral –, observa as parreiras, repetindo o movimento ascendente delas no próprio olhar 

(man blickt): elas se erguem, “depois” descaem. Mesmo em um detalhe ínfimo da paisagem, o 

tempo individual e retencional deixa sua marca. No final da entrada, porém, é com a imagem 

do todo que esse tempo se conecta mais uma vez. Não perceptível na tradução de Tellaroli, a 

anteposição do verbo kommen (chegar) é uma fórmula substituta para uma oração subordinada 

com wenn (quando): “quando nos aproximamos de Vicenza, então se elevam novamente 

colinas” (grifos nossos), poderíamos verter a frase inicial do segundo parágrafo. Viajando, 

descortinam-se temporalmente o relevo da região e a localização da cidade.  

Duas outras passagens de Goethe (1999) deixam explícita essa relação entre a forma da 

viagem e a forma da paisagem. Ao visitar a Rotonda, obra neoclássica de Palladio, o autor diz:  

De todos os lados [in der ganzen Gegend von allen Seiten], porém, a Rotonda 

apresenta uma visão magnífica [auf das herrlichste]. Sua massa central, em conjunto 

com as colunas à frente, movimenta-se com grande diversidade aos olhos dos que 

passeiam pela redondeza [vor dem Auge der Umherwandelnden] [...]. E assim como, 

vista de qualquer ponto da região [Gegend], a edificação apresenta-se magnífica 

[Herrlichkeit], também a visão [Aussicht] que se descortina a partir de seu interior é 

das mais agradáveis. Dali, vê-se fluir o Bacchiglione, conduzindo os barcos rio abaixo, 

de Verona até o Brenta; e tem-se também uma visão abrangente [dabei überschaut 
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man] das amplas propriedades [...] (GOETHE, 1999: 65-66; GOETHE, 2000c: 55-

56).118  

É relevante que Goethe tematize e alterne os pontos de vista, como já dissemos que é seu 

hábito fazer: por um lado, a visão do edifício a partir do olhar caminhante na paisagem; por 

outro, a visão da paisagem a partir do estacionar no edifício.119 Interessante para nossa pesquisa, 

entretanto, é a menção – como correlato do corpo que anda – ao movimento do próprio 

“quadro”, a menção à alteração da posição da Rotonda no primeiro tipo e/ ou momento de 

contemplação, a partir de fora. A vagância e sua estrutura temporal são, no fundo, o que permite 

compor o conjunto da paisagem: o vagar do corpo, em um caso, e o do olhar, em outro. Prova 

disso é a paisagem descrita logo ao final. Na descrição desse segundo momento, ou seja, da 

contemplação a partir de dentro, aparecem também algumas fórmulas temporais: 

primeiramente, um rio, símbolo do fluxo temporal, e sua forma de gerúndio, por assim dizer – 

vejam-se os verbos “fluir” (fliessen) e “conduzindo” (führend) –, e concomitantemente (dabei) 

– a tradução de Tellaroli diz “também” –, os campos em panorama. Em suma: a paisagem é o 

todo de coexistentes num só percurso ocular ritmado e durativo. 

A outra paisagem relevante para explorar a relação com forma de viagem é a de Tiene, 

anotada em Vicenza no dia 22 de setembro. Lá,  

[o] castelo possui uma localização excelente [liegt ganz trefflich], em meio a uma 

grande planície, tendo ao fundo [hinter sich] os Alpes calcários, sem qualquer 

montanha de permeio. De ambos os lados da estrada retilínea, cursos d’água 

[lebendiges Wasser] fluem desde a edificação até o encontro do visitante [dem 

Kommenden entgegen], irrigando os vastos campos de arroz em meio aos quais se 

chega (GOETHE, 1999: 68; GOETHE, 2000c: 57). 

Imagem breve, em que se misturam poucos detalhes, tanto de caráter geográfico quanto 

de conformação pictórica (“ao fundo”), mas em que não só aparece um fluxo d’água viva, como 

também a paisagem parece vir ao encontro do caminhante. Tal interação temporal do corpo-

que-viaja e do espaço-que-se-descortina é a raiz do quadro, da imagem perceptiva. E o texto a 

testemunha. 

Com respeito a isso, igualmente esclarecedora é a página seguinte, em que aparece uma 

paisagem já citada anteriormente no presente trabalho. “Viaja-se por uma fértil planície sempre 

                                                 
118 Veja que o texto da tradução omite, no início, a importante referência à região em sua totalidade (“in der ganzen 

Gegend”), mas a mantém mais adiante. 
119 O encaixe sublime entre a forma arquitetônica e seu lugar na paisagem, sua Lage, é, inclusive um ensinamento 

clássico do próprio Palladio, como afirma Goethe (1999: 137; 2000c: 117) no dia 26 de outubro de 1786, em 

Foligno: “Primeiramente, quero comentar sua localização [Stellung]!  Desde que li em Vitrúvio e Palladio como 

se devem construir as cidades e situar templos e edifícios públicos, passei a ter grande respeito por essas coisas. 

Também nesse aspecto, os antigos foram naturalmente grandes. O templo [de Minerva] ergue-se a meio caminho 

do topo da montanha, justamente no belo ponto em que duas colinas se encontram [...]”. O texto está na entrada 

de 25 de outubro, em Perúgia. 
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em direção ao sudeste, por entre sebes e árvores, que são tudo quanto se vê, até que, finalmente, 

divisam-se à direita, as belas montanhas estendendo-se de norte a sul” (GOETHE, 1999: 69). 

O desdobramento temporal da paisagem fica evidente na presença das formas “sempre”, “até” 

e “finalmente”, que introduzem os elementos/ momentos principais do relevo da Terra: a 

planície e as montanhas. Deve-se chamar atenção ainda para a configuração geográfica via 

fórmulas adverbiais “em direção ao sudeste” (sudostwärts) e “estendendo-se de norte a sul” 

(von Norden gegen Süden streichend), que indicam uma, o movimento da viagem, e a outra, o 

da vista. É esse mesmo princípio que age na seguinte passagem, anotada logo em seguida: 

Do observatório, pude contemplar [überschauen] com absoluta clareza a magnífica 

localização da cidade [herrliche Lage]. Para o norte, as montanhas tirolesas, cobertas 

de neve e semi-envoltas em nuvens, às quais, a noroeste, vêm juntar-se as de Vicenza; 

e, para o oeste [endlich gegen Westen], as montanhas de Este, mais próximas, cujas 

conformação e depressões se podem ver com nitidez. A sudeste, um mar verde de 

plantas, sem nenhuma elevação no terreno, árvores, arbustos e plantações lado a lado, 

inúmeras casas brancas, vilas e igrejas contemplando-nos em meio ao verdor. No 

horizonte, divisei com nitidez a torre de São Marcos em Veneza e outras torres 

menores (GOETHE, 1999: 69; GOETHE, 2000c: 58-59). 

Tal detalhamento relativamente rico – como se pode intuir de uma comparação com as 

citações anteriores – é incomum. O quadro descrito – porque se trata, afinal, de uma paisagem 

bastante pictórica, como se depreende da “visão de cima” e da presença do horizonte – apresenta 

cores (o branco, o verde), por exemplo. Interessante, entretanto, é notar a dimensão cinestética 

do todo, observado e organizado a partir de um giro geográfico: os elementos são apresentados 

conforme sua posição cardeal, ou seja, a partir de um olhar literalmente circunspecto. O texto, 

bastante objetivo em sua enumeração quase sem (or)ações – metade dos verbos são formas 

nominais –, possui ainda, no original, o advérbio de tempo endlich (enfim, finalmente), que 

conclui o primeiro giro ocular: do Tirol por Vicenza até Este. Voltaremos a ver, mais adiante, 

o mesmo movimento panorâmico de circunspecção. 

A objetividade, associada à brevidade concisa, é a marca da última paisagem com a qual 

lidaremos nessa subseção. Trata-se de uma imagem urbana, registrada por Goethe (1999: 80; 

2000c: 68) em 29 de setembro, na cidade de Veneza: 

Refiro-me ao grande espelho d’água [i.e. o Grande Canal], ali [diesseits] abarcado 

numa meia-lua pela cidade propriamente dita. Para além dele [Über der 

Wasserfläche], vê-se, à esquerda [links], a ilha de S. Giorgio Maggiore e, à direita 

[etwas weiter rechts], a Giudecca e seu canal; mais à direita [noch weiter rechts], a 

Dogana e a entrada do Grande Canal, onde alguns gigantescos templos de mármore 

não tardam em nos ofuscar [uns gleich (...) entgegenleuchten]. Em breves traços [Mit 

wenigen Zügen], isso é o que nos salta aos olhos quando [wenn] avançamos por entre 

as duas colunas da praça de São Marcos. Todo esse panorama [Aus- und Ansichten] 

já foi tantas vezes gravado em cobre que os amigos não terão qualquer dificuldade em 

visualizá-lo. 
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O que aqui se põe sob os olhos do leitor é uma veduta com a marca goethiana: os “breves 

traços”, típicos do esboço (Skizze). O mais relevante, entretanto, é como isso se faz: por meio 

do deslocamento corporal (“quando avançamos”) e da percepção ocular a ele relacionada (“o 

que nos salta aos olhos” [uns in die Augen fallen]). Como a orientação cardeal na citação 

anterior, é aqui a orientação espacial ao longo do eixo esquerda-direita – a qual não deixa de 

ter afinidades pictográficas: da “esquerda”, “um pouco mais [longe] à direita”, “ainda mais 

[longe] à direita”. No termo noch (ainda) – não vertido na tradução brasileira –, fica bastante 

evidente a dimensão temporal do olhar. Dessa forma, cada elemento surge num ponto temporal 

do trânsito contemplativo, fazendo com que o todo panorâmico se conforme como um de 

momentos. O corpo e o tempo, além disso, deixam em outros pontos os seus rastros: um, por 

exemplo, no diesseits (do lado de cá) do primeiro período, correspondente ao über (para além) 

que inicia o segundo; o outro, no gleich (imediatamente, logo) da “aparição” (Erscheinung) dos 

templos, de seu brilho (Schein) repentino e ofuscante. 

3.7.3 De Ferrara a Roma 

No último percurso, o mais apressado, até Roma, surge, paradoxalmente, uma imagem de 

paisagem de rara riqueza. Para tal abundância em detalhes – insistamos: em níveis goethianos 

de detalhamento –, encontramos a razão na sublimidade do todo, conforme o próprio Goethe 

(1999: 122-123; 2000c: 104) a registra em Bolonha: 

Ao entardecer, livrei-me finalmente dessa velha, nobre e culta cidade [...]. Subi à torre 

e deliciei-me com o ar fresco. A vista [Aussicht] é magnífica [herrlich]! Ao norte, 

vêem-se as montanhas de Pádua e, mais adiante [sodann], os Alpes suíços, tiroleses, 

friulanos, enfim [genug], toda a cadeia de montanhas, dessa vez [diesmal] envolta em 

neblina. A oeste, descortina-se um horizonte infindo, em meio ao qual erguem-se 

apenas as torres de Modena. A leste, uma planície uniforme estendendo-se até [bis] o 

Adriático, e pode-se vê-lo ao nascer do sol. Ao sul, as colinas aos pés dos Apeninos, 

cultivadas e de vegetação farta até [bis] o topo, ocupadas por igrejas, palácios, casas 

de campo, tal qual as colinas de Vicenza. O céu estava bem claro, nem uma única 

nuvenzinha, apenas uma espécie de névoa pairando alta no horizonte.  

Novamente, encontramos um quadro ideal, situado temporalmente ao pôr-do-sol – com 

uma contra-referência, inclusive, à aurora. Aqui também é, apesar do caráter pictórico, uma 

orientação geográfica, circum-ambiental – fenomenológica, enfim – que organiza o texto: o 

olhar passa de um ponto cardeal a outro, pondo em cada lugar – a cada momento – o seu 

elemento e (d)escrevendo o panorama.120 Os tempos da visão deixam sua marca explícita aqui: 

                                                 
120 Sobre o fenomenológico, veja-se ainda a referência ao “ar fresco [freie Luft]”, característica eminentemente 

corporal e tátil. Outro exemplo dessa dimensão sinestésica da paisagem está na entrada de Trento, a 11 de setembro 

de 1786: “E agora, ao anoitecer, com o vento suave e as montanhas rodeadas de poucas nuvens, mais fixas do que 

atravessando o céu, o zumbido agudo das cigarras começando a se fazer ouvir logo após o pôr-do-sol [...]” 

(GOETHE, 1999: 31). Sabemos, com Kurt-Heinz Weber (2010: 171), que “a vantagem da representação literária 

frente à das artes plásticas é considerar as diversas percepções sensoriais” e acreditamos que aqui se demonstra, 
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não somente aqueles do presente – vejam-se o sodann (aí então), vertido por “mais adiante”, e 

as duas ocorrências de bis (até), cujo primeiro sentido é temporal –, mas também um tempo do 

passado individual – entrevisto pelo diesmal (dessa vez). Através dele, o autor refere-se à 

mesma paisagem, observada antes e agora por diferentes ângulos ou de diferentes maneiras: 

“envolta [ou não] em neblina”. Essa alteração, como já vimos e voltaremos a ver, ocorre 

algumas vezes no texto.  

Importa notar que o que está em jogo aqui não é um passado histórico, humano e coletivo, 

no sentido de Mikhail Bakhtin (2011) e Hartmut Böhme (1993), mas o tempo memorativo, 

individual, desse viajante. É sempre esse tempo – mesmo naquele primeiro caso – a sustentar 

o intuído, o contemplado. Confirmação disso encontramos em Giredo, a 22 de outubro, quando 

Goethe (1999: 132; 2000c: 112) anota que “[o]s Apeninos são um pedaço curioso do mundo. 

Às grandes planícies da região do Pó segue-se [folgt] uma cadeia de montanhas que se ergue 

das profundezas para, entre dois mares, pôr fim [endigen] à terra firme ao sul” (grifos nossos). 

A essa pequena paisagem – conformada a partir de seu descortinar temporal, como podemos 

ver pelos verbos grifados – segue uma reflexão geo-histórica sobre as marés dos tempos 

remotos e a constituição geológica do terreno. A divagação histórica supra-individual 

pressupõe, porém, como sua base, a interação perceptivo-fenomenológica e, portanto, 

retencional com o ambiente e seus elementos. É nada mais do que um seu desdobramento 

descritivo. 

Mais uma paisagem desse percurso pré-romano surge da descrição da viagem Perúgia-

Assis. “A estrada”, diz Goethe (1999: 137; 2000c: 116), “de início [erst] em declive, foi dar 

[dann] num alegre vale ladeado ao longe por colinas, até que, por fim [endlich], divisei Assis”. 

A conformação temporal do todo – motivada pelo deslocamento do carro e do olhar – está 

triplamente evidente aqui, nessa escada de advérbios. Uma tão breve e curta imagem é 

característica, como já dissemos antes, da primeira parte da Viagem à Itália, e o uso do modelo 

geográfico corrobora essa tese. A esse exemplo, podemos acrescentar outro, proveniente da 

mesma passagem de Perúgia, a 25 de setembro: “O caminho rumo a Foligno constituiu um dos 

passeios mais belos e graciosos que já fiz. Quatro horas inteiras caminhando ao longo da encosta 

de uma montanha [an einem Berge hin], tendo à minha direita um vale ricamente cultivado” 

(GOETHE, 1999: 140; GOETHE, 2000c: 120). Brevidade mais clara não há: de quatro horas 

                                                 
antes de tudo, a competência fenomenológica do texto, devido à sua fundação prévia no espaço de mímesis I: na 

experiência, em seu tempo e em seus campos sensitivos.  
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de passeio a pé – e de um passeio único, como o viajante insiste em dizer –, restam somente 

dois elementos paisagísticos em oposição binária, uma montanha e um vale.  

Como tivemos oportunidade de comentar, a permanência em Roma – mais prolongada na 

Segunda Estada, mas já intensa na primeira parte da Viagem – tem como resultado o enfoque 

nas artes plásticas, nos “deuses e heróis”, com o prejuízo da paisagem viva (GOETHE, 1999: 

204). Há, ainda assim, alguns momentos de “abertura”, como, por exemplo, a ida a Frascati, de 

onde, em 15 de novembro de 1786, Goethe (1999: 160-161; 2000c: 135-136) escreve – 

interessantemente – “com a tinta utilizada para desenhar”: 

Tivemos uns dois belos dias sem chuva por aqui, banhados pela luz quente e amigável 

do sol, de modo que nem se sente falta do verão. A região [Gegend] é bastante 

agradável, a cidade situa-se sobre uma colina – ou, antes, na encosta de uma montanha 

– e, a cada passo, os mais magníficos objetos [die herrlichsten Gegestände] oferecem-

se ao desenho. A vista [Aussicht] é ilimitada; vêem-se Roma e, mais adiante [weiter], 

o mar, as montanhas de Tivoli à direita, e assim por diante [so fort]. Nesta alegre 

região, as casas de campo foram construídas para, de fato, proporcionar prazer; assim 

como já os antigos romanos tinham suas vilas aqui, também os romanos ricos e 

radiantes de um século atrás [...]. 

 Antes de observar qualquer conexão entre paisagem, presente e passado clássico – v. 

Mattos (2008) –, é preciso perceber a forma temporal-memorativa, propriamente individual, do 

olhar e da conformação literária do quadro. O observador enuncia os elementos que vê a partir 

de um movimento da proximidade corporal rumo ao horizonte, este meramente intuído na 

fórmula aberta e sequencial – portanto, temporal – do so fort (assim por diante). Uma paisagem 

igualmente composta de pontos enumerados e anotados121 é a de Roma, do alto da Basílica de 

São Pedro: “Subimos pela cúpula e contemplamos a límpida e clara região dos Apeninos, o 

monte Soratte, as colinas vulcânicas para além de [nach] Tivoli, Frascati, Castelgandolfo, a 

campagna e, mais adiante [weiter], o mar. Próxima de nós [Nahe vor uns], a cidade de Roma” 

(GOETHE, 1999: 166; GOETHE, 2000c: 140). Em tal concisão, o autor não consegue esconder 

seu movimento de circunspecção: do norte, onde se encontra o Soratte, por Tivoli e Frascati ao 

leste e sudeste de Roma, até o mar a sudoeste. O uso da preposição nach (depois, após), de forte 

sentido temporal, torna clara essa dimensão do percurso ocular e da organização espacial da 

                                                 
121 Sobre a anotação de pontos e seu recurso para a memória, v. a passagem de 18 de outubro de 1786, em Bolonha: 

“mal pude anotar em meu Volkmann os lugares onde estive, e quem sabe se, no futuro, ao olhar essas marcas, eu 

me lembrarei de tudo o que vi?” (GOETHE, 1999: 121), assim como a de 12 de março de 1787, em Nápoles: “Hoje 

saí a andar calmamente pela cidade, à minha maneira, fazendo minhas observações e anotando muitos pontos 

[Punkte] para uma descrição futura [...]” (GOETHE, 1999: 238; GOETHE, 2000c: 199). Por que não pensar nesses 

pontos como se fossem loci ou “âncoras”, nos moldes da ars memorativa? Devemos ter em mente também a noção 

do relato memorativo como uma espécie de quintessência (isto é, destilado) da viagem, da qual trata Michel Onfray 

(2015). 
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paisagem. Apesar do mesmo ritmo breve, o movimento aqui, entretanto, é o inverso daquele na 

citação anterior: parte-se da distância e chega-se à proximidade imediata.  

3.7.4 De Nápoles à Sicília 

É nessa segunda parte da Viagem à Itália em que aparecem as paisagens mais ricas e mais 

extensas. Faremos aqui também uma seleção de trechos, a começar por um anotado em Fondi, 

a 23 de fevereiro de 1787. Após mencionar a “névoa azulada” da região nessa época do ano, 

não sem a respectiva ressonância lorrainiana, diz Goethe (1999: 216; 2000c: 180-181):  

Tanto mais aprazível e desejável fez-se-nos, pois, o sítio rochoso de Terracina e, mal 

tendo tido tempo [kaum] de nos comprazer com ele, avistamos logo [als wir (...) 

gleich] adiante o mar. Pouco depois [Kurz darauf], o outro lado da montanha-cidade 

permitiu-nos ver um espetáculo de novas vegetações. Figueiras-da-índia lançavam 

suas folhas grandes e gordas por entre pequenas murtas verde-acinzentadas, debaixo 

de romãzeiras de um verde amarelado e ramos de oliveira ostentando um verde pálido. 

À beira da estrada, vimos flores e arbustos que jamais havíamos visto [noch nie]. [...] 

À direita, tem-se por algum tempo [eine Zeitlang] a visão do mar, mas as rochas 

calcárias à esquerda permanecem próximas [bleiben links in der Nähe]. [...] 

Deixamos o mar e logo [bald] adentramos a encantadora planície de Fondi. Esse 

pequeno espaço de terras férteis e cultivadas, cercado por montanhas não demasiado 

agrestes, recebe todos com um sorriso [...]; nos campos, oliveiras, com a cidadezinha 

ao fundo [im Grunde]. 

Isso que parece uma descrição da viagem não deixa de ser, na verdade, uma descrição das 

paisagens atravessadas, do desdobramento temporal da paisagem regional diante dos olhos do 

viajante. O texto dá testemunho dessa malha temporal subjacente em inúmeros advérbios 

(kaum, gleich, kurz darauf etc.) e verbo (bleiben) que pontuam o surgimento de cada elemento, 

bem como a reorganização do conjunto. A atenção do observador, sua demora diante dos 

quadros que aparecem, tem ainda como resultado a riqueza de detalhes, como, por exemplo, os 

referentes ao colorido da vegetação: verde acinzentado, verde amarelado, verde pálido. As 

imagens, apesar de certo caráter geográfico, parecem se conformar como pinturas, como se vê 

a partir de “ a cidadezinha [Fondi] ao fundo”, no último plano. 

As páginas que se seguem abundam em semelhantes paisagens desdobradas no tempo da 

viagem e do olhar. Em Santa Ágata, no dia 24 de fevereiro, Goethe (1999: 217; 2000c: 181) 

descreve a saída de Fondi, quando “fomos de pronto [sogleich] saudados pelas laranjas 

pendendo de cima dos muros” e “[e]m seguida [dann], atravessamos campos de trigo bem 

lavrados”. Seguem outros movimentos e novos espaços: “[o] caminho estendeu-se então [dann] 

pelo vale”, “[o] vale fez-se [ward] mais estreito”, “[a]travessamos então [nun] uma planície, 

também com oliveiras, e, em seguida [sodann], uma cidadezinha” etc. (GOETHE, 1999: 217-

218; GOETHE, 2000c: 181-182). A configuração geográfica, em grande parte devida ao 
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trânsito (espacial e temporalmente) longo, é compensada, mais adiante, pelo quadro – 

desenhado e descrito, portanto pictórico – de Mola di Gaeta, já citado e analisado numa seção 

anterior.  

Outra paisagem cujo desenho Goethe fez é aquela entre Cápua e Nápoles, constante da 

entrada de 25 de fevereiro:  

Da viagem, conto somente que deixamos Santa Ágata com o pôr-do-sol122; às nossas 

costas soprava forte o vento nordeste, que durou o dia inteiro. Apenas [Erst] à tarde 

ele logrou vencer as nuvens; sofremos com o frio. 

Nosso caminho seguiu novamente [wieder] por colinas vulcânicas, em meio às quais 

acredito ter visto ainda [noch] apenas umas poucas rochas calcárias. Alcançamos 

afinal [endlich] a planície de Cápua e, logo a seguir, a própria Cápua, onde paramos 

para o almoço. À tarde [Nachmittag], um campo belo e plano abriu-se diante de nós. 

A estrada larga atravessa verdes trigais, e o trigo, com um palmo de altura, mais parece 

um tapete. Os campos ostentam álamos plantados em fileiras, cheios de ramos, com 

videiras estendendo-se por eles. E assim [So geht es] é até Nápoles. [...] 

O Vesúvio permaneceu sempre [blieb uns immer] à nossa esquerda, fumegando 

portentoso, e em silêncio alegrei-me por estar vendo enfim, com meus próprios olhos 

[endlich mit Augen], esse objeto notável. O céu fez-se [ward immer] cada vez mais 

claro e, por fim [zuletzt], o sol brilhou quente em nossa apertada morada sobre rodas. 

(GOETHE, 1999: 219-220; GOETHE, 2000c: 183-184). 

O tempo natural-objetivo, um importante detalhe da viagem, está marcado, na passagem, 

pelas referências ao sol e às nuvens. Ele não deixa também de fornecer pontos de apoio para o 

tempo fenomenológico da paisagem, para o descortinar paulatino, ritmado, do todo para o olhar 

contemplativo e registrador do viajante. Nessa passagem, essas transformações estão mais do 

que evidentes, uma vez que, praticamente a cada período, um verbo ou advérbio revela o tempo 

individual e retencional da observação: veja-se, a título de exemplo, a afirmação de que o 

Vesúvio “permaneceu sempre” ao lado esquerdo do corpo/ carro. Há, além disso, a remissão ao 

tempo de outras paragens: tanto wieder (de novo) quanto noch (ainda) mostram a continuidade 

do atualmente visto com o espaço já passado, isto é, o prolongamento retencional dos momentos 

da paisagem. 

Antes dissemos que o modelo pictórico predomina. A seguir, selecionamos dois casos em 

que o todo paisagístico se desdobra segundo uma organização imagética. O primeiro tem, como 

lugar de estacionamento, a casa de Philipp Hackert, o amigo e pintor de vedute: 

Estive com Hackert em sua confortabilíssima casa [...]. Sua localização [Lage] é 

belíssima [ausserordentlich schön], situado na planície mais fértil do mundo, com 

seus jardins estendendo-se até [bis an] as montanhas. Um aqueduto traz até dali [sic] 

todo um rio [Da führt nun (...) heran], que dá de beber ao castelo e à região, e toda 

essa massa d’água, lançada sobre rochas assentadas artificialmente, forma a mais 

                                                 
122 O texto da tradução está errado. O original diz “Sonnenaufgang”, isto é, nascer do sol (GOETHE, 2000c: 183).  
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magnífica [herrlichsten] cascata. Os jardins são bonitos e inserem-se com perfeição 

numa região que é toda ela um jardim (GOETHE, 1999: 245; GOETHE, 2000c: 206). 

Do olhar e seu deslocamento sobre a paisagem sublime, ficam as marcas adverbiais: o bis 

an (até) e a complexa expressão da führt nun heran (de lá vem então para cá).123 O todo se 

configura a partir de um duplo movimento, resultante, obviamente, do olhar perquiridor, mas 

presumido como interação dos lugares em si: a extensão das imediações do castelo até a 

distância e, de lá, apoiando-se sobre o fluxo aquoso (Strom) do aqueduto, de volta ao castelo. 

O conjunto, ao fim e ao cabo, possui os elementos e as oposições típicas de um quadro de 

paisagem: presença natural e presença humana (jardins, castelo, aqueduto, cascata artificial), 

planície e montanhas, terra e água, primeiro plano e distância.  

Mais conciso quadro do que o acima forma, entretanto, a “vista [Aussicht] da sala de 

canto”, na casa do amigo inglês Hamilton, registrada por Goethe (1999: 258; 2000c: 217) na 

entrada napolitana de 22 de março: “Abaixo, o mar; à frente [im Angesicht], Capri; à direita, 

Posilipo; mais próximo [näher], o passeio de Villa Reale; à esquerda, uma antiga construção 

dos jesuítas e, mais adiante [weiterhin], a costa, de [von] Sorrento até [bis] o cabo Minerva”. 

Vê-se aqui também o testemunho do movimento ocular – note-se a abundância de advérbios –

, mas a composição é muito mais elementar e breve, feita de pequenos momentos espaço-

temporais destacados ao longo de dois eixos “corporais”: da proximidade imediata para a 

distância frontal (im Angesicht [diante do rosto]), da direita para a esquerda. Não parece 

necessária, nesse caso, uma encenação das interações internas, como, anteriormente, o estender-

se dos jardins para lá e o fluir do “rio” para cá. A vista, ou melhor, a veduta, basta para o objetivo 

Goethe em sua simplicidade. 

A comunicação intrínseca entre olhar e paisagem, bem como sua mediação via tempo, é 

o que se observa a partir de uma interessante anotação da viagem de Salerno a Paestum:  

O terreno fez-se [ward] cada vez mais plano e deserto, a pequena quantidade de 

construções apontando para uma agricultura escassa. Por fim [Endlich], sem saber ao 

certo se caminhávamos por rochas ou ruínas, pudemos reconhecer algumas longas 

massas retangulares que já havíamos divisado à distância [in der Ferne schon] como 

os restos de templos e monumentos de uma cidade outrora portentosa (GOETHE, 

1999: 261; GOETHE, 2000c: 219). 

À transformação do terreno, corresponde, de certa maneira, aquela dos objetos sobre ele. 

A distância, o viajante não distingue com clareza o que vê. Isso somente acontece quando o 

corpo se aproxima, depois que percorre a “duração espacial”, isto é, o espaço fenomenológico 

                                                 
123 Veja-se que o nun (agora, então), advérbio temporal, não é vertido na tradução brasileira.  
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entre o schon (já) de lá e o endlich (enfim) daqui. O resultado dessa paisagem “nada pitoresca” 

(GOETHE, 1999: 261) é, ainda assim, um quadro que o pintor Kniep tenta esboçar.  

Essa mesma interação cinestética aparece na descrição de duas paisagens de Girgenti, já 

em território siciliano, a 24 de abril e 25 de abril, respectivamente: 

Uma paisagem primaveril tão magnífica [herrlicher Frühlingsblick] quanto a de hoje 

ao nascer do sol, nós, por certo, jamais [nie] vimos em toda a nossa vida. No alto, no 

mesmo espaço ocupado pelo antiquíssimo burgo, situa-se [liegt] a nova Girgenti, 

estendendo-se por um perímetro grande o bastante para abrigar seus habitantes. De 

nossas janelas, avistamos a encosta ampla, larga e suave da cidade de outrora, toda ela 

recoberta por jardins e videiras, em meio a cujo verde mal se podem encontrar 

vestígios dos bairros grandes e populosos do passado. Somente no extremo sul dessa 

superfície verdejante e florescente ergue-se o templo de Concórdia, além de, a leste, 

o pouco que restou do templo de Juno. Ruínas de outras construções sagradas, 

formando uma linha reta com as já mencionadas, os olhos não as vêem de cima 

[bemerkt das Auge nicht von oben]; em vez disso, seguem adiante rumo ao sul [eilt 

weiter südwärts], em direção à superfície costeira, esta ainda a uma meia hora de 

distância do mar [bis gegen das Meer] (GOETHE, 1999: 322; GOETHE, 2000c: 273).  

Descemos, então [nun], rumo ao túmulo de Téron e ficamos felizes por estar diante 

desse monumento já tantas vezes visto em reproduções, sobretudo porque ele 

compunha para nós o primeiro plano de uma paisagem [Ansicht] singular: nossos 

olhos moviam-se [hinschauen] do oeste para o leste, passando pela camada de rochas 

sobre a qual se assentam os muros da cidade com suas lacunas, permitindo contemplar 

por entre e por sobre eles os restos dos templos. Tal vista [Ansicht] foi transformada 

num agradável quadro pelas mãos habilidosas de Hackert; Kniep tampouco deixará 

de traçar dela um esboço [Umriss] (GOETHE, 1999: 326; GOETHE, 2000c: 276-

277). 

Aqui, torna-se evidente, no texto original e também na tradução, o movimento dos olhos 

como condição e suporte da imagem de paisagem. No primeiro caso – uma paisagem sublime 

e, por isso, temporalmente única (‘jamais vista’), ideal sob a luz da aurora –, as ruínas se 

estendem além do olhar panorâmico, o qual corre rumo ao sul: é esse, afinal, o sentido da 

palavra eilen (ter pressa), aqui aplicada à percepção ocular, a seu ritmo. A própria distância 

interna ao espaço contemplado é medida, pelo viajante, em termos temporais: meia hora. No 

segundo caso, as ruínas, pelo contrário, são bem observadas, mas aqui é igualmente o 

deslocamento – hinschauen é como “olhar para lá” – que se pressupõe na organização do todo, 

na sua disposição por planos: o túmulo de Téron na proximidade, as rochas sobre os muros a 

meio caminho, e, no fundo – do quadro, do texto –, os restos dos templos. Em ambos os casos, 

o mesmo modelo pictórico é utilizado: em um, pela posição superior e pela moldura da janela; 

no outro, pelo recurso à técnica dos planos e pela referência aos quadros. Também com ambos 

concluímos: captar uma paisagem em seus detalhes exige um mo(vi)mento e, de maneira 

semelhante, funciona o seu registro. 

  Em tantas outras paisagens, é possível ler a atuação do tempo fenomenológico em sua 

conformação, em especial naquelas de cunho geográfico, que buscam anotar as características 



109 
 

 
 

de cada ponto do percurso de viagem. Remetemos, por último, a duas “duplas” de casos, em 

que se mostram paisagens inversas e/ ou complementares. A primeira dupla já foi citada 

parcialmente e aparece no teatro de Taormina a 7 de maio de 1787:  

Se nos sentamos no ponto mais elevado onde outrora ficavam os espectadores, temos 

de admitir que jamais um público de teatro desfrutou de semelhante visão. À direita, 

sobre rochedos mais altos, erguem-se castelos; mais abaixo [weiter unten] jaz a 

cidade, e, embora essas construções sejam recentes, outras semelhantes ter-se-ão 

assentado no mesmo lugar em tempos passados. Em seguida [Nun], vê-se toda a longa 

extensão da cumeeira do Etna e a costa, à esquerda, até [bis nach] Catânia, ou mesmo 

Siracusa; por fim [dann], a gigantesca e fumegante montanha de fogo fecha o amplo 

e largo panorama [das weite, breite Bild], não, porém, de forma assustadora, pois a 

atmosfera a ameniza, fazendo-a mais distante e suave do que é.  

Se, dessa visão, voltamos o olhar para as passagens [Anblick] às costas dos 

espectadores, tem-se a totalidade das paredes rochosas à esquerda e, entre estas e o 

mar, a estrada serpenteante que conduz a Messina. Grupos de rochas e seus cimos no 

próprio mar, a costa da Calábria a grande distância [in der weitesten Ferne], só com 

grande atenção distinguível das nuvens erguendo-se suavemente (GOETHE, 1999: 

349; GOETHE, 2000c: 296-297). 

O que aqui se desvela é um panorama a dois tempos, ou melhor, duas imagens de 

paisagem complementares, compostas da observação atenta das duas metades de uma região. 

Na primeira imagem, a configuração se faz, mais uma vez, pela demora e pelo deslocamento 

do olhar, que se opera em forma de giro circum-ambiental da direita para a esquerda, de cima 

para baixo, articulado por uma série de advérbios de tempo e movimento – weiter (mais 

adiante), nun (agora, então), bis nach (até), dann (então, enfim). No segundo momento, o 

mesmo elemento inicial é escolhido – os rochedos (Felsen, Felswände) – e sobre ele se apoia o 

percurso contrário, que se estende não mais de Taormina para o sul (Catânia, Siracusa), mas 

para o norte (Messina, Calábria). Complementar e inversa dessa última descrição, é, por sua 

vez, a vista da viagem rumo a Messina, constante de uma anotação de 9 de maio: “[a]ssolados 

pelo vento leste, cavalgávamos entre o mar ondulante à direita e as paredes rochosas que, 

anteontem, havíamos visto de cima, hoje em luta constante contra o mar [...]” (GOETHE, 1999: 

354). Aquilo que antes Goethe contemplara a partir de uma visão pictórica surge aqui como 

uma vivência da geografia, e é o tempo – de viagem – que permite e registra essa alteração.  

O mesmo ocorre posteriormente durante a travessia da Sicília de volta à cidade de 

Nápoles: “[s]e, ontem, havíamos admirado de longe o lado direito do golfo, agora [so] víamos 

também os castelos e a cidade bem à nossa frente; depois [sodann], à esquerda, Posilipo e as 

línguas de terra estendendo-se até [bis gegen] Procida e Ischia” (GOETHE, 1999: 375; 

GOETHE, 2000c: 320). A imagem especular respectiva a essa anotação de 14 de maio se 

encontra algumas páginas antes e constitui um exemplo claro da sublimidade das paisagens 

marítimas dessa segunda parte: 
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Todos estavam aborrecidos e impacientes; nós dois, porém, contemplando o mundo 

com olhos de pintor [mit malerischen Augen], estávamos muito satisfeitos, e isso 

porque, ao pôr-do-sol, pudemos desfrutar da vista mais magnífica [des herrlichsten 

Anblicks] que essa viagem nos proporcionou. Adornados de cores as mais cintilantes, 

tínhamos diante dos olhos [vor unsern Augen] o cabo Minerva e as montanhas que a 

ele se juntam, ao passo que os rochedos estendendo-se rumo ao sul haviam já [schon] 

assumido uma coloração azulada. Do cabo em diante, espraiava-se toda a costa 

iluminada até Sorrento [bis Sorrent hin(ziehen)]. Podíamos ver o Vesúvio com uma 

gigantesca nuvem de vapor encimando-o, da qual uma longa faixa estendia-se rumo 

ao leste, permitindo supor uma violenta erupção. À esquerda, via-se Capri, erguendo-

se íngreme rumo ao alto; podíamos distinguir todas as formas de suas paredes 

rochosas através da névoa azulada e transparente [bläulichen Dunst]. Sob um céu 

totalmente limpo, sem nuvens, brilhava o mar sereno e quase imóvel que, ante a 

calmaria absoluta, jazia enfim [endlich] à nossa frente feito um lago (GOETHE, 1999: 

371; GOETHE, 2000c: 316). 

Não há que negar a forte influência do modelo de Claude Lorrain: no tempo do crepúsculo 

e na névoa azulada da atmosfera. O próprio autor deixa patente a sua intenção pictórica, em 

grande parte responsável pela riqueza em detalhes de formas e cores.124 Tal abundância, porém, 

tem outra razão: a demora contemplativa, a falta de pressa (Eile) na observação e no registro, 

ato que encontra seu correspondente objetivo na calmaria de lago assumida pelo mar. Tanto na 

primeira descrição, breve e concisa, quanto nessa última, mais delongada e compreensiva, 

percebemos o recurso a advérbios temporais, que traduzem o movimento ocular, e a locuções 

como “à direita” ou “à esquerda”, de orientação fortemente corporal. Trata-se de algo que já 

observamos largamente nas últimas páginas de análise e revelam, antes de tudo, a necessidade 

de ver que o tempo retencional – isto é, a estrutura do tempo fenomenológico, individual, da 

percepção – está na paisagem descrita como uma sua condição, como forma primária dessa 

memória secundária. Intuímos, assim, na inscrição testemunhal, nossa tese: a compatibilidade 

entre a estrutura memorativa primária – a retenção de momentos – e a estrutura da paisagem – 

os elementos e seus lugares –, ou dito de outra maneira, entre ato de consciência e objeto 

correlato. Antes de dar ponto final ao trabalho, porém, tentemos captar a presença de uma última 

– e sorrateira – temporalidade da paisagem. 

3.8 O fruchtbarer Augenblick: análise de um tempo estético 

Já em passagens anteriores tivemos a oportunidade de mencionar a dupla temporalidade 

da contemplação da paisagem: um momento de choque sublime e um momento de “demorada”, 

o gozo repentino e a apreciação durativa. Em especial na seção sobre o olhar goethiano, 

referimo-nos ao texto da Viagem à Itália para demonstrar tal jogo duplo, capturado que está nas 

palavras Staunen (espanto) e Mitleben (convivência), definidoras do tipo de interação visual 

                                                 
124 Perceba-se que as cores, com exceção do azul da atmosfera – duas vezes mencionado –, são somente intuíveis 

a partir das formas (as montanhas, o Vesúvio, o céu, o sol), o que está de acordo com a já referida brevidade 

goethiana no detalhamento.  
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entre sujeito e objeto em cada um desses tempos. Nessa última parte do trabalho analítico, a 

qual tem caráter de excurso, pretendemos nos debruçar sobre o primeiro desses momentos, 

aquele que pode ser chamado de “sublime revelação da paisagem”, tentando mostrar como sua 

estrutura está relacionada – direta ou indiretamente, isto é, com uma intenção do autor ou não 

– ao chamado momento fecundo (fruchtbarer Augenblick) ou impressivo (prägnanter Moment) 

da estética classicista.125 Damos continuidade aqui ao trabalho do crítico Norbert Christian 

Wolf (2005), o qual, na esteira de outro grande especialista em Goethe – Hans-Jürgen Schings 

–, observou a utilização dessa categoria estética na literatura goethiana, sem considerar, 

entretanto, o texto de nosso corpus. Antecipamos também, de certa maneira, um dos tópicos 

teóricos do próximo (e iminente) capítulo. Vejamos. 

Foi com o Laocoonte, ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia, de Lessing (2011), 

publicado em 1766, que o problema do momento fecundo ganhou sua formulação mais 

influente. A questão, porém, é mais antiga e pode ser remontada, como mostra Ernst Gombrich 

(1984) num texto fundamental, à Poética de Aristóteles e à sua definição de peripéteia, isto é, 

à reviravolta na tragédia clássica. A grandeza de Lessing (2011) está em ter formulado uma 

solução em termos de uma estética da recepção, sem abandonar, entretanto, a tradição semiótica 

e o problema da naturalidade (ou não) dos signos.126 Afinal, o que chama de momento fecundo 

é aquele que, nas artes plásticas – limitadas que estariam por sua natureza a um só momento de 

uma ação (LESSING, 2011: 192) –, seria o mais apropriado a ser representado, pois “só é 

fecundo o que deixa um jogo livre para a imaginação”, fazendo com que “quanto mais nós 

olhamos, tanto mais dev[amos] poder pensar além” e “crer estar vendo” (LESSING, 2011: 101). 

É pela “participação produtiva da imaginação do contemplador”, como se expressa Wolf (2005: 

7), que a obra de arte – reduzida aqui a veículo de afetos e sensações – se torna efetiva. 

É, por isso, que, na escolha desse momento-a-se-representar, não se deve – na opinião de 

Lessing (2011: 101; 102) – “nunca colhê-[lo] do ponto supremo da ação”, nem “expressar o 

que não se possa pensar senão enquanto transitório”. O momento mais elevado ou um 

meramente passageiro não poderiam deixar vívida impressão – Lessing (2011) ainda pensa a 

                                                 
125 Tomamos a tradução de Márcio Seligmann-Silva para a locução fruchtbarer Augenblick, mas, para a palavra 

prägnant – que ele traduz como expressivo –, preferimos o termo impressivo, tendo em vista o sentido de “gravar 

memorativo” presente na raiz. 
126 Outro que nota tal filiação a uma estética da recepção é Johannes Grave (2014: 51), em texto recente. O autor 

nota a invasão do tempo da recepção contemplativa justamente na primeira passagem que tenta restringir as artes 

plásticas ao espaço, retirando-lhe a capacidade de dar conta da progressão temporal. Tal invasão está codificada, 

poeticamente, na recorrência do verbo em Lessing (2011: 101): as obras do artista plástico “são feitas não apenas 

para serem meramente olhadas, mas, antes, consideradas, serem longamente e repetidas vezes consideradas” 

(grifos nossos).  
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partir da retórica da evidentia – no “leitor” da imagem, porque o primeiro não permite o 

essencial desdobramento para frente e para trás via imaginação, e o outro age contra a natureza, 

fixando o que deve passar. Esse “momento mais impressivo” (LESSING, 2011: 195-6)127 – 

previsto (e quase normatizado) para as artes plásticas em sua condição espacial, mas não para 

a literatura e sua temporalidade fluente – deveria permitir ao observador, sob o “fundo do [seu] 

saber cultural – por exemplo, da mitologia antiga” (WOLF, 2005: 9), desenvolver a figura em 

seu movimento e intuir “o que já se passou e o que se seguirá” (LESSING, 2011: 196).128 

Dando continuidade a essas reflexões, mas discordando nos pontos principais, o ensaio 

de Goethe Sobre Laocoonte foi publicado originalmente na revista Propileus, órgão do 

Classicismo de Weimar, em 1798, isto é, dez anos após sua volta da Itália. Para o poeta, trata-

se igualmente – como para todo classicista – de definir fronteiras entre as artes, mas não de tal 

maneira que não permitam, entre si, uma “troca mútua e frutífera” (WOLF, 2005: 5). O 

momento decisivo, porém, que Goethe chama de prägnant em trechos de suas cartas, não apela 

tanto ao observador quanto está inscrito “materialiter [na obra] – como intentio operis” 

(WOLF, 2005: 19). O argumento goethiano, ligado a uma estética da produção, insiste na 

objetividade, isto é, na imanência das qualidades.129 Como vimos numa seção anterior a respeito 

da crítica de Goethe ao Skizzist, constante do romance epistolar O colecionador e os seus, nas 

artes plásticas importa o aspecto sensível-sensorial, não o gozo da imaginação. É somente por 

meio do caráter material que “a intenção do Laocoonte” pode ser sempre “de novo viva 

[lebendig] para milhões de contempladores” (GOETHE, 2000d: 60; GOETHE, 2008: 121). 

As diferenças se estendem igualmente à escolha desse momento. Para que “uma obra de 

arte plástica [possa] efetivamente se mover diante dos olhos, um momento passageiro 

[vorübergehend] deve ser escolhido”, afirma Goethe (2000d: 59-60; 2008: 121). A 

transitoriedade é, ao contrário do que defende Lessing, a qualidade essencial, uma vez que só 

por meio dela a obra pode ser, para referirmos as belas metáforas de Goethe (2008: 121), “um 

raio fixo, uma onda petrificada no instante em que atinge a praia”, ou seja, um movimento em 

                                                 
127 Modificamos aqui a tradução de Seligmann-Silva, como já expusemos. 
128 Ernst Gombrich (1984) resgata magistralmente essa intuição do desdobramento imaginativo em Lessing a partir 

de uma abordagem fenomenológica, superando também suas limitações (como a divisão ingênua entre artes 

espaciais e temporais). Sem referir-se a Husserl, mas não deixando de mencionar Santo Agostinho, o historiador 

alemão capta o ponto essencial: “a ‘leitura’ de um quadro é um processo que acontece no tempo” (GOMBRICH, 

1984: 50) e, dessa forma, que não pode pretender ser total. Indo além de Gombrich (1984), podemos dizer: há 

vazios no ato percepcional – os adumbramentos (Abschattungen) pela perspectiva – e assim, analogamente, há um 

excesso no objeto – excesso que, como veremos, está ligado ao sublime paisagístico. O que o contemplador de 

Lessing faz via imaginação é o que o contemplador fenomenológico deve sempre experimentar na própria carne: 

a necessidade de desdobrar cada momento em um outro, para o futuro (via expectativa) e para o passado (via 

memória). 
129 Sobre a diferença entre estética da recepção ou estética da produção, v. Hans Robert Jauss (1994: 22s.). 
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suspensão. O momento supremo – sim, porque aqui se trata do ponto mais elevado! – “a 

suprema expressão patética que [as artes plásticas] pode[m] representar se localiza na passagem 

de um estado para o outro” (GOETHE, 2008: 123-124), numa situação liminar, que coloca 

elementos opostos em relação direta e indistinguível. Se, à maneira de uma imagem da 

memória, “em tal passagem [Übergang] ainda permanece um rastro nítido do estado anterior, 

então nasce o objeto mais glorioso [herrlichst] para a arte plástica, como ocorre no Laocoonte, 

onde o ímpeto e o sofrimento estão reunidos em um instante [Augenblick]” (GOETHE, 2000d: 

62; GOETHE, 2008: 124; grifo nosso). Em Goethe, o momento fecundo incorpora, na carne da 

matéria, a retenção e – como demonstra Wolf (2005: 22) – também a protensão.130  

Nessa passagem, por sinal, estão os pontos centrais não só da divergência com Lessing, 

mas também da convergência com nossa tese. Em ambos os autores, o momento fecundo é 

aquele que melhor acumula, numa stasis, um trecho temporal de ações, o qual se desdobra 

receptivamente, para Lessing, e se inscreve materialmente, para Goethe. É esse acúmulo, ou 

melhor, esse excesso de múltiplas camadas transitórias num só instante, de movimentos num 

quadro, que é a razão para seu caráter sublime e, dessa forma, da referência goethiana à 

Herrlichkeit (magnificência) do grupo escultórico Laocoonte. Não custa lembrar que é em 

termos semelhantes que o contemporâneo Edmund Burke define as características do páthos 

sublime. Por um lado, há um elemento de excedente, pois o grandioso faz o sujeito sentir-se 

“tão pleno de seu objeto que não pode admitir nenhum outro nem, consequentemente, raciocinar 

sobre aquele objeto que é alvo de sua atenção” (BURKE, 2013: 81). Por outro, há um elemento 

de transitoriedade súbita, que, apesar de ser negado na seção XVIII da segunda parte, é afirmado 

constantemente em outras passagens, como por exemplo, naquela sobre a luz na arquitetura: 

por mais que o sublime tenda à escuridão total, a “transição extremamente impressionante” 

entre luz e sombra é “dignificante [grand]” e, desse modo, sublime (BURKE, 2001; BURKE, 

2013: 107).131, 132 

                                                 
130 O crítico cita uma carta de Goethe ao amigo Meyer, de 6 de dezembro de 1803, em que o poeta fala de então 

como um “momento impressivo [prägnant], que aponta para muito mais além [weit hinaus deutet]” (apud WOLF, 

2005: 22). 
131 Apesar de Burke questionar a subitaneidade (suddenness) como geradora do sublime, na seção XVIII da 

segunda parte, não há como negar, na preferência da paixão grandiosa pelo “áspero e rústico” (BURKE, 2013: 

155) ou pelo tempo da intermitência (BURKE, 2013: 109ss.), o caráter liminar de passagem. O áspero e o 

intermitente variam constantemente entre extremos, sendo, portanto, transitórios. Vejam-se, além disso, as 

seguintes referências: a) ao relâmpago e à sua velocidade (BURKE, 2013: 105); b) à “transição brusca da luz para 

as trevas” (BURKE, 2013: 105-106); c) ao elemento da surpresa como um intensificador do sublime (BURKE, 

2013: 173); d) e, ex negativo, à recusa da variação súbita como algo belo – logo, à possibilidade de o súbito ser 

sublime (BURKE, 2013: 189).   
132 Com relação à transitoriedade e brevidade do sublime, referimos também algumas das máximas de Goethe 

sobre a arte e o artista, como por exemplo a de número 745: “A manifestação da ideia como do belo é tão fugaz 

[flüchtig] como a manifestação do sublime [...]” (GOETHE, 2000l: 470); ou a de número 752, em que Goethe 
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Conclui-se que o momento mais propício é aquele que melhor abre o tempo para as 

situações adjacentes, e que, portanto, acumula em si – ou melhor, no olhar do contemplador – 

as outras fases ou perspectivas de um objeto. Assim como o terror no sublime excesso de Burke, 

ele provoca “um choque elétrico” (GOETHE, 2008: 124) que segura atônito, em posição de 

admiração e respeito, aquele que contempla. Como já indicamos anteriormente, na interação 

com a paisagem – e, naturalmente, em seu registro pictórico-literário –, pode-se identificá-lo 

com o instante da revelação do todo, quando se descortina a imensidão inapreensível. É por 

esse momento inicial – isto é, por via de sua mediação – que o sujeito pode, num segundo 

estágio, conhecer alterno pede, por passos leves e ritmados do olhar caminhante, as partes do 

incomensurável. 133 A repentina aparição do grandioso é, então, como um convite para 

desdobrar os implícitos, para dar conta do excesso por um (mais) lento processo de observação, 

enfim, para ir do êxtase total aos movimentos particulares do olhar. Em Goethe, além das já 

citadas passagens na seção sobre a temporalidade individual do olhar – entre as quais, 

principalmente a referente à visita a Paestum –, há algumas outras em que se testemunha esse 

tempo ambíguo, fugaz e fecundo.  

Um exemplo curto da primeira parte da Viagem à Itália está registrado na entrada de 7 de 

setembro de 1786, em Mittenwald: “O mosteiro de Benediktbeuern ostenta uma localização 

privilegiada e surpreende [überrascht] à primeira vista. Numa planície fértil, um longo e largo 

edifício branco, tendo atrás de si uma ampla e alta parede rochosa” (GOETHE, 1999: 16; 2000c: 

13). O quadro pictórico dessa paisagem é, na verdade, fruto de um repentino olhar, que capta, 

em sua brevidade, uma sublime configuração – vejam-se os adjetivos de imensidão: lang 

(longo), breit (largo, amplo), hoch (alto) – e que, surpreendido, se deixa admirá-la e desenvolvê-

la. Tal caráter repentino e surpreendente de revelação aparece também na entrada do dia 

seguinte, no Brenner, no momento em que Goethe (1999: 20) descreve o anoitecer: “por fim, 

                                                 
(2000l: 471) define o verdadeiro simbolismo – o qual sempre conserva indizível (unaussprechlich) a ideia que 

subjaz à imagem-símbolo (v. máxima 749, in: GOETHE, 2000l: 470) – como “revelação vivaz e momentânea 

[lebendig-augenblicklich] do insondável”.  
133 Encontramos em Jean-Marc Besse (2014b: 58) a formulação de pensamentos semelhantes: “A paisagem 

particular que se abre ao olhar deixa ver simultaneamente o todo: apreensão brusca da plenitude através do 

efêmero. Ela é símbolo, em íntima ressonância com o golpe de vista diante do qual ela se revela [...]. É preciso 

insistir sobre este valor do instante, que na experiência visual da paisagem não é simples momento que desvanece. 

Se o símbolo é apreensão instantânea do todo na própria visada de uma intuição particular, o instante, que é o meio 

onde se desenvolve este olhar sinóptico, se determina como o presente da apresentação do todo em sua ordem 

eterna. A concentração no instante permite apreender nele, de maneira abrangente, o passado, o presente e o 

futuro”. Apesar de Besse (2014b) se referir à intuição do “fenômeno primordial” e do todo da natureza a partir da 

paisagem singular, o desenvolvimento dos pontos teóricos é essencialmente similar ao nosso: trata-se aqui da 

sublime revelação como momento fecundo, isto é, concentrador e mediador de outros “tempos”. Não custa lembrar 

que, entre esses tempos, há também aquele das lembranças repentinamente acordadas pela visão do todo, como, 

por exemplo, as imagens paternas que Goethe (1999) diz ver ao chegar em Veneza ou em Roma. 
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quando tudo à minha frente já se movia feito uma pintura profunda e misteriosa, tornei a ver, 

de súbito, lá no alto, os cumes nevados iluminados pela lua”. A interessante articulação 

“colorida” entre figura (branco da neve, branco da lua) e fundo (céu negro) não esconde a 

conformação pictográfica do todo, mais do que clara na referência à arte (pintura, Bild). Se o 

sublime aqui talvez tenha como fonte primária a escuridão (v. BURKE, 2013: 83), não se pode 

negar que é reforçado, com certeza, pelo momento impressivo do aparecimento: de súbito, auf 

einmal (GOETHE, 2000c: 17). O choque grava o visto na memória, não só no sentido do que 

afirmaremos no próximo capítulo, mas também por conta de sua temporalidade repentina. A 

ausência de um maior desdobramento em detalhes talvez tenha como razão a pressa romana, já 

elucidada anteriormente. 

É em Nápoles, entretanto, que observamos a mais impressionante paisagem desenvolvida 

a partir de uma súbita e fecunda revelação. A já mencionada passagem, registrada em 2 de junho 

de 1787, merece uma citação quase integral:  

Caminhávamos de um lado para o outro da sala e, aproximando-se das janelas 

fechadas por venezianas, a duquesa abriu uma delas [stiess einen Laden auf], 

permitindo-me avistar algo que só se vê uma vez [einmal] na vida. Se ela o fez a fim 

de surpreender-me [überraschen], decerto atingiu seu objetivo por completo. 

Estávamos diante de uma janela do último pavimento, o Vesúvio bem à nossa frente, 

a lava a escorrer montanha abaixo, as chamas ardendo nítidas bem depois do pôr-do-

sol e a fumaça a acompanhá-las começando a dourar-se; a montanha a esbravejar com 

violência, uma gigantesca nuvem de vapor pairando imóvel sobre ela, suas diferentes 

massas iluminadas e apartadas como que por um raio e tomando corpo a cada erupção. 

Dali para baixo, até próximo do mar uma esteira de lava e vapores incandescentes; de 

resto, porém, mar e terra, rocha e vegetação nítidos ao anoitecer, claros, pacíficos, 

numa tranquilidade mágica [zauberhaften Ruhe]. Somente espanto [Erstaunen] 

poderia causar abranger tudo aquilo com um único olhar [mit einem Blick zu 

übersehen], a lua cheia ascendente por detrás do topo da montanha e completando, 

assim, esse quadro maravilhoso.  

Do ponto onde estávamos, nosso olhar podia abarcar todo esse panorama de uma só 

vez [mit einmal] e, embora não estivesse em condições de examinar com precisão 

cada objeto isolado, jamais perdia a noção da grandiosidade do conjunto [des groβen 

Ganzen] (GOETHE, 1999: 404-5; GOETHE, 2000c: 345-346). 

O que aqui se descortina é, por um lado, uma das mais detalhadas descrições de paisagem 

do texto goethiano e, por outro, como demonstram Werner Busch (1988: 158) e Hartmut Böhme 

(1993: 225), um dos mais típicos exemplos do encanto pelo Vesúvio naquele final de século. 

Esse quadro amplo e intenso, de conformação explicitamente pictográfica, surge por conta do 

repentino movimento da duquesa Giovane – resumido no verbo aufstoβen (abrir empurrando) 

–, que faz aparecer de uma só vez um conjunto imenso de elementos em harmonia. Esse choque 

sublime e grandioso, provoca, por sua vez, o espanto (Erstaunen, überraschen) do 

contemplador – sua admiração (Staunen) diante de tão violento e perigoso espetáculo, no 

sentido justamente das definições teóricas do sublime. Apesar disso – ou melhor, exatamente 
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por essa razão –, o poeta se vê obrigado a prestar contas, pela atenção e pelo registro, dos 

momentos dessa paisagem frutífera, isto é, a desdobrar o momento impressivo em sentido 

microscópico, rumo aos detalhes espacial e temporalmente adjacentes: do Vesúvio à lava e sua 

fumaça dourada, da montanha às nuvens de vapor, do mar à vegetação, tudo estagnado numa 

atmosfera de tranquilidade mágica – como que prolongando o instante inicial e impressivo. O 

resultado é uma bela pintura e testemunho do paraíso infernal napolitano. 

Concluímos essa exploração excursiva, que é também o fim da parte analítica do capítulo, 

com a certeza de ter encontrado uma ponte entre as várias considerações dessa dissertação: o 

sublime, sua impressividade memorativa, a contemplação fenomenológica de paisagens, suas 

dimensões temporais, e o duplo caráter do texto de Goethe: seu “fundo” testemunhal, mas 

também sua “superfície” literariamente bem trabalhada. Como vimos a partir de alguns 

exemplos – decerto não tão abundantes, mas bem delineados e representativos –, é natural que 

o sublime momento fecundo esteja aliado ao modelo pictórico de contemplação e registro da 

paisagem, uma vez que tem sua formulação, antes de tudo, dentro de uma estética das artes 

plásticas. Não se limita a elas, entretanto, e caminha em direção à literatura também. A intuição 

desse fato é o mérito não só da investigação de Norbert C. Wolf (2005), mas também, talvez, 

daquela que tentamos fazer em nosso trabalho. 
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4. A VIAGEM RETÓRICA 

 

4.1 A memória na Antiguidade 

Abordamos, no capítulo anterior, a Viagem à Itália sob o ponto de vista da 

fenomenologia, buscando encontrar no tempo do trânsito ocular a raiz da conformação espacial 

da paisagem. Até ali, demos um salto adiante na História, lendo o texto goethiano a partir de 

teóricos contemporâneos, por assim dizer, da memória e do espaço paisagístico (Husserl, 

Merleau-Ponty, etc.). Agora, faremos um salto para trás na cadeia temporal e tentaremos 

investigar a relação entre esses dois elementos a partir das formulações filosófico-retóricas da 

Antiguidade, uma vez que, como demonstra E. R. Curtius (2013) em seu estudo sobre a 

sobrevivência dos topoi antigos na literatura ocidental, Goethe é um dos últimos a pertencer a 

essa tradição. Nossa tese aqui é, portanto, a de que a Viagem ainda possui raízes na ars 

memoriae greco-romana e em sua técnica imagético-topológica de representação memorativa, 

sem perder, por causa disso, o contato com o chão de sua modernidade (a paisagem é, afinal, 

uma invenção moderna). Retomaremos assim também um ponto que ficou em aberto na 

introdução teórica do primeiro capítulo: é possível que se recorde por imagens? A psicologia 

dos Antigos nos ajudará a responder a essa pergunta. 

A longa tradição da arte memorativa, cujas origens remontam a uma vivência mítica do 

poeta grego Simônides de Ceos, e cujo florescimento maior se dá dentro do ambiente da 

retórica, encontra uma primeira e determinante formulação filosófica em alguns diálogos 

platônicos e num trabalho aristotélico. Aqui, a memória não é ainda uma técnica para bem 

decorar discursos pelo recurso a imagens em lugares, mas um princípio ou uma faculdade do 

conhecimento, de caráter metafísico em Platão e psicológico em Aristóteles. Para analisar, 

entretanto, a técnica oratória – o que faremos mais adiante –, é preciso revisitar esses textos 

filosóficos que põem em cena pela primeira vez algumas das metáforas e dos conceitos mais 

importantes para a futura reflexão sobre a memória.  

4.1.1 Platão e a metafísica da memória e da imagem 

No que diz respeito ao que empreendemos, um dos mais relevantes textos platônicos é o 

Teeteto. Diálogo aporético sobre a possibilidade do conhecimento, a obra é famosa pela 

definição socrática de sua filosofia como maiêutica, uma arte do parto de ideias. Arte delicada, 

uma vez que se aplica à alma (não ao corpo) e envolve a tarefa de distinguir a prole verdadeira 
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(alethiná) das meras e falsas imagens (eídola) (PLATÃO, 1921a: 34).134 Pelo uso dessa técnica, 

Sócrates extrai de Teeteto três definições de conhecimento (epistéme) – como percepção 

sensível (aísthesis, 151e), como opinião verdadeira (alethès dóxa, 187b) e como opinião 

verdadeira com razão lógica (metà lógou, 201c) –, debatendo no percurso as posições de 

Protágoras (o homem como medida de todas as coisas e a verdade como aparência [tà phásmata, 

tà phainómena]135) e de Heráclito (tudo flui, nada permanece). A primeira daquelas definições 

é justamente refutada pelo recurso à memória: se ver é saber e lembrar é não ver, lembrar é não 

saber, o que constitui uma aporia monstruosa. A todo momento, a perplexidade – ou o espanto 

(tò thaumázein), raiz da filosofia! (PLATÃO, 1921a: 54) – obriga a discussão a recomeçar. 

É dentro da abordagem da segunda definição de conhecimento – como uma opinião 

verdadeira – que surge definitivamente o problema da memória. Tentando delimitar o conceito 

de opinião falsa como um “não-saber do que se sabe” – ou seja, como uma confusão no acesso 

ao saber –, Sócrates pede para que imaginemos que “há em nossas almas uma tábua de cera”, 

“dom de Mnemósine, a mãe das Musas” (PLATÃO, 1921a: 185). Sempre que quisermos 

lembrar de algo que vimos ou ouvimos ou pensamos, devemos pôr tal cera sob as percepções e 

os pensamentos, imprimindo-os (apotypoûsthai) nela tal como fazemos com os sinetes 

(daktylíon semeîa); e tudo o que está ali gravado, disso nos lembramos (mnemoneúein) ou 

esquecemos (epilelêsthai) conforme a conservação da imagem (eídolon) (PLATÃO, 1921a: 

184-186). Os tipos de bloco de cera podem variar – uns têm tábuas maiores, outros menores, 

umas ceras são mais suaves e puras, outras mais duras e impuras –, mas em todo caso o que 

resta é uma impressão memorativa, um mnemeîon (PLATÃO, 1921a: 186). Essa classificação 

serve, inclusive, para dividir os tipos de almas e de seres humanos: por um lado, aqueles que 

têm boa cera deixam-se imprimir, “no coração de sua alma” (PLATÃO, 1921a: 197), com 

impressões duradouras, distintas e bastante espaçosas (eurykhoría), e são, portanto, rápidos no 

aprendizado e de memória retentiva; por outro lado, aqueles de cera mole são esquecidiços – 

porque as marcas se dissolvem e ficam borradas – e os de cera dura e terrosa também – porque 

não se deixam gravar com suficiente profundidade. A opinião falsa se resumiria, nessa 

argumentação, “a um apagamento das marcas, das sēmeia, ou a um equívoco semelhante àquele 

de alguém que pusesse os pés na pegada errada” (RICOEUR, 2007: 27), impedindo o 

reconhecimento. 

                                                 
134 Já se vê aqui o desprezo socrático-platônico pela imagem, ao qual retornaremos mais à frente. 
135 Veja-se que os termos para as “aparências” e “as coisas tais como aparecem” têm parentesco etimológico com 

a imaginação (phantasía), a imagem (phántasma) e com a luz (phaíno, pháos).  
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Porém, mesmo essa definição – segundo a qual a falsa opinião é como uma conexão 

errada entre sensação e pensamento – leva à aporia, porque, se assim fosse, nunca haveria erros 

no pensamento abstrato, isto é, no trabalho com as ideias/ impressões gravadas na alma – e 

prova do contrário dá o cálculo matemático incorreto. Daí que, recomeçando a partir da situação 

irônica de não saber o que é saber, Sócrates precisa encontrar uma nova linha de reflexão. Para 

ele, saber (tò epístasthai) não seria ter (héxis), mas possuir (ktêsis) conhecimento – diferença 

que é captada por outra metáfora: a do pombal. A alma é como um viveiro: quando somos 

crianças, ela está vazia; à medida em que aprendemos, capturamos pássaros e lá os guardamos, 

sendo essa posse o saber. Possuir, porém, não é ter (à mão), e se precisamos recuperar um 

conhecimento, vamos à sua caça (théra). A opinião falsa consistiria, nesse caso, num erro de 

captura em meio ao “voo” confuso dos pombos – o que não deixa de ser um análogo do erro de 

ajuste na metáfora da cera. A reformulação do problema deixa os participantes do diálogo na 

mesma posição anterior e os envolve ainda em outras aporias. 

O que importa deduzir dessas duas imagens – a da tabuleta e a do pombal – é a 

configuração da memória como, por um lado, uma superfície de inscrição e, por outro, um 

espaço de arquivamento, metáforas que retornarão posteriormente entre os retóricos latinos, 

mas já fora do âmbito dessa socrática “fenomenologia da confusão” (RICOEUR, 2007: 28).136 

Dessas imagens, interessa-nos mais a do bloco de cera, uma vez que nela se problematiza a 

questão da impressão (typos) e da imagem (eîkon, eídolon). Se a memória é uma marca impressa 

na “substância ceroide” da alma, então importa não só saber que tipo de material facilita ou 

dificulta a gravação – se uma cera aquosa ou terrosa etc. –, mas também qual é o estatuto da 

imagem dentro do pensamento socrático-platônico. 

Para isso, Paul Ricoeur (2007), em seu denso estudo sobre a memória, recorre ao texto-

irmão do Teeteto: o Sofista. Nele, a figura do sofista é, como sempre, definida como a de um 

falso imitador, fabricador de ilusões, e é para tentar desbancá-la que o Estrangeiro conduz 

Teeteto à classificação da “arte de fazer imagens” (eidolopoiikè tékhne) (PLATÃO, 1921b: 

332), entre as quais estão as “imagens faladas” (eídola legomena) do sofista (PLATÃO, 1921b: 

                                                 
136 Sobre esse duplo campo metafórico – o da área bidimensional da escrita e o do espaço tridimensional do arquivo 

–, v. o capítulo 1 da segunda parte do estudo de Aleida Assmann (2011), que se debruça sobre as metáforas da 

memória no Ocidente, em especial seus comentários a um texto de Harald Weinrich: “Segundo a perspectiva de 

Weinrich, existem de maneira geral apenas duas metáforas centrais: a Tafel [tabuleta] e o Magazin [câmara]. Elas 

têm sua origem específica e pertencem a uma determinada tradição. A metáfora do Magazin provém do contexto 

da sofística e retórica [...]. A metáfora da Tafel, [foi] elaborada por Platão [...]” (ASSMANN, 2011: 162). A 

história mostra, entretanto, que as duas tradições metafóricas – a da filosofia e a da retórica – se imiscuem muito 

frequentemente, de modo a ser impossível distingui-las claramente. Manfred Weinberg (1998: 185-186) percebeu 

isso. Essa é também a razão por que falamos em formulações filosófico-retóricas, de um modo abrangente e 

indistinto. 
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328). A arte eidolopoiética pode ser dividida em dois tipos de imitação: a arte eicástica 

(eikastiké), que fabrica similitudes a partir da semelhança (eikóna), isto é, respeitando as 

proporções dimensionais e as cores apropriadas, e a arte fantástica (phantastiké), que abandona 

o verdadeiro para fazer parecer semelhante à beleza, sendo assim chamada por sua relação com 

a aparência (tò phainómenon, tò phántasma). Apesar de, ao final do diálogo, o sofista ser 

naturalmente colocado sob a rubrica da arte fantástica (260d), a imprecisão conceitual – tal 

como a revela Ricoeur (2007: 31) – impossibilita qualquer visão bem distinta acerca do tema, 

a não ser aquela que reconhece o desprezo geral de Platão pela imagem. Mesmo que a imitação 

eicástica pareça soar positiva, isso perde a validade se se fizer referência ao Sócrates da 

República, o qual, no sexto livro, põe as imagens (eikónes) na camada mais inferior do Ser 

como imitações das imitações das Ideias (509e-510a), e, no décimo e último, chama o poeta de 

“o criador de fantasmas [toû eidólou]” (PLATÃO, 2012: 461; PLATÃO, 1942: 442), o imitador 

das imitações dos artífices (597d-e). Daí que, por consequência, a memória para ele esteja sob 

suspeita.137  

Seguindo nessa linha da suspeição, outro texto relevante para a exposição da visão 

socrático-platônica da memória é o diálogo sobre a beleza com Fedro. Entre os vários tópicos 

abordados – como, entre outros, o do amor erótico –, pode-se ressaltar a crítica aos retóricos 

(sofistas, mais uma vez) que desligam seu discurso da busca pela verdade. O problema, depois 

de extensamente debatido no âmbito da oralidade, é, por fim, tocado nas suas relações com a 

escrita, e, nesse ponto, Sócrates narra a anedota dos deuses Toth e Thamus. O primeiro, tendo 

inventado as letras, apresenta-as ao outro, que então reinava sobre os egípcios, dizendo que a 

escrita os faria mais sábios e de melhor memória. A isso, responde Thamus que a descoberta 

trará esquecimento aos que aprendem (tôn mathónton), porque, confiando a caracteres 

exteriores e alheios (hyp’ allotríon týpon) o que deveriam recordar em si mesmos a partir de 

dentro (hyph’ heautôn anamimneiskoménous), não exercitarão a memória (mnémes ameletesía) 

(PLATÃO, 1914b: 562).138 O deus regente termina com as palavras: “inventaste um elixir não 

da memória, mas da relembrança [hypomnéseos]” (PLATÃO, 1914b: 563). A escrita (graphé) 

– além de não oferecer a verdade, mas uma opinião, um saber ilusório – cria seres que não 

                                                 
137 Uma das primeiras frases da extensa obra de Ricoeur (2007: 27) é: “a imagem, mas também a memória, por 

implicação, trazem, desde a origem, o cunho da suspeita, por causa do ambiente filosófico de seu exame [i.e. a 

sofística]”.  
138 A questão do exercício (meléte) de memorizar aparece logo nos primeiros parágrafos do diálogo, quando 

Sócrates afirma que Fedro, tendo decorado o discurso do orador Lísias sobre o amor (ekspistámenos ton lógon), 

sai para passear de modo a praticá-lo (hína meletóie) (PLATÃO, 1914b: 416). Não deixa de ecoar, nesse 

procedimento, a técnica de que se utilizavam os aprendizes da ars memoriae latina, conforme referida pelo autor 

da Rhetorica ad Herennium: passear por um espaço amplo e projetar imaginativamente seus lugares (loci) como 

uma planta arquitetônica, de modo a preenchê-la depois com imagens das palavras de um discurso. 
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falam, sem pai e sem vida, tal como a pintura (zographía). Sua única função é a de um aide-

mémoire – Platão (1914b: 568) escreve hypomnémata thesaurízein139 –, isto é, de auxiliar o 

despertar de um conhecimento interior, próprio, descoberto por via reflexiva. Por isso, de maior 

valor é a escrita na alma do aprendiz, como insiste Sócrates em 276a, da qual a palavra escrita 

no suporte material pode ser justamente chamada de imagem (eídolon). 

Memória e recordação, mnéme e anámnesis, se opõem aqui, enquanto coisas naturais e 

pertencentes ao domínio interior da alma, à escrita externa e estranha. Ainda assim, a escrita (e 

a pintura) não deixa de fornecer a metáfora básica – como antes no caso da tábua de cera – para 

a inscrição e a conservação memorativas.140 No Filebo (38e-39b), como ainda aponta Ricoeur 

(2007: 33), Sócrates recorre à imagem do livro para caracterizar a alma e chama a memória de 

escrevente (grammateús) de discursos, que trabalha a partir de afecções (pathémata) e a cujo 

trabalho segue o de um pintor (zógraphos), tradutor das palavras em imagens (eikónas).141 Aqui, 

pela primeira vez, é explicitamente referido o potencial afetivo que estava implícito na im-

pressão do anel na cera: a inscrição na alma se faz por uma “afecção que resulta do choque de 

um acontecimento” (RICOEUR, 2007: 33), é sofrida por via patética. É esse ponto essencial 

da tipo-grafia memorativa que retornará depois, entre os latinos, na forma das imagines agentes. 

Essas ambiguidades da memória e da grafia imagética – sua naturalidade positiva, mas 

também seu intrínseco perigo de engano – ressurgem noutro ponto, se levarmos em conta um 

último aspecto da “teoria” mnemônica de Platão. Até aqui, referimo-nos quase totalmente à 

mnéme, faculdade ou potência da alma humana cuja maior característica é a disponibilidade 

passiva para a recepção de impressões. Há, porém, um outro lado: é a anámnesis, a recordação 

ativa, já parcialmente entrevista na metáfora da caça no pombal, mas de muito maior densidade 

conceitual. É no Fédon que vamos encontrar exposta a psicologia metafísica de Platão (1914a) 

e sua teoria anamnésica. 

O diálogo, que encena os últimos momentos da vida de Sócrates, concebe o filosofar a 

partir de uma atmosfera mórbida. O filósofo é aí uma espécie de morto-vivo ou suicida (67e), 

cujo maior anseio é deixar sua alma escapar da prisão do corpo. Seu desejo é entrar de novo nas 

esferas celestes das quais todo homem veio ao mundo e nas quais, num estágio anterior da vida 

cósmica, obteve todo o conhecimento das Ideias universais, das essências. Para Sócrates, 

                                                 
139 O thesaurízein socrático lembra o thesaurus de Santo Agostinho (1984), uma metáfora relacionada ao armazém 

(Magazin) sobre o qual fala Harald Weinrich (v. nota 136). 
140 P. Ricoeur (2007: 33) afirma que “o componente gráfico [é] inseparável do componente eicástico da imagem, 

em razão da metáfora da impressão da cera”. Não só por isso, mas também por uma semelhança morfológica entre 

escrita (graphé) e pintura (zographía).  
141 Mais uma vez: como não ver nesses procedimentos de inscrição um eco da prática da ars memoriae?  
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categorias abstratas como a igualdade (autò tò íson), por exemplo, necessárias para o 

conhecimento das coisas, só podem ter sido adquiridas num momento pré-natalício, uma vez 

que não são dedutíveis a partir desse mundo falho que habitamos (75a-c) – das coisas iguais 

(taûtà tà ísa), por exemplo. Daí que o nascimento se configure como uma primeira passagem 

pelo Letes, isto é, como um esquecimento fundante (75e), e que, dessa forma, o aprender 

(máthesis) seja recordar (anámnesis, 72e), recuperar conhecimento (epistémen analambánein, 

75e). O movimento anamnésico é para trás e para cima (re-, ana-), isto é, contra a queda anterior 

da alma no momento da encarnação e do esquecimento (< ex-cadere). O texto de Fedro é claro 

nesse ponto: se a alma não consegue, no período entre metempsicoses, alcançar a visão da 

realidade (toû óntos) – da realidade absoluta, que nada tem a ver com os seres terrenos (tà ónta), 

sujeitos à variação (247d-e) –, ela se torna pesada pelo esquecimento, perde suas asas e volta a 

cair sobre a terra (248c-d).  A verdade grega é alétheia: a negação do esquecimento (léthe); a 

busca por ela é, portanto, recordação. E se o filósofo está em comunhão com as essências 

divinas via memória (mnémei), como sublinha Sócrates em 249c, então “no sentido platônico, 

[ela] é o fundamento do todo” (YATES, 2007: 58), a pedra angular.  

Da desconfiança com relação à imagem e à escrita – duas metáforas da memória (mnéme) 

– até a hipervalorização da recordação (anámnesis), fizemos um percurso que vai do espaço ao 

tempo, da paixão à ação, da inscrição à retomada. Ao contrário do que afirma Ricoeur (2007: 

31) – de que haveria uma “ausência [...] de referência expressa à marca distintiva da memória, 

isto é, à anterioridade das ‘marcas’, das sēmeia”, em relação à qual o texto aristotélico seria 

uma ruptura –, já se encontra em Platão a abordagem do problema temporal da memória142. Isso 

ficou evidente a partir da leitura do Fédon e do Fedro, dois diálogos sintomaticamente não 

contemplados pelo fenomenólogo francês. Essa questão, porém, não nos convém aqui. Importa 

é perceber, nessa oposição conceitual e no espectro de valores atribuídos a cada um de seus 

polos, a antecipação da divisão bastante clara de Aristóteles em De memoria et reminiscentia, 

para o qual nos voltamos agora. 

4.1.2 Aristóteles e a psicologia da memória e da imagem 

O que parece ser mais evidente no projeto aristotélico é a diferença contemplada no título 

duplo do seu trabalho, que é tradicionalmente considerado um apêndice à psicologia elaborada 

em De anima: Perì mnémes kaì anamnéseos. A oposição entre mnéme e anámnesis – ou, como 

chamaram os latinos, entre memoria e reminiscentia – é fundamental e muito melhor explorada 

                                                 
142 Ver, entre outras passagens, Fédon 73c: “concordamos, eu presumo, que se alguém se relembrar 

[anamneisthésetai] de alguma coisa, deve sabê-lo de um tempo anterior?” (PLATÃO, 1914a: 255). 
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do que nas formulações “místicas” do Sócrates platônico. Aqui, afinal, o que faz o Estagirita é, 

nas palavras de Paul Ricoeur (2007: 39), “naturaliza[r] a grandiosa visão” de seu mestre, isto é, 

trazê-la do campo da especulação sobre o transcendente para a reflexão racional sobre um 

fenômeno animal. Tal racionalização se traduz, então, na escolha de conceitos binários, bem 

como na divisão em dois capítulos, um para cada objeto.143  

O primeiro capítulo se debruça sobre o fenômeno da memória-mnéme, que logo no início 

é chamada de afecção (toûto tò páthos). Desvela-se aqui um momento essencial: a memória é 

passiva, é sofrida na alma e implica, portanto, a ação de um outro agente sobre aquele que 

lembra. Outro momento fundamental é afirmado categoricamente na mesma passagem: a 

memória é do passado (toû genoménou), diferenciando-se, por isso, da expectativa futura e da 

sensação presente – seja esta a visão (horáo), seja a contemplação (theoréo). A questão da 

temporalidade entra, nesse texto, como sublinha Ricoeur (2007), como uma ruptura em relação 

à pouca atenção platônica – pelo menos, à pouca atenção conferida à anterioridade da mnéme e 

de suas marcas, não àquela da anámnesis das Ideias. Aristóteles (2007: 27) reafirma: “só os 

animais que percebem o tempo podem se lembrar [mnemoneúein]”. 

Uma terceira informação definidora é dada logo em seguida: a memória não existe sem 

uma imagem (áneu phantásmatos) e pertence à mesma parte anímica da imaginação 

(phantasía). Nesse ponto, Aristóteles (2007: 31) retorna às metáforas platônicas: a sensação 

deixa “naquela parte do corpo que contém [a alma]”144, isto é, no coração, uma pintura 

(zográphema) cuja posse (héxis) é justamente chamada de memória, e tal movimento “gráfico” 

se assimila à impressão (týpos) de um sinete.145 Apesar de continuar na trilha do mestre, 

classificando os tipos de memória a partir da aquosidade e terrosidade da cera – e acrescentando 

a isso uma tipologia pelas idades –, o filósofo estagirita vai mais a fundo na investigação da 

                                                 
143 Como a partição entre substantivos e verbos é bastante clara – por um lado, mnéme e mnemoneúein, por outro, 

anámnesis e anamimnéskesthai –, tentaremos ser fiéis a ela e traduzir o primeiro grupo por lembrar e lembrança, 

ou memorar e memória, e o outro por relembrar e relembrança, ou recordar e recordação. Com relação a esse 

último, preferimos não incluir a palavra reminiscência, por lhe faltar um correspondente verbal em português. 

Note-se que o prefixo grego aná- e o latino re- implicam um movimento para trás, de retorno, que é a principal 

diferença da anamnesis em relação à “estática” mnéme. 
144 Sobre essa passagem, há uma ambiguidade pronominal que a crítica normalmente interpreta em favor da 

“alma”. V. sobre isso a nota 11 de Aristóteles (2007: 31), bem como a nota 22 de Aristóteles (1987: 238). Com 

respeito ao coração como sede da alma, lembremos a formulação de Sócrates no Teeteto sobre a impressão 

memorativa “no coração de sua alma” (PLATÃO, 1921a: 197), bem como sua “irônica evocação [194e-195a] dos 

‘corações pilosos’ (Ilíada II!) e dos ‘corações úmidos’” (RICOEUR, 2007: 29). Resquícios etimológicos dessa 

crença se mantêm até hoje na linguagem cotidiana: decorar, decoreba, aprender de cor e recordar são só alguns 

exemplos em língua portuguesa.  
145 A metáfora da cera é usada também no De anima para caracterizar o modo de funcionar da sensibilidade: “o 

sentido é aquilo que é capaz de receber as formas sensíves sem a matéria, como, por exemplo, a cera recebe a 

impressão [semeîon] de um anel sem o ferro e o ouro” (ARISTÓTELES, 1896: 66; ARISTÓTELES, 2013: 78). 
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aporia da remissão que está envolvida na representação imagética: como lembrar do que está 

ausente a partir do rastro presente? A lembrança é a própria afecção ou é o seu objeto? 

Para resolver esse embrolho filosófico, Aristóteles recorre a uma nova divisão: uma 

pintura pode ser contemplada como uma pintura (zôion) ou como uma similitude (eikón), isto 

é, como algo em si – a coisa “quadro” – ou como uma representação de uma outra coisa – o 

objeto pintado. Daí que a imagem em nós (tò em hemîn phántasma) também possa ser 

considerada em si (kath’ heautó), em sua autorreferência, ou como de outro (állou), sendo, no 

primeiro caso, uma contemplação ou um pensamento (theórema, nóema) – relacionada, 

portanto, à faculdade do entendimento (noûs), que igualmente não opera sem imagens (noêin 

ouk éstin áneu phantásmatos, 449b-450a)146 – e, no segundo caso, uma impressão memorativa 

(mnemóneuma) – referente, portanto, à imaginação e à memória. Apesar de eventuais 

imprecisões verbais147, o texto aristotélico é claro em definir a memória como “a posse de uma 

imagem [entendida] como similitude da qual é imagem” (ARISTÓTELES, 2007: 35), ou seja, 

como um estado – esse é um dos sentidos possíveis de héxis – e uma paixão – uma vez que “a 

imagem é uma afecção [páthos] do sentido comum” (ARISTÓTELES, 2007: 29).148 

Até aqui contemplamos a memória, ainda sob forte influência platônica. O segundo 

capítulo, no qual se debruçará sobre a recordação, Aristóteles o inicia com uma silenciosa crítica 

ao mestre: recordar não é recuperar ou adquirir memória (mnémes análepsis/ lépsis), porque, 

                                                 
146 Em De anima, Aristóteles (1896: 93; 2013: 108) afirma que também a faculdade teórica, da qual resultam as 

contemplações [theorémata], depende das imagens: “quando se considera [theoreîn], considera-se 

necessariamente, ao mesmo tempo, alguma imagem [háma phantásmati]”. 
147 Por exemplo: phántasma é usado para a imagem em sua autorreflexividade, ao passo que seu cognato phantasía 

está do lado da memória e de sua imagem remissiva (eikón). Aliás, os próprios pares opositivos têm elementos 

intercambiáveis: zôion é pintura em sentido lato, mas também no sentido estrito de autorremissão (v. 450b, 21-

22); o mesmo vale para phántasma, que pode ser imagem no sentido geral, incluindo o sentido icônico, ou como 

contraposto de eikón (v. 450b, 24-25; 451a, 15-16). 
148 O sentido comum, tal como o define Aristóteles (2013: 90), é aquele pelo qual é possível distinguir os sensíveis 

particulares entre si, como a cor (da visão) e o sabor (do paladar): “é preciso que algo único diga que essas coisas 

[o doce, o branco] são diferentes”. Os sensíveis comuns chamam-se assim porque “não são próprios de nenhum 

sentido, sendo antes comuns a todos” e podem ser resumidos a cinco: “o movimento, o repouso, o número, a figura 

[skêma] e a grandeza” (ARISTÓTELES, 1896: 48; ARISTÓTELES, 2013: 59). Como se vê, se a imagem-

phantásma pertence ao sentido comum, ela não é imediatamente visual, isto é, particularmente pertinente ao 

sentido da visão. Porém, na medida “a visão é o sentido por excelência” e “a palavra ‘imaginação’ (φαντασία) 

deriva da palavra ‘luz’ (φάος), porque sem luz não é possível ver” – conforme explica o autor em outra passagem 

(ARISTÓTELES, 2013: 97) –, a imagem “fantástica” toma parte, sim, na visualidade. Não custa lembrar que o 

pensamento grego é muito afeito ao visual, como – para citar um exemplo – demonstra a teoria platônica das ideias 

(idéa, eídos). Sobre isso, anota Werner Jaeger (2013: 10): “A ‘teoria’ da filosofia grega está intimamente ligada à 

sua arte e à sua poesia. Não contém só o elemento racional em que pensamos em primeiro lugar, mas também, 

como indica a etimologia da palavra, um elemento intuitivo que apreende o objeto como um todo na sua ‘ideia’, 

isto é, como uma forma vista”. V. também o prefácio à República platônica da tradutora Maria Helena da Rocha 

Pereira (2012: XXVI). A obsessão pela ordem visual é também evidente entre os romanos, como demonstrou 

Richard Sennett (2016) para a política arquitetônica do imperador Adriano, e, como veremos mais à frente, no que 

diz respeito à arte da memória. 



125 
 

 
 

quando se aprende ou se sofre experiência pela primeira vez, não há memória anterior. O 

princípio da discussão sobre anamnese já é uma refutação da tese paterna das Ideias pré-

natalícias.149 Só se pode recordar se, depois da passagem do tempo (e não simultaneamente à 

experiência) e depois de uma impressão ter (por assim dizer) se assentado, se retomar 

(analambánein) aquilo cujo estado de posse é chamado de memória. Isso, por sua vez, implica 

uma procura (zétesis) – Aristóteles (2007: 38) fala também em “caçar” (theréuo) – ou, quando 

não há uma busca explícita, pelo menos uma série de movimentos que se seguem seja via 

necessidade, seja por hábito. Tomando um ponto de partida (arkhé), aquele que recorda 

facilmente obterá o objeto procurado, devido à cadeia associativa.  

“É por isso”, diz o Estagirita em famosa passagem, “que [alguns] parecem recordar a 

partir de lugares [apò tópon]” (ARISTÓTELES, 2007: 43), porque, pela própria disposição 

ordenada, vão rapidamente de um para outro. É também por isso que, aproximando o campo da 

memória e o da racionalidade, Aristóteles (2007: 49) pode, ao final do texto, dizer que a 

recordação é como uma dedução silogística (syllogismós), isto é, um tipo de busca que se faz 

deliberadamente e que, dessa forma, é particular do ser humano.150 Assim como afirma acerca 

da imaginação em De anima, a recordação é uma “afecção [páthos] [que] depende de nós, de 

quando temos vontade”, razão pela qual “é possível, pois, supor algo diante dos olhos [prò 

ommáton], como os que arrumam <as ideias> em mnemônicas, criando imagens 

[eidolopoioûntes]” (ARISTÓTELES, 1896: 78; ARISTÓTELES, 2013: 93). Esse poder de 

imaginar, bem como de relembrar, faz de ambas, também, uma ação autônoma do sujeito.151  

Em suma: por um lado, a memória-mnéme é afecção nos moldes da gravação sobre a cera 

– não se tratando, porém, como no Teeteto platônico, de uma impressão na alma, mas sim na 

sinapse entre corpo e psique: somatikón ti tò páthos (ARISTÓTELES, 2007: 48); por outro, a 

recordação anamnésica é busca de uma imagem e, por isso, uma ação. Analogamente, a 

imaginação, como a faculdade sob cujos auspícios a memória se encontra, possui também essa 

dupla natureza: é afecção passiva, porque é “movimento gerado pela ação da percepção 

sensorial em atividade” (ARISTÓTELES, 2013: 97), mas igualmente força ativa para criar e 

                                                 
149 Ricoeur (2007: 39) se pergunta, com relação à manutenção aristotélica do vocabulário platônico: “traição 

disfarçada de fidelidade?”. A separação do mestre é reforçada ainda mais numa passagem subsequente, que está 

em direta oposição ao texto do Fédon: “deve-se diferenciar, portanto, o recordar do aprender [matheîn] e do 

descobrir” (ARISTÓTELES, 2007: 39). 
150 Quanto à diferença de memória entre os animais, basta dizer “que muitos outros animais tomam parte no 

lembrar [toû mnemoneúein], mas que nenhum dos, por assim dizer, animais conhecidos participam do recordar 

[toû anamimnéskesthai] a não ser o ser humano” (ARISTÓTELES, 2007: 49). 
151 Recordar diferencia-se de reaprender (pálin manthánein) porque se opera através do próprio sujeito que recorda 

(di’ hautoû), e não via outro (di’ állou) (ARISTÓTELES, 2007: 40).  
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direcionar imagens mentais, independentes de seu teor de verdade, “como se observássemos 

[theómenoi], num quadro” (ARISTÓTELES, 1896: 78; ARISTÓTELES, 2013: 94).152 Nesse 

poder imaginativo de projetar algo a distância ou na ausência – que pertence também à memória 

–, bem como nas duas referências aristotélicas à prática de recordar via imagens e lugares, 

encontramos a ponte para nossa seção sobre a ars memoriae dos retores latinos.  

4.1.3 Três retóricos latinos: Cícero, Quintiliano e o texto Ad Herennium 

Seguindo um caminho parecido ao de Paul Ricoeur (2007: 73), saímos agora da reflexão 

epistêmica sobre a memória rumo a seu “correspondente pragmático”: a memorização. Afinal 

de contas, aquilo que se desenvolve na retórica sob o nome de ars memoriae ou memoria 

artificiosa parece ser, num sentido que não é o da causalidade histórica, a aplicação de algumas 

das intuições platônicas e aristotélicas acerca do funcionamento “natural” da faculdade da 

lembrança.153 Se a imagem, como a escrita, é não só metáfora, mas também “medium da 

memória” – como aponta Aleida Assmann (2011: 238) – e os princípios da associação e da 

ordem orientam a busca anamnésica – conforme mostra Frances Yates (2007: 54) a respeito de 

Aristóteles –, então é possível combinar a impressão patética e a organização topológica de 

modo a potencializar artificialmente, de forma técnica, as capacidades de recordação da mente 

humana. O resultado que se quer obter, como veremos, é uma naturalidade fingida para o 

discurso, uma espontaneidade fictícia, que forneça grande poder sobre a audiência.  

Começaremos nosso percurso pelas supostas origens dessa arte, que – a dar crédito aos 

relatos transmitidos – remontam a um contemporâneo de Sócrates: o poeta Simônides de Ceos. 

Segundo Cícero (1967: 465-467), tendo sido convidado a um jantar na casa de um homem rico 

chamado Scopas, Simônides compôs para o anfitrião um poema lírico no qual, conforme o 

                                                 
152 A relação entre imagem-phántasma e falsidade – já presente na oposição entre as aparências fenomênicas e a 

conhecimento verdadeiro no Teeteto, ou entre arte eicástica e arte fantástica no Sofista, bem como ainda, de um 

modo geral, entre a imagem (eikón, eídolon) e a Ideia (eîdos) no pensamento platônico – permanece em Aristóteles: 

“as sensações são sempre verdadeiras, enquanto as imagens são em sua maioria falsas” (ARISTÓTELES, 2013: 

94). Isso deve, entretanto, ser relevado ao considerarmos o papel fundamental que exerce a imaginação no 

conhecimento humano, uma vez que, segundo o Estagirita, tanto a faculdade perceptiva quanto a epistêmica 

trabalham sobre formas (eíde, eîdos), isto é, sobre imagens (phantásmata) (431b-432a). O próprio Aristóteles 

(2013: 108-109) se pergunta: “Mas, então, em que é que os primeiros pensados [prôta noémata] diferirão das 

imagens? Talvez nem os outros <pensados> [i.e., os pensamentos não compostos] sejam imagens, embora não se 

deem sem imagens”. É a partir de uma intuição semelhante que Olavo de Carvalho (2006: 58) vai, no seu livro 

sobre Aristóteles e a teoria dos quatro discursos, afirmar que “a imaginação [...] faz a ponte entre o conhecimento 

sensorial e o pensamento lógico”, possuindo, dessa forma, uma importância crucial na escada do saber.  
153 A arte da memória é, possivelmente, anterior aos textos desses filósofos. Para nossa visada, interessa inverter 

essa ordem e, tendo partido do conceito e da abstração, chegar à sua concretização prática. Pode-se ainda justificar 

essa inversão se considerarmos que não sobreviveram os possíveis manuais gregos dessa arte, como bem 

demonstrou Yates (2007), sendo, portanto, os textos de Platão e Aristóteles as poucas fontes que dão acesso à 

reflexão helênica sobre a memória. Como vimos, é possível ler algumas referências à mnemotécnica no De 

memoria de Aristóteles – o que já havia revelado Yates (2007: 55) –, bem como no Fedro platônico (v. nota 138).  
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costume, incluíra um elogio a Castor e Pollux. Por conta disso, o homenageado recusou-se a 

pagar a soma total, dizendo ao poeta que cobrasse dos deuses o restante. Num determinado 

momento, Simônides foi chamado por dois rapazes do lado de fora da casa e, quando saiu para 

atendê-los, o teto desabou, matando e mutilando todos os convidados. O reconhecimento e, 

dessa forma, o enterro dos mortos só foi possível porque Simônides, o único sobrevivente, 

guardara na memória a localização dos convidados: “então, advertido por esse acontecimento, 

descobriu que a ordem é aquilo que melhor ilumina a memória” (CÍCERO, 1967: 466).  

A anedota é o ponto de partida – a origem mítica – para a descrição da técnica oratória 

contemporânea ao autor latino: tomar lugares, compor imagens (effigies) do que se quer lembrar 

e colocá-las naqueles, de tal modo que “utilizemos os lugares como cera e as imagens 

[simulacris] como letras” (CÍCERO, 1967: 466). Essa escrita tipográfica interna “educa e 

firma” a disposição natural pelo uso de imagens dos sentidos (a sensu tradita atque impressa), 

obtidas em especial por intermédio daquele que é o mais intenso: a visão (CÍCERO, 1967: 468). 

Como tudo o que é visível, tais formas e corpos, tais imagens e figuras, precisam de locais 

(sedes) para existirem, e esses devem ser “muitos, iluminados, ordenados, com pequenos 

intervalos entre si” (CÍCERO, 1967: 470). Quanto às formas imagéticas, devem ser “ativas, 

penetrantes, distintas, com o poder de vir à mente e percuti-la rapidamente”, podendo traduzir 

seja as palavras de um discurso (verborum memoria), seja seus temas e argumentos (rerum 

memoria) (CÍCERO, 1967: 470). Essas regras básicas – reduzidas aqui a um mínimo de 

concisão – insistem no aspecto de modelamento arquitetônico, por um lado, e no de potencial 

impressivo, por outro, ou dito de outra maneira: num trabalho pictórico-imaginativo a partir de 

amplas construções e objetos sublimes.  

A descrição ciceroniana é, na verdade, um resumo da Rhetorica anônima, escrita cerca 

de 30 anos antes por um professor desconhecido a seu aluno Herennium. Atribuída erradamente 

pela tradição medieval a M. Túlio Cícero, conforme revelou a pesquisa de Yates (2007: 35), 

essa obra oferece o mais extenso conjunto remanescente de regras e exemplos dessa arte antiga. 

Nela, perfilam também as características e as metáforas tipicamente associadas à memória: ela 

é o “tesouro” e o “guardião” das partes da retórica (ANÔNIMO, 1964: 204), é um talento 

natural que pode ser firmado pela arte (ANÔNIMO, 1964: 206) e funciona como uma “tábua 

de cera” ou um “papiro” (ANÔNIMO, 1964: 208).154 É, porém, na riqueza do detalhamento 

textual que está seu maior valor. 

                                                 
154 Sobre a memória como custos (guardião), ver a definição nietzschiana para o esquecimento: “espécie de 

guardião da porta, de zelador da ordem psíquica” (NIETZSCHE, 2009: 43). Com relação à psique, ver também, 
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“A memória artificial consta, portanto, de lugares e imagens”, assim principia, de modo 

categórico, o Anônimo (1964: 208). Esses lugares são, tipicamente, “uma casa, um intercolúnio, 

um canto, um arco e outros similares”, ou seja, espaços separados (absoluti) que podem ser 

abarcados breve e plenamente pela imaginação (ANÔNIMO, 1964: 208). Devem ser marcados 

a cada cinco com um signo, de modo a não os confundirmos em seu número, e de preferência 

serem desertos, diferentes (dissimiles) entre si em sua forma e natureza, de tamanho moderado, 

nem excessivamente iluminados nem muito escuros (ANÔNIMO, 1964: 210-213). Quanto às 

imagens, deve-se procurar por similitudes (similitudines) – eikónes, diriam talvez os retóricos 

gregos –, seja em relação a cada palavra, seja em relação aos tópicos do discurso. Para 

exemplificar a memoria rerum, há os famosos testículos de carneiro (testiculi arietini), que 

fazem lembrar, pelo eco, as testemunhas (testes) do caso. Mais importante, porém, é que sejam 

escolhidas imagens “fortes, penetrantes e propícias a relembrar [ad monendum]” (ANÔNIMO, 

1964: 218), daquele “tipo que possa aderir [haerere] à memória por mais tempo” (ANÔNIMO, 

1964: 220). Como ensina a própria natureza, para isso não servem figuras cotidianas – o autor 

cita, entre outros, o exemplo do pôr-do-sol155 –, mas sim aquelas que são raras, grandes ou 

muito torpes.156 Entre as regras para a seleção dessas imagens, há as seguintes: estabelecer 

semelhanças as mais marcantes (notatas) possíveis; não criar nem muitas nem vagas imagens, 

mas imagens que façam alguma coisa (aliquid agentes)157; atribuir-lhes uma beleza egrégia ou 

uma torpeza única; ornar algumas como com uma coroa ou vestimenta púrpura, de modo que a 

similitude se faça mais marcante; deformá-las de algum modo etc. (ANÔNIMO, 1964: 220). 

O que se vê, a partir da insistência de Cícero e do anônimo Pseudo-Túlio, é que a memória 

artificial deve investir no potencial afetivo “natural” das imagines, assim como no potencial 

ordenador dos loci – no páthos da impressão platônica e na série (tò epheksês) da caça 

                                                 
como aponta Harald Weinrich (2001: 187), o texto freudiano sobre Resistência e Repressão, no qual figura um 

guardião na soleira entre o salão da consciência e a antessala do inconsciente. Ambas essas imagens arquitetônicas 

remetem não somente à arte da memória antiga – da qual são resquícios modernos –, como também, 

intempestivamente, ao mestre das soleiras e dos limiares, Franz Kafka, e à parábola Diante da lei (v. KAFKA, 

2015: 214-215).   
155 A passagem diz: “Ninguém se admira com o nascer do sol, seu curso e ocaso porque ocorrem todo dia” 

(ANÔNIMO, 1964: 218). Parece haver aqui uma falta de sensibilidade desse orador anônimo para com a 

impressividade que advém do sublime paisagístico, o que não ocorre, por exemplo, em Longino (2008: 80-81): 

“podemos comparar Homero na Odisseia ao sol no ocaso, quando conserva, já não a força, mas a grandeza”.  
156 Citamos a passagem completa para que se veja como é valorizada a intensidade impressiva na escolha da 

imagem: “Estamos acostumados a lembrar por longo tempo se vemos ou ouvimos algo imensamente torpe, 

desonesto, incomum, grande, incrível, ridículo” (ANÔNIMO, 1964: 218).  
157 O original do Anônimo (1964: 220) na edição LOEB tem a seguinte forma: “si non multas nec vagas, sed 

aliquid agentes imagines ponemus”, sem referência alguma a diferenças entre os manuscritos. Porém, no texto 

citado em Assmann (2011: 239), referente à edição bilíngue alemã, consta: “si non mutas ac vagas sed aliquid  

agentes imagines ponemus”, isto é, “se não pusermos imagens mudas e vagas, mas sim fazendo alguma coisa”. 

Deve-se notar que essa última versão convém melhor ao sentido da passagem. 
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associativa de Aristóteles. Nessa sinapse mágica, tudo é exagerado para além da realidade: a 

arquitetura psíquica é de um “espírito que não é clássico, escolhendo lugares irregulares e 

evitando as ordens simétricas”, tendendo mais para as formas de uma catedral gótica (YATES, 

2007: 34); e a imaginação parece assumir procedimentos típicos do trabalho do sonho, como, 

por exemplo, a substituição e a desfiguração (ASSMANN, 2011: 240). Ainda assim, sendo ars, 

a mnemotécnica não se submete inteiramente à vis – ou diríamos hybris? – das “imagens da 

memória”.158 

É a questão da ordem – de uma ordem mais simples, menos sobrecarregada pelas imagines 

agentes – que nos leva ao último texto da arte da memória latina: a Institutio Oratoria de 

Quintiliano. Obra mais tardia dos três manuais contemplados, ela principia com um elogio 

admirado da memória natural – como os antecessores –, mas logo parte para uma crítica da 

arte. Entre os outros, é ele o único a diferenciar a mnéme da anámnesis – o poder de firme 

continere contra o de cito percipere (QUINTILIANO, 1968: 212) 159 –, bem como, nessa 

mesma veia aristotélica, o único a se encantar com as estranhezas da memória, por exemplo 

com sua incapacidade de lembrar o que está próximo, mas recordar o que está distante. Sua 

condição tardia se revela na citação explícita de autores mais antigos – como se esses já não 

tivessem mais tão “frescos” ou não fossem tão “naturais” na memória cultural –, como por 

exemplo Platão e sua crítica da escrita em Fedro – contra a qual Quintiliano vai se levantar – 

ou Cícero e sua anedota de Simônides – cujas variações anota em seu texto. 

 Também a partir desse relato começa sua descrição da ars memorativa. A experiência – 

não só de Simônides, mas também a nossa cotidiana – parece revelar que a memória é auxiliada 

por lugares estampados no espírito (signatis animo sedibus), já que o retorno a locais reais 

                                                 
158 Assim como A. Assmann (2011: 240), também Paolo Rossi (2010: 98) insiste nesse ponto da ordenação 

“racional” de uma potência imagética: “A memória como arte serve para introduzir ordens e regularidades nas 

mentes, tem o escopo de organizar os pensamentos e os discursos. Libera a mente das imagens flutuantes que a 

ocupam e substitui as imagens naturais por imagens artificiais ou construídas. Os movimentos involuntários não 

fazem parte de uma espécie de ginástica mental para fins precisos; ao contrário, são elementos que perturbam 

enormemente o ritmo dos exercícios”. São de muita importância a construção e o exercício. Este último, como 

vimos no início do Fedro, é um tópico recorrente quando se fala em memorizar. Ver também Cícero (1967: 470) 

– “o exercício [exercitatio], do qual surge o hábito [consuetudo], fornecerá” a habilidade de elaborar imagines 

agentes –, Anônimo (1964: 220) – segundo o qual convém atravessar no espírito “sempre de novo [identidem]” os 

lugares para reforçar as imagens – e, por fim, Quintiliano (1968: 232) – para quem o exercício (exercitatio) é o 

mais potente dos meios para abarcar o que escrevemos e salvaguardar o que pensamos.  
159 A força da memória está ligada a seu poder de firmar e fixar – confirmare, haerere, inhaerere, disponere, 

deponere, remanere, conservare são alguns dos verbos utilizados por Cícero (1967), Quintiliano (1968) e pelo 

Anônimo (1964) –, ou seja, a uma potência mais “terrosa”. Contra isso, existe o perigo “aquoso”, escorregadio, do 

Letes: “toda a educação [retórica] repousa sobre a memória, e é em vão que ensinamos, se tudo o que ouvirmos 

escorrer embora [praeterfluat]” (QUINTILIANO, 1968: 212). Citemos também Cícero (1967: 466), que opõe à 

inscrição anímica (in animo inscribere), ou seja, ao trabalho de cinzelar no bloco de cera da memória, um arriscado 

e esquecidiço verter no corpo (infundere in aures tuas orationem).  
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muitas vezes desperta lembranças do que ali aconteceu, das pessoas envolvidas, etc. Daí que se 

deva escolher um amplo espaço (loca spatiosa), muito variado, como por exemplo uma casa, e 

marcar suas partes com um signo – isto é, com uma imagem –, pelo qual será recordado seja o 

tema como um todo, seja alguma palavra específica. O importante é que o recordador, que 

retorna e demanda de volta a memória (repetenda memoria), “possa percorrer [percurrere] 

todas as partes sem demora ou hesitação” (QUINTILIANO, 1968: 220). Quintiliano é o único 

que tematiza explicitamente o tempo e o movimento anamnésicos da busca e retomada – 

novamente, eis Aristóteles! –, como também é o único a sugerir, para a construção imaginária 

dos lugares, uma longa viagem (itinere longo) ou mesmo pinturas (picturis). A disposição dos 

loci, em ambos esses casos, pressupõe um desdobramento temporal – do corpo na paisagem ou 

do olhar sobre a tela – e, consequentemente, implica uma “fixidez móvel”, pendant do “raio 

fixo” do Laocoonte goethiano. 

Apesar de bem expor as características dessa arte, para Quintiliano (1968: 224) se trata 

de uma “vaidade”, cuja aplicação se limitaria a decorar listas de nomes. Afinal, para retórica 

não poderia haver interesse, já que, sendo os pensamentos (sensus) diversos em relação às 

coisas materiais (res), muitas palavras – como as conjunções – não se deixam imaginar 

facilmente. Mesmo o recurso a signos estenográficos (notae) só duplicaria o trabalho: retraduzir 

as imagens em palavras não afetaria a fluidez do discurso (dicendi cursum), aquele que é o 

objetivo máximo do orador? Dessa forma, o retórico latino propõe uma outra técnica, qual seja: 

decorar os textos diretamente a partir das palavras, em especial a partir das palavras escritas no 

bloco de cera real. A imagem mental da página servirá como as pegadas no chão (vestigiis), 

evitando que se perca (deerrare) aquele que vê como que com os próprios olhos (velut oculis 

intuens). Ironicamente, tais procedimentos – como confessa o próprio autor – são empréstimos 

da ars memorativa condenada, o que fica também evidente pela insistência nos valores de 

divisio, ordo, compositio e exercitatio – todos do campo da mnemotécnica. 

Mesmo que, como conclui Frances Yates (2007: 44-45), “as imagines agentes, que 

gesticulam de forma fantástica de seus lugares e que despertam a memória por meio de seu 

apelo emocional, pareciam-lhe tão esquisitas e inúteis para a prática mnemônica”, de tal forma 

que poderia se supor perdida “essa intensa, arcaica, quase mágica e imediata associação da 

memória com as imagens”, ainda assim é forte, na proposta da Institutio oratoria, o relevo 

conferido à evidentia, à potência visual. É o que intuímos a partir da metáfora da pegada e do 

olho interior, bem como desta passagem: “a memória [nos] trará a fama de uma inteligência 

ágil [prompti ingenii], na medida em que pareçamos [videamur] ter inventado ali de repente o 
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que dizemos, e não trazido de casa – o que é de muito auxílio para o orador e sua causa” 

(QUINTILIANO, 1968: 238). O que se vê aqui é uma variação do tópos da evidentia ou 

demonstratio, a qualidade do discurso de fazer parecer que “o objeto está diante de nossos 

olhos” (ANÔNIMO, 1964: 404).160 E a razão disso está na memória, faculdade que divide com 

a imaginação uma função ostensiva – no dizer de Ricoeur (2007: 70) –, uma potência enargética, 

que não é somente interna, isto é, referente à projeção na psique do orador, mas também externa, 

sobre os ouvintes.  

Podemos concluir essa exploração sobre a arte da memória e seus “antecedentes” 

filosóficos – as teorias platônica e aristotélica – insistindo num último ponto, bastante 

conveniente: a “mnemotécnica retórica filtrava o tempo e fazia do espaço a dimensão central 

da recordação” (ASSMANN, 2011: 241), ou dito de outra maneira: a “imaginação, liberada do 

serviço do passado, tomou o lugar da memória” (RICOEUR, 2007: 81). Do tempo ao espaço, 

de Aristóteles a Quintiliano, é também o percurso que fazemos nessa dissertação: do capítulo 

anterior, em que abordamos a construção da paisagem italiana em Goethe (1999) a partir do seu 

desdobramento no tempo da contemplação, chegamos, nesse capítulo, à construção 

arquitetônica do tesouro e armazém da memória – o texto goethiano – a partir da colocação das 

imagens paisagísticas, isto é, das respectivas passagens textuais. Antes, porém, de analisarmos 

a Viagem à Itália sob essa perspectiva, é necessário definir com base em que qualidade tais 

paisagens podem, por um potencial patético interno, reclamar sua localização entre as imagines 

agentes da memória antiga.  

4.2 A tradição do sublime em Longino, Burke, Kant e Schiller 

Já em algumas ocasiões anteriores expusemos, a partir de Merleau-Ponty (2011) e de K.-

H. Weber (2010), a dupla estrutura da temporalidade da contemplação paisagística, 

relacionando-a com a do sublime. Assim, haveria um primeiro momento, em que o todo 

apareceria como choque e excesso; a esse momento fecundo, viria em sequência um 

desdobramento demorado das partes elementares, isto é, uma focalização na figura em 

detrimento do fundo e uma composição compreensiva (zusammenfassend) da imagem da 

paisagem. Com respeito ao sublime, observou-se, a partir do texto goethiano, que o espanto 

(Erstaunen) impedia o abarcar total e imediato e, consequentemente, pedia por uma fruição 

                                                 
160 Como revela o tradutor de Anônimo (1964: 405) numa nota de rodapé, o termo demonstratio corresponde aos 

vocábulos gregos enárgeia e hypotýposis, bem como aos latinos (utilizados por Quintiliano) evidentia, 

repraesentatio e sub oculos subiectio. A esse conceito deve-se opor o de descriptio, que é uma descrição clara e 

perspícua, mas não tão presente e visível quanto a primeira (ANÔNIMO, 1964: 356). A palavra grega 

correspondente é diatýposis. Note-se que, tanto nesta quanto em hypotýposis, o elemento do golpe impressivo, da 

gravação (týpos), está morfologicamente inscrito.  
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delongada, uma convivência (Mitleben) com o visto. Essas duas fases são efetivamente 

contempladas pelos teóricos do sublime: Longino (2008: 72) fala do “arrebatamento”, mas 

também de uma duração pós-percepção (LONGINO, 2008: 76); Burke (2013: 81) caracteriza 

o assombro como a suspensão repentina dos movimentos, mas insiste igualmente na tensão sem 

repouso do olhar, no seu sucessivo prolongamento pela vastidão (BURKE, 2013: 172); e Kant 

(2016: 106), por fim, prevê um desprazer inicial frente à infinitude inabarcável – que gera 

repulsão – e um prazer posterior advindo da superioridade da razão – que gera atração. Se no 

terceiro capítulo nos debruçamos exaustivamente sobre o segundo desses momentos, estudando 

como Goethe desdobrou via descrição retentiva aquilo que contemplou, nesse quarto capítulo 

tentaremos mostrar a importância de pensar aquele primeiro choque, principalmente em sua 

força patético-impressiva, para a conservação memorativa da paisagem. Comecemos, portanto, 

pelos antigos.  

O tratado de Longino (2008) é o grande representante da tradição retórico-poética do 

sublime, à qual Manfred Weinberg (1998: 185), na esteira de Christine Pries, opõe a tradição 

estético-sensualista de Burke e Kant. Essa ligação com a retórica – evidente logo à primeira 

página, quando o autor afirma que “o sublime é o ponto mais alto e a excelência, por assim 

dizer, do discurso” (LONGINO, 2008: 71) – nos convém ainda mais pelo contato que promove 

com uma de suas partes, a mnemotécnica – a mais importante, se a memória é a “protetora de 

todas as partes da retórica” (ANÔNIMO, 1964: 204). Tal conexão com a ars memoriae pode 

ser evidenciada em inúmeros momentos do texto, como, por exemplo, na pressuposição da 

genialidade inata, em relação à qual a arte funciona como estímulo – exatamente no molde do 

munus naturae e do cultivo artificial da memória, tal como aparece em todos os retóricos 

supracitados. Além disso, assim como a divisão da moldagem das figuras (tôn skhemáton 

plásis) em duas ordens, as de pensamento (noéseos) e as de palavra (léxeos), não deixa de 

evocar aquela entre memoria rerum e memoria verborum, assim também o recurso à metáfora 

do sinete para se referir à imitação (e, portanto, rememoração!) dos antigos – “[e]ssa prática 

não constitui furto; é como um decalque de belos sinetes [apò kalôn eidôn apotýposis]” 

(LONGINO, 1907: 80; LONGINO, 2008: 85) – faz vir à tona a subjacente formação desse autor 

na tradição da ars memorativa. Tal ligação entre memória e sublime, porém, fica mais do que 

patente numa passagem do texto: “Verdadeiramente grande [méga] é o texto com muita matéria 

para reflexão, de árdua ou, antes, impossível resistência e forte lembrança [iskhurà mnéme], 

difícil de apagar” (LONGINO, 1907: 56; LONGINO, 2008: 77). 
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Aí se encontram resumidos todos os tópicos essenciais ao sublime, alguns dos quais 

retornarão nos teóricos estéticos do XVIII. Para esse retor grego, o sublime é a qualidade do 

discurso (poético ou oratório) que intensifica a capacidade de mover o ouvinte, “um poder 

[dynastéia], uma força [bía] irresistível” (LONGINO, 1907: 42; LONGINO, 2008: 72) que 

conduz ao arrebatamento extático (eis ékstasin). As metáforas utilizadas para traduzir essa 

experiência “literária” são todas da ordem do excesso que nos carrega ou destrói – e também 

todas importadas do campo da Natureza: o raio, a torrente, a inundação, a queimada, o sol, o 

jorro. O resultado objetivado é sempre a elevação – não custa lembrar: o grego hýpsos é antes 

de tudo “altura”, assim como o latino sublimis quer dizer “elevado” –, elevação que, nesse autor 

de tendência neoplatônica, tem afinidades com a experiência mística – vejam-se as várias 

referências à manía, ao entusiasmo e às emanações influentes via daímon, como, por exemplo, 

na seção XIII (LONGINO, 2008: 85) – e com a superioridade da virtude moral – como, a título 

de exemplo, o lamento final de que “os homens não mais volvam os olhos para o alto”, isto é, 

para os “valores espirituais” e as partes imortais (LONGINO, 2008: 113).161 

Entre as cinco fontes possíveis de tal efeito grandioso, encontram-se duas que pertencem 

ao “dom inato da grandeza [tò megalophyés]” (LONGINO, 1907: 58; LONGINO, 2008: 78), 

quais sejam: a capacidade de produzir pensamentos sublimes e a emoção veemente e inspirada 

(tò sphodròn kaì enthousiastikòn páthos). Entre as formas sublimes conforme os pensamentos 

(katà tàs noéseis) – a primeira das fontes –, há aquelas que Longino (2008: 86) chama de 

“fantasias” ou “idolopeias” (phantasíai, eidolopoiíai), isto é, ideias que tornam visível o tópico 

abordado e fazem parecer que “o pões sob os olhos dos ouvintes”. Essa visibilidade, a qual 

também retornará depois na figura do presente histórico (LONGINO, 2008: 96), nada mais é 

que uma metamorfose da evidentia retórica, daquela função ostensiva que abordamos na seção 

anterior como conexão essencial entre imaginação e memória, e que aqui vemos como poder 

da oratória sublime. Das outras fontes, a mais importante para fortalecer essa conexão tripla é 

o páthos violento e entusiástico, o qual, num primeiro momento, o autor recusa a identificar 

com o grandioso – há emoção sem sublime, como a dor, e há sublime sem emoção, como o 

encômio –, fazendo-o constantemente mais adiante e ressaltando até a “afinidade natural” entre 

“o patético [tà páthe] e o sublime [tà hýpse]” (LONGINO, 1907: 96; LONGINO, 2008: 91): 

“[e]u não trepidaria em afirmar que nada é tão grandiloquente como, em seu lugar próprio, a 

                                                 
161 A relação do sublime com a liberdade e a moralidade é um ponto em comum entre Longino (2008), Kant (2016) 

e Schiller (2016b), como veremos depois. Há que se ressaltar, além disso, a oposição entre estilo sublime e 

vocabulário sórdido na seção XLIII, que é interessantemente metaforizada na relação face/ ânus (LONGINO, 

2008: 112). 
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emoção genuína [tò gennaîon páthos]” (LONGINO, 1907: 58; LONGINO, 2008: 78), ao que 

se deveria acrescentar que “do sublime faz parte o patético [páthos] tanto quanto, do agradável, 

a pintura de caracteres [êthos]” (LONGINO, 1907: 116; LONGINO, 2008: 99).162 Se o 

elemento patético é aquilo que permite a impressão memorativa, conforme se viu na seção 

anterior, assim se prova que o sublime é per se memorável – ou, para dizer com Longino (2008), 

de forte lembrança. 

Outro aspecto relevante da grandeza retórica advém do uso das figuras de estilo, a terceira 

das fontes do sublime. Tal recurso, assim o afirma o autor, “conduz sempre ao excesso [pròs tò 

ámetron]” (LONGINO, 1907: 124; LONGINO, 2008: 101). Paradoxalmente, a figura (tò 

skhêma), aquilo que possui forma e contorno, leva ao sem-medida, isto é, a seu uso ilimitado. 

E, novamente de modo paradoxal, é o próprio excesso – dessa vez, da sua força impressiva – 

que ofusca o caráter artificial da figura, pois, “como as luzes baças esvaecem quando rodeadas 

do brilho do sol, o grandioso, derramado em redor dos artifícios, obscurece-os” (LONGINO, 

2008: 91) – ou, em outra formulação: “repito que as emoções fortes em ocasião certa e o sublime 

genuíno constituem antídotos específicos da abundância e ousadia das metáforas, porque [...] 

são de natureza tal que arrebatem e levem adiante tudo mais” (LONGINO, 2008: 100).163 O 

sublime poder de arrebatar rumo ao que excede toda capacidade de medida é, talvez, a razão 

que explica o terror fóbico na leitura de Demóstenes (LONGINO, 2008: 104) ou o espanto 

                                                 
162 Essa mesma relação entre páthos sublime e êthos inferior é utilizada para caracterizar o ocaso do Homero da 

Ilíada – elevado e realista – naquele da Odisseia – gárrulo e fabuloso. A narrativa romanesca de Odisseu revela 

“como a decadência da emoção [apakmè toû páthous] nos grandes escritores e poetas se dilui em pintura de 

costumes [eis êthos]” (LONGINO, 1907: 68; LONGINO, 2008: 81). Nessas passagens, os jogos entre palavras 

não se limitam à semelhança entre páthos e êthos, mas se estendem também a uma geografia da idade: ao poeta 

maduro, “no auge da inspiração [en akmêi pneúmatos]” (LONGINO, 1907: 66; LONGINO, 2008: 80), opõe-se o 

velho decadente, isto é, que já desceu do cume (akmé) dos 40 anos. Tão interessante quanto isso é o fato de Edmund 

Burke (2013: 193), que hauriu bastante de Longino, também ler, mas dessa vez somente na Ilíada, uma 

contraposição homérica entre o caráter belo dos troianos e o caráter sublime dos gregos.   
163 Manfred Weinberg (1998: 192-193), num texto cujo título já é em si considerável (A inesquecibilidade do 

sublime), procura, a partir de Longino, Kant, Hesíodo e outros, descobrir pontes entre o sublime e a memória e 

acaba por encontrar uma delas justamente nessa ideia do retor latino: como o sublime deve apagar o rastro de seu 

caráter artificial, isto é, sua origem na figura, assim também a recordação “deve fazer esquecer igualmente sua 

constituição retórica para se estabilizar enquanto recordação – ou melhor: como memória verdadeira no sentido 

de uma adaequatio memoriae ad rem”. Numa outra passagem, a conexão se faz a partir da metáfora da enchente 

(Flut), tradicionalmente associada à sublimidade, mas aplicável – como o autor demonstra num exemplo – à 

própria memória: “A infinitude daquilo que se deve lembrar é reduzida a algo finito por um esquecimento inscrito 

em todo lembrar [...]; o lembrar deve, entretanto, esquecer, por sua vez, esse esquecimento, para se estabilizar 

como lembrança” (WEINBERG, 1998: 188). No contexto do apagamento das marcas artificiais, valeria a pena 

citar ainda Anne Cauquelin (2007: 119): “E, a meu ver, a satisfação aqui [i.e. com a paisagem] é justamente da 

ordem da retórica quando, fato bastante comum, uma forma cultural é preenchida por um conteúdo que a ela adere, 

ao passo que, ignorando a grande operação geral de interversão da paisagem em natureza, os espectadores 

acreditam ‘ver’ o que esperam de uma paisagem natural, sem reconhecer, a esse espetáculo, uma arte ou um estilo 

particulares que possam dar ocasião a um juízo estético”. O caráter artificial da paisagem como forma simbólica 

também deve desaparecer para que o gozo do natural seja possível. 
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admirado que, numa passagem interessante e que citamos integralmente, Longino (1907: 134; 

2008: 105) associa à paisagem (europeia e, em especial, mediterrânea): 

4. Daí, guiados por certa tendência natural, por Zeus! não admiraríamos 

[thaumázomen] os pequenos riachos, ainda que límpidos e úteis, mas o Nilo, o 

Danúbio ou o Reno, e muito mais o Oceano; tampouco este lumezinho acendido por 

nós, que preserva pura a sua luz, nos assombra mais do que as chamas celestes, embora 

estas se obscureçam muitas vezes; nem o consideramos mais digno de admiração 

[axiothaumastóteron] do que as crateras do Etna, cujas erupções lançam das 

profundezas penhascos, cômoros inteiros, e por vezes derramam rios daquele fogo 

nascido das estranhas da terra e só seu. 5. Com base em tudo isso, podemos concluir 

que as coisas úteis ou apenas necessárias ao homem são encontradiças, mas o que 

suscita admiração [thaumastón] é sempre raro.164 

Já na Antiguidade, portanto, a admiratio frente à paisagem é efeito do sublime. É por esse 

mesmo sentimento que Edmund Burke, filósofo inglês do século XVIII, começa a segunda parte 

de sua Investigação.  

O trabalho de Burke, como já dissemos, está dentro da moderna corrente estética-

sensualista de interpretação do sublime, a qual não mais funciona pela postulação normativa de 

regras – mesmo que essas sejam comprovadas por uma suposta natureza humana –, mas parte 

da experiência de recepção das obras de arte e daí busca sua teorização.165 A estética, como 

filosofia da sensação, interessa-se pelos modos de afecção corpórea e pelos sentimentos, e nela 

“a atenção é dirigida ao espectador, à sua patologia” (SELIGMANN-SILVA, 2005a: 32). É por 

isso que, ao contrário de Longino (2008), cujo interesse era lógico, isto é, voltado à palavra – e 

pensando-a como skêma, como figura, forma, imagem, ou seja, como algo eminentemente 

visual –, Burke se fundará em todos os sentidos, até mesmo nos mais delicados como o olfato 

e o paladar, e tentará, principalmente na quinta parte do seu texto, desligar as palavras de sua 

representação imagética. Que essa tentativa não surta efeito fica evidente não só a partir da 

posição sensualista – a qual implica o trabalho ordenador do imaginário sobre o material 

                                                 
164 Não custa lembrar que a palavra utilizada por Longino para indicar o espanto admirador, aquele estupor que 

susta nossas capacidades compreensivas, é a mesma que, tanto para o Platão de Fedro quanto para o Aristóteles 

do livro A da Metafísica, constitui-se a raiz do esforço filosófico. O filósofo é o homo sublimis, aquele que se pôs 

a distância do mundo e o contempla (admiratur) de uma posição superior: um espectador lucreciano. Sobre isso, 

ver ainda Hans Blumenberg (1979; 1994). 
165 Se considerarmos que há duas linhas do sublime em Longino (2008), interconectadas entre si – uma 

neoplatônica-ciceroniana, ligada à virtude moral e à preocupação com as coisas imortais, e outra retórico-

impressiva, caracterizada pelo enfoque na imensidão, na intensificação e na violência patética –, podemos perceber 

um claro desvio em Burke (2013) em direção a esta última, uma vez que sua teoria se desenvolve dentro da estética. 

Há, porém, resquícios da primeira, como aparece, por exemplo, na seção XIX da primeira parte, em que Burke 

(2013: 74), falando da contemplação e reflexão sobre as obras da Criação divina, afirma: “A elevação do espírito 

deve ser o principal objetivo de todas as nossas investigações”. De um modo geral, entretanto, a questão da 

elevação (moral) desaparece aqui – e, com isso, a remissão à etimologia da palavra sublime.  
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sensível –, mas também a partir de seu constante uso do termo idea, com os ecos gregos ligados 

à imagem.166  

No pensamento de Burke, temos de considerar uma oposição binária fundamental: de um 

lado, está a beleza, ligada ao prazer positivo e ao amor como paixão relativa à sociedade dos 

sexos, isto é, à procriação humana; do outro, o sublime, paixão de autopreservação do 

indivíduo, ligada ao deleite, isto é, ao prazer negativo que surge da cessação da dor. Para ele, 

se o belo possui uma função social e está em todas as “coisas capazes de despertar em nós um 

sentimento de afeto e de ternura” (BURKE, 2013: 72), o sublime é uma reação aterrorizada do 

corpo e do espírito ante a ameaça à própria existência, ameaça que, de forma ambígua, gera um 

gozo porque não é imediata e direta, mas a distância. Para citar o próprio autor, trata-se de “uma 

tensão, uma contração ou uma excitação violenta dos nervos” (BURKE, 2013; 164-165), ou 

uma “emoção irresistível” (BURKE, 2013: 175), que se origina “se a dor não é levada a uma 

intensidade muito grande e se o terror não está relacionado à destruição iminente” (BURKE, 

2013: 169).167 As ideias de dor e de morte “causam uma impressão tão profunda” que a 

“presença de tudo quanto se julga ter o poder de infligir qualquer uma das duas” – e esse poder 

vem de cima, de uma instância superior! – gera sublimidade (BURKE, 2013: 89). É esse caráter 

patético – não só emotivo e afetivo, mas também doloroso, enraizado na dor (páthos) – que 

torna o sublime “a mais forte emoção de que o espírito é capaz” (BURKE, 2013: 59), 

justificando ainda a afirmação de que “sem uma impressão forte nada pode ser sublime” 

(BURKE, 2013: 105).168 Se levarmos em conta o que expusemos anteriormente, bem como a 

afirmação nietzschiana sobre a mnemotécnica – “Grava-se algo a fogo, para que fique na 

memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória” (NIEZTSCHE, 2009: 46) –, 

podemos derivar desse impressivo potencial-de-dor do sublime burkiano sua força de 

lembrança no sentido da ars memorativa. 

A possibilidade de contato com os retóricos não se limita a esse ponto, entretanto. 

Seguindo a linha traçada por Longino (2008), Burke (2013) também conecta o sublime ao 

                                                 
166 Sobre isso, v. a primeira nota do tradutor em Burke (2013: 45): “Procurou-se traduzir sempre o vocábulo idea 

por ideia, ainda que outra palavra, em português, soasse melhor, pois o sentido em que Burke o emprega conserva, 

na grande maioria das vezes, a acepção etimológica de sua raiz grega (eidós), que caracteriza sua estreita ligação 

com imagem”. 
167 A posição imune do espectador da tragédia alheia, abordada na seção XV da primeira parte, não deixa de ecoar 

a posição sublime do espectador lucreciano do naufrágio, tal como foi estudada por Hans Blumenberg (1979). O 

próprio texto de Lucrécio – não essa passagem, porém – é citado por Burke na Investigação. Como veremos, essa 

segurança do sujeito contemplador – “uma condição necessária”, segundo Burke (2013: 69) – retornará no sublime 

kantiano. 
168 Ver ainda: “as paixões que estão relacionadas à preservação do indivíduo derivam principalmente da dor e do 

perigo e são as mais intensas de todas” (BURKE, 2013: 59). 
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elemento do sem-medida (ámetron). Isso já se evidencia na primeira seção da segunda parte, 

parte na qual o autor se desdobra intensamente sobre essa paixão. O grandioso provoca o 

assombro horrorizado e admirado do sujeito, e este se sente “tão pleno de seu objeto que não 

pode admitir nenhum outro nem, consequentemente, raciocinar sobre aquele objeto que é alvo 

de sua atenção” (BURKE, 2013: 81). Afinal, se “é praticamente impossível ao espírito 

concentrar-se verdadeiramente em mais de uma coisa por vez” – como afirma o próprio Burke 

(2013: 172) –, então, frente a um objeto grande e uniforme, o olhar “não pode descansar 

enquanto o contempla”. Não há possibilidade de se concentrar nem mesmo sobre esse objeto 

somente, porque “não [se] consegue atingir rapidamente suas fronteiras” (BURKE, 2013: 172) 

e, portanto, dar-lhe uma figura. Além disso, a riqueza e a profusão de imagens ou de grandeza 

dispersam a atenção e impedem a formação daquela coerência e daquela harmonia rigorosas 

que compõem um todo apreensível (BURKE, 2013: 104): os elementos infinitos “escapam à 

mais minuciosa investigação dos sentidos” (BURKE, 2013: 97), impossibilitando que se atinja 

“a ideia de uma unidade perfeita, tanto quanto a de um todo completo ao qual nada pode ser 

acrescentado” (BURKE, 2013: 98). Em todos esses pontos – que são perfeitamente aplicáveis 

para caracterizar a paisagem enquanto uma ambígua “totalidade destotalizada” (CASEY, 2002: 

6), um todo que não se fecha –, é justamente a tensão dolorosa ante algo inabarcável e 

inapreensível, ante um excedente sensorial, que faz surgir o sublime.169 E novamente aqui se 

revela sua força de impressão sobre a memória: “dificilmente alguma coisa pode impressionar 

o espírito por sua grandiosidade, se não se aproxima, de algum modo, da infinitude, o que 

nenhuma pode fazer, quando somos capazes de perceber seus limites” (BURKE, 2013: 87; grifo 

nosso). 

Se a impressividade do ámetron sensorial-racional de Burke (2013) já se aproxima da 

figura retórica de Longino (2008), há outras características do sublime burkiano que permitem 

um contato ainda mais intenso com a teoria das imagines agentes. Como antes vimos, estas são 

marcadas pelo exagero, pela irregularidade e pela deformação em sua composição, 

                                                 
169 No texto de Burke, em dois momentos fica bastante evidente a ligação entre as características excessivas do 

sublime e a paisagem. Por um lado, na exposição sobre a infinitude como origem da sublimidade, via estrutura do 

horizonte: sentimos um efeito de ilimitação infinita “se as partes de algum objeto de grandes proporções se 

adicionam, até um número indeterminado, de modo que a imaginação não encontre nenhum obstáculo que possa 

impedi-la de estendê-las a seu talante” (BURKE, 2013: 98). Por outro, na exposição acerca da sucessão uniforme 

como forma do infinito artificial, quando se fala da “gradação majestosa que a perspectiva sempre produz em 

partes dispostas ininterruptamente em uma linha reta” (BURKE, 2013: 101). Perspectiva e horizonte, como vimos 

no primeiro capítulo, provocam aquela sensação de abertura infinita que é essencial ao sublime paisagístico. 

Valeria a pena retomar dois pensamentos anteriores: essa abertura gera a necessidade de um desdobramento 

infinito – e, portanto, causa o segundo momento do sublime, aquele da descrição demorada –, mas, por outro lado, 

precisa – justamente no sentido do que diz Manfred Weinberg (1998) – de um limite, um ponto final ao 

desdobramento sem fim: um esquecimento para a memória como a linha do horizonte. 



138 
 

 
 

procedimentos que, devido a seu caráter de raridade incomum, se deixam melhor gravar e durar 

na lembrança. Da mesma forma, é o “nosso desconhecimento das coisas que dá origem a toda 

e qualquer admiração de nossa parte e principalmente incita nossas paixões” (BURKE, 2013: 

106), sendo, portanto, a falta de familiaridade e clareza – ou a impossibilidade de calcular, como 

no caso do excesso – que se imprime melhor sobre a alma.170 A obscuridade, dessa forma, é 

mais sublime que a luz, assim como a poesia – por ser traduzida por um meio não-mimético 

como a linguagem – é mais impressionante do que o desenho, com suas linhas definidas. 

Também os efeitos de uma “superfície irregular e acidentada” são mais fortes do que os de uma 

“uniforme e polida” (BURKE, 2013: 97), e a desordem confusa das estrelas no firmamento é 

tanto mais imponente por conta da irregularidade magnífica (BURKE, 2013: 103). Para resumir 

a questão: enquanto a beleza é ligada à lisura e à suavidade, sendo tão próxima da proporção e 

da regularidade a ponto de se defini-la normalmente a partir dessas duas características – o que 

Burke (2013) contesta –, o sublime é “bastante compatível” com o oposto do belo: a 

deformidade (BURKE, 2013: 149). Essa tendência a extremos absolutos – “o sublime [...], 

acima de tudo, tem aversão à medianidade” (BURKE, 2013: 106) –, uma tendência 

eminentemente tensiva, nós a relacionamos com a “agência”, por assim dizer, das imagines 

agentes: o poder de, pelo exagero e desvio da forma normal, provocar uma melhor gravação na 

memória.  

O que tentamos intuir já a partir de Longino (2008), mas principalmente em Burke (2013), 

é algo que, por seu caráter grande, vasto, imenso, não se deixa bem delimitar numa figura, e 

que, por isso, resiste ao tomar-forma, inclusive em termos de linguagem – aquilo que Márcio 

Seligmann-Silva (2005a: 35) chama de “uma categoria que indica algo ‘inominável’”. O 

excesso aterrorizante provoca o fascínio do ouvinte de uma oração e a admiração do espectador 

estético, resultando no oposto da esperada fuga e – por “uma espécie de surpresa, que aumenta 

ainda mais essa tensão” (BURKE, 2013: 173) – permanecendo na lembrança com mais fixidez. 

É nessa mesma tradição de uma oposição binária prazer-dor, bem como de uma atitude 

paradoxal frente ao incalculável ameaçador, que Immanuel Kant (2016) e, em sua esteira, 

Friedrich Schiller (2016a; 2016b) darão continuidade à reflexão sobre esse fenômeno. Vejamos 

brevemente alguns detalhes dessa dupla tentativa, bem menos sensual. 

O ponto de partida de Kant é também, como se sabe, uma separação entre o belo e o 

sublime: o primeiro é o objeto de uma complacência sem interesse, aquilo que, tendo posto as 

                                                 
170 Ver ainda: “Dentre os componentes de todo instrumento que age sobre o espírito deve haver um certo grau de 

novidade, e a curiosidade está mesclada, em maior ou menor quantidade, a todas as nossas paixões” (BURKE, 

2013: 52). 
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faculdades do conhecimento (isto é, a da imaginação e a do entendimento) em um jogo livre, 

apraz universalmente sem conceito determinado. Já o sublime é um sentimento de prazer 

negativo que advém de um movimento alternante do ânimo, de inibição e efusão, de repulsão e 

atração, frente a um objeto que “na verdade pode, quanto à forma, aparecer como contrário a 

fins para nossa faculdade de juízo, inconveniente à nossa faculdade de apresentação e, por assim 

dizer, violento para a faculdade da imaginação” (KANT, 2016: 89-90). A experiência essencial 

ao sublime, portanto, é a de um abalo pelo excessivo (KANT, 2016: 106), de algo que vai além 

do sensível-apreensível, remetendo-nos assim à esfera do suprassensível e provocando em nós 

um sentimento de respeito (KANT, 2016: 104), de estupefação ou perplexidade ante a 

“inadequação de [nossa] faculdade da imaginação à exposição da ideia de um todo” (KANT, 

2016: 98). Manfred Weinberg (1998: 200-201), apoiando-se num trabalho de Christine Pries, 

comenta essa insuficiência do sujeito diante do grandioso a partir de formulações da Primeira 

Crítica: o sublime impediria a síntese da apreensão e a síntese da reprodução na imaginação, 

responsáveis pela composição do múltiplo da intuição numa representação e pela associação 

das representações entre si. Apesar disso, tal suposta imperceptibilidade do objeto, esfacelado 

pela explosão excessiva do sensório, tem de ser paradoxalmente negada pela obrigatória 

percepção do objeto, pois de outro modo não haveria sentimento do sublime. É desse estado 

oximorônico que, como veremos, surgirá a descrição do indescritível em Goethe. 

O sublime kantiano, por sua vez, é subdividido em dois – o matemático e o dinâmico –, 

sendo o primeiro relacionado à faculdade do conhecimento e o outro, à da apetição (KANT, 

2016: 92). Matemático-sublime é a natureza “naquele entre os seus fenômenos cuja intuição 

comporta a ideia de sua infinitude” (KANT, 2016: 102) – ou seja, uma extensão incalculável. 

Já dinamicamente sublime é a natureza “considerada no juízo estético como poder que não 

possui nenhuma força sobre nós” (KANT, 2016: 108).171 Como afirma o pesquisador Hartmut 

Böhme (2004: 127), aqui se revela mais um aspecto do projeto iluminista de domínio técnico-

racional do mundo: sublime é a face rebelde da natureza, o campo da realidade que não se 

deixou subjugar pela Razão e que, como um fantasma, insiste em assombrá-la. Não é à toa que 

“aquelas formas da natureza, chamadas sublimes por Kant, formam as zonas em que trabalha a 

dominação científica e técnica [...] na sua frente mais avançada” (BÖHME, 2004: 128). 

Rochedos audazes, nuvens carregadas, vulcões destruidores, furacões devastadores, o ilimitado 

oceano revolto: as imagens que Kant (2016: 109) escolhe abundam em quadros de paisagem de 

então e representam campos de estudo de forte interesse à época, como a geologia e a 

                                                 
171 Schiller (2016b: 70) chama a primeira de “natureza sensível infinita” e a segunda, de “natureza temível e 

destruidora”.  
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climatologia. Nesse circuito, por sinal, Goethe – geólogo amador e observador de nuvens – está 

em casa. 

Diante de tal descontrole à legislação racional, o sujeito racional teme devido à sua 

insignificante capacidade de resistência, mas tal temor não ocorre por um perigo efetivo: por 

um lado, porque o espetáculo só se torna atraente desde que nos encontremos em segurança; 

por outro, porque permite “descobrir em nós uma faculdade de resistência de espécie totalmente 

diversa” (KANT, 2016: 109): a superioridade da faculdade da razão e, relacionada a ela, a 

“disposição ao sentimento para ideias (práticas), isto é, ao sentimento moral” (KANT, 2016: 

114). Ao primeiro momento (negativo) de repulsão e fuga, logo advém um prazer (atrativo) 

pela “autoestima”, a “complacência entusiasmante” com a própria humanidade como 

independência pela razão (KANT, 2016: 110). A elevação aqui é a da autoafirmação do sujeito, 

é como a colina sobre a qual se encontra um general (Feldherrnhügel), diante e distante do 

campo de batalha, ou é ainda, como nota Böhme (2004: 131), a posição superior do espectador 

de um naufrágio (v. BLUMENBERG, 1979). A estética kantiana como tentativa de dominar o 

medo do sublime, isto é, de justificar a razão onde ela parece perder seu poder (BÖHME, 2004: 

131) acaba por descobrir em nós “uma força, portanto, que por um lado pode pensar mais do 

que aquilo que o sentido apreende e que por outro não teme em nada pela sua independência, 

[...] mesmo que seu companheiro sensível deva sucumbir ” (SCHILLER, 2016a: 26).  

Schiller (2016a), como está no título de seu trabalho – Do sublime (para uma exposição 

ulterior de algumas ideias kantianas) –, nada mais faz do que continuar a exposição kantiana 

do sublime matemático e do dinâmico, os quais chama de teórico e prático, respectivamente. 

Seu texto Sobre o sublime (SCHILLER, 2016b), que procura dar conta do tópico não abordado 

na Educação estética do homem, parte justamente da contraposição à beleza. O grandioso é 

aquilo que cria para nós “uma saída do mundo sensível, no qual o belo gostaria de nos manter 

sempre presos” (SCHILLER, 2016b: 63), revelando, assim, a transcendência do mundo da 

razão e da moral. Para ele também, é justamente na confusão dos fenômenos, “que os torna 

excessivos e inutilizáveis para o entendimento” (SCHILLER, 2016b: 67), que se patenteia a 

força específica da razão pura, uma vez que dessa falta de ligação coesa e de harmonia surge o 

conceito de independência e o conceito puro de liberdade: “a razão resume em uma unidade de 

pensamento aquilo que o entendimento não pode ligar em nenhuma unidade de conhecimento” 

(SCHILLER, 2016b: 68). A experiência sublime, aqui como em Kant (2016), torna-se uma 

revelação da destinação humana para “coisas mais altas”, suprassensíveis, e involuntariamente 

refere-nos à tradição ciceroniana em Longino (2008).  
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Fechando esse ciclo de exploração teórica, podemos resumir o sublime como uma 

categoria (retórica, filosófica, mística etc.) na qual se concentram experiências do limite 

humano: da capacidade de apreender e de, portanto, dizer o mundo. Por esse caráter de excesso, 

sensorial ou lógico-racional – e que, apesar de tudo, deve ser apreendido e dito para que se 

possa postular a existência de um sentimento do sublime –, tal fenômeno impressiona mais 

intensamente a psique – ou, para falar com os antigos, o bloco de cera da alma. Daí que, em sua 

caracterização, sejam observáveis semelhanças com as imagines agentes da ars memoriae, a 

mais patética das técnicas memorativas: irregularidade, deformação, intensificação. Se, 

portanto, como sublinha Kurt-Heinz Weber (2010: 227), “a representação paisagística tem em 

geral um traço de sublime”, porque “ao menos contém uma intuição do todo da natureza”, então 

podemos pressupor que, no edifício da memória goethiana, as paisagens se fixam por sua 

sublimidade. Essa é a tese que, a partir do que já foi exposto, tentaremos demonstrar a seguir. 

4.3 As paisagens italianas no palácio goethiano da memória 

Que Ernst R. Curtius (2013), em seu monumental trabalho de investigação tópica, coloque 

Goethe como uma última figura no horizonte da história da retórica, convém a nossa pesquisa. 

A condição liminar desse autor, a qual se resume na fórmula da Goethezeit – a “época de 

Goethe” –, parece essencial para entender o argumento que ora se levanta: a Viagem à Itália 

põe-se na velha tradição da arte da memória, mas inclui, como uma sua imago agens, um tipo 

de imagem eminentemente moderno: a paisagem. O que Quintiliano (1968: 222) propunha 

como estratégia para a criação dos lugares – a representação imaginária de uma longa viagem 

ou das partes de um quadro (pictura) – combina-se aqui de uma nova maneira: as estações do 

percurso se tornam os loci textuais sobre os quais o autor apõe seus “quadros de viagem”, isto 

é, suas paisagens italianas. A força impressiva de tal inscrição advém, por sua vez, do alto teor 

patético do sublime paisagístico, do seu choque violento sobre os sentidos e sobre a memória, 

em especial de dois elementos: a grandeza magnificente e a indizibilidade/ indescritibilidade. 

Desse modo, constrói-se, por assim dizer, um palácio memorativo, uma coleção pessoal de 

imagens locais, que, por mais que guarde semelhança com o Grand Tour comum à época, é 

afecção anímica e, portanto, própria ao indivíduo. Vejamos como isso se opera, fazendo uma 

tripla passagem: primeiro, pela caracterização da experiência do sublime; depois, pelo 

pertencimento goethiano à tradição da ars memoriae; e, por fim, pelo contato de ambos esses 

caminhos na descrição do indescritível, na recordação do irrecordável. 

4.3.1 A experiência do sublime na Viagem 
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Devemos começar essa exploração com um procedimento já utilizado no capítulo 

anterior: o recurso à linguagem e o mapeamento das palavras utilizadas para traduzir a dimensão 

do sublime. Em primeiro lugar, façamos uma revisão dos termos mais comuns na tradição 

estudada mais acima. Longino (2008), como vimos, intitula seu trabalho sobre o sublime bem 

concretamente de perì hýpsous, isto é, sobre a altura ou elevação. No texto, entretanto, é mais 

abundante a palavra méga (grande) e seus cognatos, como megalophyés (a grandeza como 

gênio) e tá megéthe (as coisas grandes). Em Burke (2013), igualmente, os vocábulos great e 

greatness são bastante frequentes, e esse sentido é compartilhado por outros termos afins, como 

o gálico grandeur (grandiosidade) e os latinos magnitude – a qualidade de ter “grandes 

dimensões” (BURKE, 2013: 101) – e magnificence – “uma grande profusão de coisas 

esplêndidas e preciosas” (BURKE, 2013: 103). A Investigação, porém, se debruça sobre a 

origem de our Ideas of the Sublime and Beautiful. Finalmente, em Kant (2016: 93) – que segue 

bem próximo os conceitos de Burke (2013) –, o sublime (das Erhabene) é denominado “o que 

é absolutamente grande [groß]”, e a grandeza (Größe) é relacionada verbalmente às formas 

latinas magnitudo e magnum.  

Para retomar o termo mais próprio em alemão, e que está tanto no título da analítica 

kantiana quanto nos trabalhos de Schiller (2016a; 2016b), das Erhabene é um substantivo 

derivado do antigo particípio pretérito do verbo erheben (levantar, elevar). Tendo sido 

substituído nesse sentido original da elevação (geográfica, mística, social etc.) pela forma 

participial erhoben, o vocábulo erhaben conservou modernamente “o significado adjetivo de 

hoch [alto], sublimis, altus, celsus, excelsus, ὑψηλός, μετέωρος” (GRIMM, 2016).172 Em 

Goethe, porém, como se pode ver a partir de uma seleção na Viagem à Itália, tais sentidos se 

confundem ainda sem uma delimitação precisa. Daí que erhaben e seu cognato erhebend – 

particípio presente de erheben – possam ser usados para dizer: a) a superioridade de qualidade 

ou a nobreza moral; b) a elevação geográfica ou na forma de um objeto; c) a elevação do 

espírito; e, por fim, d) a qualidade artística de um excesso. Para exemplificar brevemente os 

dois primeiros casos: a) no contexto da criação poética, a imitação é caracterizada como em 

muito superior (erhaben) à invenção (GOETHE, 1999: 67) e, num texto sobre São Felipe Neri, 

alguns homens são chamados de os mais nobres (erhabenste) (GOETHE, 2000c: 545); b) em 

Veneza, algumas ruas elevam-se um pouco no meio, sendo, por isso, erhaben (GOETHE, 1999: 

                                                 
172 Um exemplo dessas conexões etimológicas encontra-se em Kant (2016). Falando de paisagens sublimes 

(erhaben), como, por exemplo, “massas uniformes de cordilheiras amontoadas umas sobre as outras em desordem 

selvagem com suas pirâmides de gelo, ou o sombrio mar furioso”, o autor afirma que “o ânimo sente-se elevado 

em seu próprio ajuizamento” (KANT, 2016: 103). Para elevado, utiliza-se do termo gehoben, cognato morfológico 

de erhoben. 
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84), e mais tarde, os trabalhos em baixo-relevo encontrados são ditos halberhabene Arbeit 

(GOETHE, 1999: 323) ou halberhobene Arbeiten (GOETHE, 2000c: 546).  

Mais relevante aqui é o uso referente aos dois últimos significados. Para traduzir a 

elevação sublime do espírito – num sentido mais artístico do que moral –, Goethe usa o 

composto geisterhebend. Daí que, diante da paisagem do Vesúvio, “[e]nquanto o espaço 

permitiu que permanecêssemos a uma distância adequada, o espetáculo foi grandioso [groß], 

de elevar o espírito [geisterhebend]” (GOETHE, 1999: 230-231; GOETHE, 2000c: 193). Como 

se vê, aqui se enunciam as principais características da experiência do sublime: a distância 

segura do perigo, a contemplação dramática (Schauspiel), o êxtase anímico. É nesse mesmo 

sentido lucreciano-kantiano de um gozo respeitoso com o elemento ameaçador que – já não 

mais frente à natureza, mas diante de obras artísticas – Goethe teoriza em Roma: os leões de 

mármore no portal do Arsenal são “tão enormes [groß] que tornam tudo pequeno à sua volta e 

aniquilariam [zunichte werden] o próprio observador, se objetos de arte sublimes [erhabene] 

não nos elevassem [erhüben]” (GOETHE, 1999: 104; GOETHE, 2000c: 88). Como não ler, 

nesse duplo movimento de anulação e suspensão, a repulsão-atração de Kant (2016)? 

Retomemos mais uma vez a passagem citada do Vesúvio: “todo perigo iminente tem algo de 

fascinante [Reizendes], desafiando o espírito humano da contradição a enfrentá-lo [trotzen]” 

(GOETHE, 1999: 231; GOETHE, 2000c: 193). Provocação e desprezo (Trotz). 

Se a arte sublime de um Rafael, como, por exemplo, os seus tapetes papais, tem o poder 

formativo de “elevar [erheben] o espírito” (GOETHE, 2000c: 362), possui também, por outro 

lado, a qualidade artística de exceder toda capacidade de apreensão normal. Assim se depreende 

do seguinte trecho, constante do Relato de abril de 1788, isto é, das últimas páginas – e bem 

tardias – do terceiro volume italiano: 

Quando nos encontramos, como é o caso de Roma, sempre na presença das obras de 

arte plásticas dos antigos, sentimo-nos como na presença da natureza, diante de algo 

infinito, inescrutável. A impressão do sublime [Eindruck des Erhabenen], do belo, 

ainda que traga benefícios, nos irriquieta [beunruhigt]. Desejamos captar nossos 

sentimentos, nossa intuição, em palavras, mas para isso teríamos primeiramente de 

reconhecer, entender [einsehen], compreender; começamos a separar, diferenciar, 

organizar, e isso também achamos, senão impossível, pelo menos extremamente 

difícil; e assim voltamos, por fim, à admiração [Bewunderung] contemplativa e 

prazerosa (GOETHE, 2000c: 545). 

Como diz o autor noutro momento, “ante as coisas mais magníficas [herrlichsten]”, 

experimenta-se uma “aflição [Druck]”, isto é, uma pressão que, por um lado, imprime-se 

firmemente na memória – no sentido do týpos grego – e, por outro, deixa o texto de suas cartas 

com “passagens obscuras” – sublimes, portanto, no sentido da obscurity burkiana (GOETHE, 

1999: 183-184; GOETHE, 2000c: 155). É esse incômodo insólito que Goethe (2000c: 555) 
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retoma ainda na penúltima página do relato, quando anota que lhe “sobreveio um tremor” ao se 

aproximar “dos sublimes restos do Coliseu”, resumindo paradoxalmente: “tudo em massiva 

quantidade [alles Massenhafte] produz uma impressão própria, ao mesmo tempo sublime e 

compreensível [faßlich]”.  O resultado do encontro com o grandioso é o respeito (Achtung), 

como insiste Kant (2016: 104), ou – na formulação de Burke (2013: 81) – o assombro 

(astonishment). Para Goethe, a admiratio contentada com seus limites. 

Dois outros complexos de palavras são importantes para traduzir o sublime na Viagem à 

Itália. Apesar de o vocabulário se estender bem mais além – por exemplo, com trefflich 

(excelente, maravilhoso), wunderbar (maravilhoso) e talvez köstlich (precioso) –, são herrlich 

e groß, com seus respectivos termos cognatos e afins (Großheit, grandios, Herrlichkeit, 

verherrlichen), que quase exclusivamente anunciam a presença do arroubo extático ou da 

incompreensibilidade excessiva. Essa dupla possui, por sua vez, um uso bastante regular, 

servindo, no caso de herrlich (magnífico), muito mais para se referir às paisagens – daí as 

combinações com Anblick e Aussicht (vista), Lage (localização), Gegend (região) etc. – e, no 

caso de groß (grande, grandioso), para adjetivar quase que somente artistas, objetos de arte e 

obras arquitetônicas. Pela Großheit, Goethe mantém relação direta e evidente com a tradição 

de Longino, Burke e Kant. Já com a Herrlichkeit, que é inclusive mais recorrente em seu texto, 

se se obscurece tal contato etimológico, este não some por completo: herrlich, derivado de hehr 

(nobre, ilustre), se aplica a alguém “de considerada e excelente posição (social), augustus, 

clarus, magnificus, spectabilis” (GRIMM, 2016), ou a coisas que reluzem, se destacam pela 

aparência exterior e podem, por isso, ser chamadas de prächtig (suntuosas), stattlich 

(imponentes) ou köstlich. Trata-se aqui da magnificência (magnificence) de Burke (2013), de 

uma grandeza que se obtém pelo brilho (illustris, clarus) e pela visão (spectabilis). Não é 

estranho que se afine tão bem com a descrição das paisagens. 

Alguns exemplos podem revelar como esses termos operam os topoi do sublime 

estudados anteriormente. Começando por groß e Großheit, vemo-los aplicados ao “senso para 

a grandeza” do arquiteto Palladio e da Antiguidade em geral (GOETHE, 1999: 84), à 

“inacreditável grandeza” (GOETHE, 1999: 122) de Dürer e Michelangelo, e presentes ainda 

numa relevante passagem romana de 9 de novembro de 1786, em que se recorda os pontos altos 

da viagem até então:  

Agrada-me muito recordar Veneza, sua existência grandiosa [groß], brotada do seio 

do mar como Palas da cabeça de Júpiter. Aqui, foi a Rotonda, seu exterior e seu 

interior que compeliu a uma alegre veneração de sua grandeza [Großheit]. Na basílica 

de São Pedro, logrei compreender como a arte, assim como a natureza, é capaz de 

abolir toda e qualquer noção comparativa de medida [Maßvergleichung aufheben]. 
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Do mesmo modo, o Apolo de Belvedere lançou-me para além da realidade 

[hinausgerückt] (GOETHE, 1999: 158-159; GOETHE, 2000c: 134). 

Em todos esses “cumes” – Goethe (2000c: 134) fala em “die höchsten Gipfel”173 –, 

resumem-se experiências do sublime: a grandeza quase divina, o respeito venerador por ela, a 

suspensão (auf-heben) de toda comparabilidade – com o consequente surgimento do 

imensurável (ámetron) – e, por fim, o movimento de arroubo.174 Em todos esses casos também, 

o grande é artístico-arquitetônico. Noutras poucas passagens, encontra-se, porém, referências à 

grandiosidade da vista ou da paisagem, como, por exemplo, quando Goethe (1999: 106; 2000c: 

90), no Lido di Venezia, chama o mar de “uma visão grandiosa [ein großer Anblick]”, ou ainda 

no final da segunda parte da Viagem, quando, diante da lava a escorrer do Vesúvio, seu olhar 

conserva a “noção da grandiosidade do conjunto [Eindruck des großen Ganzen]” e goza desse 

“grande espetáculo [das große Schauspiel]” (GOETHE, 1999: 405; GOETHE, 2000c: 346; 

347). Não deixemos de notar aqui: mais uma vez, com o vocábulo Eindruck, aparece a força 

impressiva e, portanto, memorativa do sublime paisagístico – e justamente no contexto da 

imagem talvez mais bem descrita e, portanto, melhor rememorada de todo o livro. 

Mais frequentemente, é a palavra herrlich que – seja abrindo uma descrição, seja lhe 

colocando um ponto final – dá conta de enunciar esse tipo de sublimidade. Apesar de eventuais 

herrliche Gegenstände (objetos magníficos) – como, a título de exemplo, na entrada de 3 de 

dezembro de 1787: esses “magníficos objetos de arte [...] apoderam-se [reißen] de nós com 

violência” e “nos ataca[m] [zudrängen] por todos os lados, a cada passo que damos, cada um 

demandando para si o tributo da atenção exclusiva [Aufmerksamkeit]” (GOETHE, 1999: 174; 

GOETHE, 2000c: 147)175 –, normalmente o termo surge em trechos que descrevem imagens da 

região ou a localização de uma cidade. Daí, por exemplo, o lago de Garda, evocado como “uma 

magnífica paisagem natural [eine herrliche Naturwirkung]” (GOETHE, 1999: 34; GOETHE, 

2000c: 28), ou a extensa e detalhada descrição da paisagem observada a partir da torre de 

Bolonha, que começa com a exclamação “A vista é magnífica!” (GOETHE, 1999: 123). Já em 

contexto napolitano, logo após sua chegada e ainda sob a impressão inicial do choque, Goethe 

(1999: 226; 2000c: 189) expressa laconicamente o perigo mortal do sublime, dando cabo à 

entrada de 2 de março de 1787: “Nada direi acerca da localização da cidade [Lage der Stadt] e 

                                                 
173 Lembremos o sublime akmé em Longino (2008), conforme exposto na nota 162.  
174 Hinausrücken lembra, por um lado, a Entrückung, isto é, o arroubo místico do êxtase, e remete, por outro, ao 

verbo hinausreißen, que aparece em Goethe (2000c: 63) para indicar o movimento sublime que o firmamento 

infinito provoca no contemplador: ele “nos arranca de nós mesmos” (GOETHE, 1999: 73). 
175 Vejam-se de novo, nessa passagem, os aspectos teóricos do sublime: o movimento de arroubo violento, o assalto 

e a pressão [Zudrang] do excessivo, a demanda exclusiva da atenção. Esse último tópico, por sinal, nos recorda 

Burke (2013: 172): “é praticamente impossível ao espírito concentrar-se verdadeiramente em mais de uma coisa 

por vez”. 
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de suas maravilhas [Herrlichkeiten], tantas vezes descritas e louvadas. ‘Vedi Napoli e poi 

muori!’, dizem aqui. ‘Vê Nápoles e morre!’”. No mesmo sentido de acabamento de uma 

imagem, podemos citar ainda o trecho no qual se lê: “O túmulo de uma sacerdotisa em forma 

de banco semicircular com um encosto de pedra [...]. Por sobre o encosto do banco vê-se o mar 

e o sol poente. Um lugar magnífico [herrlicher Platz], digno de belos pensamentos” (GOETHE, 

1999: 243; GOETHE, 2000c: 204). Um pequeno quadro, feito dos elementos essenciais – a 

Staffage em primeiro plano, o mar se estendendo mais além e, no horizonte, o sol – e 

condensado na referência ao sublime. Não só digno de belos pensamentos [Gedanken], mas 

também – como prova o texto – de uma bela recordação [Gedenken].  

Em vários momentos da Viagem, magnificência e grandeza emolduram a descrição da 

paisagem. Não precisamos citá-los todos para dar conta da experiência do sublime em Goethe. 

Basta, por ora, somente reforçar um último ponto. A insistência no aspecto do excesso é 

recorrente na caracterização da experiência romana. Roma é chamada de “enormidade [dieses 

Ungeheure]” que “se impõe sobremaneira, inundando-nos [überdrängt und überfüllt]” – 

justamente porque “por toda parte descortinam-se à nossa frente paisagens de todos os tipos, 

palácios e ruínas, jardins e matas, amplidão e exiguidade, casinhas, estábulos, arcos do triunfo, 

colunas” (GOETHE, 1999: 154-155; GOETHE, 2000c: 131).176 O esforço exigido para se 

contemplar e admirar (Schauen und Staunen) exaure o viajante, o excesso de elementos impede 

seu registro: “de nada nos vale uma única pena” (GOETHE, 1999: 155). A reclamação, por 

sinal, é constante: “Peço perdão pela pena apressada. A fim de poder apenas escrever, sou 

obrigado a escrever sem pensar. Os objetos são muitos”, escreve Goethe (1999: 216) depois em 

Fondi, a caminho de Nápoles. É por exceder toda capacidade de apreensão que, como já se viu 

no capítulo anterior, o autor repete a necessidade de um tempo delongado para absorver e 

estudar o que se oferece à vista. Pela mesma razão, a descrição da paisagem algumas vezes 

acaba, como no trecho supracitado, numa enumeração de elementos desconexos: uma tradução 

verbal da desordem sensorial. Essa dificuldade de captar e dizer se evidenciará mais adiante 

como o efeito do choque que, mais do que pôr em cheque a memória, desencadeia-a. Tendo 

mencionado a memória, é momento de, numa transição até a próxima exploração do sublime 

                                                 
176 Roma é como um “mar [que] se faz cada vez mais profundo quanto mais o adentramos” (GOETHE, 1999: 196), 

no qual ele é “lançado de um lado para o outro [hin und wider geworfen] por poderes gigantescos” (GOETHE, 

1999: 209; GOETHE, 2000c: 176). Além das sublimes metáforas do mar e do transbordamento, tão comuns de 

Longino a Kant, veja-se também a referência aos poderes monstruosos – “ungeheuern Mächten” (GOETHE, 

2000c: 176) – que exercem seu domínio sobre o sujeito. É com a palavra Macht que Kant (2016: 108) começa sua 

exposição sobre o dinâmico-sublime e, para Burke (2013: 89), não há “nenhum sublime que não consista em 

alguma modificação do poder”. 
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paisagístico, revelar em que medida Goethe ainda pertence à tradição da ars memorativa e fala 

a linguagem dos antigos.  

4.3.2 A sobrevivência da arte da memória na Viagem 

Uma das expressões mais frequentes no texto da Viagem à Itália para explicar a relação 

do sujeito percipiente – que inclusive escreve sua percepção – com aquilo que testemunha é 

“das Bild in der Seele”: a imagem na alma. Só o recurso a essa locução bastaria para incluir 

Goethe entre os pensadores que conceberam a memória no sentido que expusemos na primeira 

seção do presente capítulo. Um estudo mais detalhado do relato, porém, evidencia um conjunto 

de palavras mais extenso que pertence a esse campo semântico da impressão e da gravação, 

bem como pelo menos uma referência explícita ao palácio da memória. Além disso, nossa 

exploração, antecipando a última parte, tornará claro que um dos problemas centrais sobre o 

qual se debruça o autor quando tematiza a sublime imagem memorativa é justamente, como 

num gesto retórico, a impossibilidade de retê-la. Vejamos.  

A primeira aparição de concepções mnemotécnicas na Viagem consta da entrada de 27 de 

setembro de 1786, em Pádua, na qual se descreve a sala de audiências da Câmara Municipal. 

Esta é “um gigantesco [ungeheuerste] recipiente fechado, tão gigantesco que é impossível 

imaginá-lo ou retê-lo na memória, ainda que na mais recente [in der nächsten Erinnerung 

zurückrufen]” (GOETHE, 1999: 73; GOETHE, 2000c: 62). De maneira semelhante, em 11 de 

novembro do mesmo ano, já na Cidade Eterna, o autor diz acerca do Coliseu que, ao vê-lo, 

“tudo o mais parece fazer-se pequeno outra vez; é tão grande [groß] que não se consegue reter 

[behalten] na alma a sua imagem; de novo, ele fica menor na memória, e, ao tornarmos a vê-lo, 

renova-se a impressão causada por seu tamanho” (GOETHE, 1999: 160; GOETHE, 2000c: 

135). A dificuldade de recordar se deve às sublimes dimensões dos edifícios – lembre-se aqui 

da magnitude em Burke (2013: 101)! Por contraste, isso faz lembrar as específicas 

recomendações do anônimo autor da Rhetorica ad Herennium acerca da forma e do tamanho 

adequados dos loci a serem imprimidos na memória: não tão frequentados, nem tão vazios, 

dissímiles entre si, de extensão moderada e iluminação mediana (ANÔNIMO, 1964: 211-213). 

Apesar de desrespeitar tais regras, aparentemente impossibilitando a recordação, as duas 

construções sublimes se inscrevem na memória textual exatamente porque, como as raras e 

insólitas imagines agentes, põem o contemplador num estado de choque e confusão perplexa 

(o páthos). 

Que o choque sublime, o primeiro momento de encontro com um objeto, seja propício à 

impressão anímica pode ser evidenciado a partir de outras passagens. Assim, escrevendo na 
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noite do dia 1º de março de 1787 acerca da viagem a Pozzuoli, situada nas imediações de 

Nápoles, Goethe (1999: 223), depois de evocar o tópos da indizibilidade, se pergunta:  

Quem já não passou pela experiência de ler apressadamente um livro que o atrai de 

forma irresistível, e de essa leitura ter exercido influência decisiva sobre sua vida, de 

modo que uma releitura posterior e uma reflexão séria nada podem acrescentar à 

definitiva impressão inicial? 

Um excesso violento que arrebata irresistivelmente – Goethe (2000c: 187) usa o verbo 

“fortreißen” – e afeta de tal maneira que nenhuma modificação se torna possível; uma 

experiência marcante, que deixa em sua memória marcas firmes, “uma impressão indelével 

[einen unauslöschlichen Eindruck]” (GOETHE, 1999: 222; GOETHE, 2000c: 186). Se a 

palavra escolhida filia o texto à retórica e imponente arte memorativa, a vivência intensa – que 

é, antes de tudo, de uma paisagem grandiosa – só pode ser gravada em fragmentos desconexos, 

quase uma coleção de substantivos, adjetivos e gerúndios177:  

Viagem de barco até Pozzuoli, pequenas excursões de carruagem por terra, alegres 

passeios a pé pela região mais fabulosa do mundo. Sob o céu mais límpido, o mais 

inseguro dos solos. Ruínas de uma riqueza inimaginável, injuriadas e tristes. Águas 

ferventes, covas a exalar enxofre, montes de escória opondo-se a toda vida vegetal, 

áreas estéreis e repulsivas, e, no entanto, uma vegetação sempre exuberante, invasiva 

onde quer que consiga penetrar, erguendo-se acima de toda a morte, envolvendo lagos, 

ladeando riachos e mesmo impondo o mais magnífico bosque de carvalhos às paredes 

de uma antiga cratera (GOETHE, 1999: 223-224). 

Sublime paisagem e impressão memorativa parecem se combinar muito bem via força 

patética e choque violento. Outro exemplo dessa conexão está na anotação feita em Roma, no 

dia de Reis, 6 de janeiro de 1787. Frequentando as igrejas latinas e gregas nesse período 

natalino, Goethe (1999: 185; 2000c: 156) lamenta estar velho demais para tudo o que não seja 

verdadeiro, ao que acrescenta: “[a]s cerimônias e as óperas, as procissões e os balés, tudo flui 

por mim feito água escorrendo por um encerado”. O recurso à água constitui tradicionalmente 

metáfora para o esquecimento, como já se viu, e para um autor que conhecia a língua grega, 

isso era significativo: he alétheia, a verdade, é o não-esquecimento. Que essa água escorra por 

um encerado (Wachstuchmantel) não deixa de ser irônico, uma vez que a cera é o “material 

anímico” da memória. Na continuação da passagem, entretanto, encontra-se o elemento-chave: 

“Uma manifestação da natureza [Wirkung der Natur] [...] como o pôr-do-sol visto de Villa 

Madama, ou uma obra de arte como a muito reverenciada Juno causam-me uma profunda e 

duradoura impressão” (GOETHE, 1999: 185; GOETHE, 2000c: 156). É uma paisagem – 

Wirkung der Natur remete-nos à já citada Naturwirkung do Lago di Garda, constante de Goethe 

                                                 
177 O gerúndio e o infinitivo equivalente (p.ex. “a exalar”) traduzem o particípio presente do original, que também 

tem função de presentificação. Para critérios de comparação entre texto e desenho goethianos, com especial ênfase 

no caráter conciso e fragmento, ver a imagem 3 no anexo da dissertação. 



149 
 

 
 

(2000c: 28) – que provoca a impressão profunda. O verdadeiro, o eminentemente memorável, 

é o sublime quadro do sol poente a partir da villa projetada por Rafael.178 

A combinação das duas tradições – a do sublime paisagístico com a da memória como 

bloco de cera ou palácio – continua posteriormente no percurso siciliano. Na ilha ao Sul da 

Itália – que, sendo parte da Magna Grécia, “[o] remete à Ásia e à África” (GOETHE, 1999: 

264) –, Goethe (1999: 299; 2000c: 252) encontra “a chave para o todo”, a possibilidade de se 

“forma[r] em [sua] alma um quadro completo [Bild in der Seele]”. Lá, onde observa suas mais 

detalhadas paisagens – como já pudemos perceber no capítulo anterior – e onde desfruta “da 

vista mais magnífica que essa viagem nos proporcionou” (GOETHE, 1999: 371): lá está o 

elemento que dá cabo à impressão da Itália em sua memória. O contato intenso com essas 

sublimes regiões faz com que as inscreva profundamente no espírito – ou no coração, se 

pensarmos na palavra decorar. É o próprio autor que o confessa na sua volta para Nápoles: o 

“fato de eu me ter agarrado e apegado [klebte und haftete] tanto aos objetos propicia-me agora 

uma inacreditável capacidade de, por assim dizer, tocar a música sem o auxílio da partitura 

[vom Blatt wegzuspielen]” (GOETHE, 1999: 378; GOETHE, 2000c: 322). Agarrar-se à vista 

permite firmar e fixar, para usar duas palavras típicas do retóricos latinos, (n)a lembrança, 

tornando supérfluo o aide-mémoire: a partitura na metáfora, o desenho na realidade.179 E 

Goethe (1999: 378; 2000c: 322) conclui: “me encontro bastante feliz por trazer clara e plena na 

alma uma grande, bela e incomparável imagem da Sicília [den großen, schönen, 

unvergleichbaren Gedanken von Sizilien (...) in der Seele]”. O imenso e incomparável pode, 

sim, se abrigar no espaço da memória individual! 

Os objetos aos quais o viajante se agarrou não se perdem porque estão ordenados e bem 

gravados, como as notas numa partitura. O que se constitui por esse duplo movimento – de 

escolha e colocação ordenadora – é, como se lê na entrada romana de 16 de fevereiro de 1787, 

o palácio da memória. Para aproveitar sua estada na “velha capital do mundo” e apre(e)nder o 

máximo que puder, Goethe (1999: 203; 2000c: 171) faz o seguinte: 

Há duas semanas encontro-me em constante movimento, desde a manhã até tarde da 

noite: o que ainda não vi, vou visitar; o que há de mais magnífico [das Vorzüglichste], 

contemplo pela segunda ou terceira vez, e tudo vai, de certa forma, organizando-se 

[ordnet sich’s] em minha mente. Os principais objetos de arte vão decerto ocupando 

a posição que lhes cabe [ihre rechte Stelle], mas deixando entre eles lugar e espaço 

[Platz und Raum] também para muitas coisas menores. Minhas preferências vão se 

depurando e se resolvendo, e somente agora meu espírito logra contemplar com 

                                                 
178 Um quadro desse tipo é Roma vista da Villa Madama (1753), do pintor inglês Richard Wilson. Encontra-se na 

Paul Mellon Collection do Yale Center for British Art.  
179 Os verbos kleben e haften ecoam muito fortemente o haerere que observamos, por exemplo, em Anônimo 

(1964: 210; 220). 
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interesse sereno o grande e o genuíno [dem Größeren und Echtesten (...) sich 

entgegenheben].  

Ao retornar uma e outra vez ao mesmo local, onde se acham os objetos excelentes, o 

peripatético os imprime com mais força na memória e os ordena melhor no espaço interior – o 

qual é aqui citado literalmente. O vocabulário utilizado e as concepções detalhadas nessa 

passagem – como, por exemplo, a frequência ao local para bem imaginar a disposição dos 

lugares (v. ANÔNIMO, 1964: 210-213) – pertencem de forma evidente à tradição da 

mnemotécnica, não deixando sombra de dúvida quanto à filiação conceitual de Goethe à antiga 

retórica latina. Que essa memória conserve objetos grandes e que sua organização permita ainda 

o movimento de elevação do espírito – veja-se o verbo sich entgegenheben, “elevar-se de 

encontro a” –, prova a combinação moderna com a tradição do sublime.  

Em alguns momentos, tal filiação clássica, por assim dizer, à visão da Antiguidade se 

desdobra de outra maneira, como, por exemplo, na transformação da imagem da memória 

(Erinnerungsbild) em imagem qua memória, isto é, na exteriorização da recordação (tal como 

criticada por Sócrates no Fedro). Daí que, diante da impossibilidade de “fixar essas imagens 

[sublimes de Michelangelo] na própria alma”, Goethe (1999: 172) recorra ao suporte imagético 

físico: “[t]udo quanto eu puder apanhar, ao menos em termos de gravuras e desenhos 

reproduzindo obras suas, vou levar comigo”. Na volta para Alemanha, já distante dos originais, 

essas cópias “me lembrarão [erinnern] do melhor que vi” (GOETHE, 1999: 180; GOETHE, 

2000c: 152). Daí também que os esboços do amigo Kniep sejam chamados de “tão seguro 

auxílio para a memória [für die Erinnerung so sichere Merkzeichen]” (GOETHE, 1999: 262; 

GOETHE, 2000c: 220) ou também, como um desenho da pintora Angelica Kauffmann, de 

Andenken – recordação, souvenir (GOETHE, 2000c: 169; 228). Não só: as paisagens de 

Taormina desenhadas por Kniep ficam como “uma lembrança eterna [Gedächtnis] desses dias 

magníficos [herrlichen Tag]” (GOETHE, 1999: 350; GOETHE, 2000c: 298). Erinnerung, 

Andenken, Gedächtnis – em Goethe, a imagem ainda é medium de várias formas memorativas, 

exatamente no sentido da tradição greco-latina. 

A ligação intensa entre imagem e memória, claríssima nas expressões e passagens 

estudadas até aqui, radica, como era de se esperar, na própria formação retórica do autor, que é 

brevemente delineada em Dichtung und Wahrheit. Lá, rememorando a infância, o velho Goethe 

(2000a: 32-33) afirma que “em coisas retóricas, esquemas [Chrien] e semelhantes, ninguém era 

melhor do que eu”, sublinhando ainda “outras precocidades [suas] no que diz respeito à 

memória [Gedächtnis] e à combinação”. Pela leitura da Bíblia ilustrada por Matthäus Merian e 

pelo estudo das Metamorfoses ovidianas, seu cérebro se desenvolve “com uma massa de 
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imagens [Bildern] e incidentes, de figuras e acontecimentos eminentes e maravilhosos”  

(GOETHE, 2000a: 35). Prova da boa memória imagética de Goethe, de que era “um homem no 

qual as impressões [Eindrücke] óticas se imprimiam [einprägten] de maneira particularmente 

boa” – como assegura o crítico Erich Trunz (2000a: 656) –, oferece o próprio viajante pela 

Itália, quando numa crise de enjoo, deitado na cabine do navio, vê pairar diante de seus olhos 

“muito nitidamente a imagem da gravura em cobre da Bíblia de Merian” (GOETHE, 1999: 

374).180 Talentos retóricos, mnemônicos e imaginativos. Se, como Goethe (2000a: 224) insiste 

em confirmar, “antes de todos os outros, o olho era o órgão com o qual eu compreendia o 

mundo”, era também a partir dele que o recordava. 

O pertencimento goethiano à retórica da “imagem na alma” pode ser demonstrado ainda 

microscopicamente em pequenos detalhes do texto. O uso, por exemplo, do termo Eindruck 

(impressão), já tantas vezes observados nas páginas anteriores, bem como do seu cognato sich 

eindrücken (gravar, deixar uma impressão). Da localização da cidade de Perúgia e da visão do 

lago, ou seja, desses dois quadros de paisagem, Goethe (1999: 137; 2000c: 116) diz: “As 

imagens, guardei-as bem em minha mente [mir die Bilder wohl eingedrückt]”. E mais tarde, 

escreve que, mantendo “os olhos sempre abertos” durante a viagem, “registro bem em minha 

mente tudo o que vejo [drücke mir die Gegenstände recht ein]” (GOETHE, 1999: 143; 

GOETHE, 2000c: 122). Utilizando-se também de outras expressões, diante da Santa Ágata de 

Rafael, anota que “[g]uardei muito bem sua figura em minha mente [mir die Gestalt wohl 

gemerkt]” (GOETHE, 1999: 126; GOETHE, 2000c: 107), e frente a uma escultura de Hércules, 

que pôde contemplar no final de sua segunda estadia em Nápoles, diz que busca “gravar o 

melhor possível em [sua] mente [mir den Herkules einprägte]” (GOETHE, 1999: 402-403; 

GOETHE, 2000c: 347). Tanto o verbo merken – lembremo-nos dos desenhos de Kniep como 

sichere Merkzeichen (GOETHE, 2000c: 220) – quanto o verbo einprägen situam-se no campo 

da mnemotécnica: o primeiro como análogo das notae (v. QUINTILIANO, 1968: 228) e o 

segundo traduzindo o cunhar do týpos.  

                                                 
180 No contexto em que surge essa afirmação, isto é, diante de um naufrágio iminente, o retorno imagético acaba 

por comprovar, como o expressa até mesmo o autor, “que a força de toda impressão [Eindrücke] sensorial e moral 

sempre atinge o seu máximo quando o homem se encontra entregue à própria sorte” (GOETHE, 1999: 374; 

GOETHE, 2000c: 319-320). É essa também a visão do escritor inglês Thomas De Quincey (2013: 137), o qual, 

nesse famoso texto sobre o palimpsesto do cérebro humano, defende que as camadas da memória recobertas pelo 

esquecimento podem ser revividas na hora da morte, da febre ou até mesmo pelo uso do ópio – ou seja, em 

situações afins ao sublime, a sua elevação e seu excesso mortíferos. Mais uma vez: recordação e sublimidade. A 

metáfora do palimpsesto – diga-se de passagem – se inscreve na tradição antiga do bloco de cera da alma e da 

memória qua escrita, tradição modelarmente exposta nos textos platônicos do Fédon e do Fedro. 
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Das Bild in der Seele tragen, behalten, fixieren, mitnehmen. As expressões são muitas, o 

fato sempre o mesmo: Goethe ainda pensa conforme os antigos retóricos e filósofos. Para ele, 

recordar é imprimir ou retomar imagens via páthos. Como acreditamos ter demonstrado, esse 

páthos é – no caso da paisagem, mas muitas vezes também de objetos artísticos – o caráter 

sublime como choque violento e como excesso. A próxima seção deixará esse aspecto ainda 

mais evidente, partindo para isso do tópos do indizível/ indescritível – também recorrente no 

relato italiano. Como última nota à investigação, que fique claro que tais imagens não se 

reduzem às representações gráficas, mas são principalmente composições verbais. É num texto, 

“mediante forma poética digna”, que Goethe (1999: 249) desejaria “dar vida a esta magnífica 

região, ao mar, às ilhas, aos portos”. O drama Nausícaa – que traduziria poeticamente a 

paisagem italiana – seria “ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden” (GOETHE, 

2000c: 232): um outro monumento dessas minhas horas felizes.181 Não levado a cabo, tendo 

permanecido do drama somente um fragmento, restou-nos ao menos esse “primeiro” 

monumento, a Viagem à Itália, escrito eventualmente com tinta de desenho – como sublinha o 

autor em dois momentos (GOETHE, 1999: 160; 276). As imagens que nos chegaram são suas 

paisagens literárias: “Quando me ponho a escrever, o que vejo diante dos olhos são sempre 

imagens da terra fértil, do mar aberto, das ilhas enevoadas, da montanha fumegante, e meus 

sentidos não bastam para descrever tudo isso” (GOETHE, 1999: 249). 

4.3.3 Paisagens indescritíveis: o sublime vs. a descrição qua memória 

Com a última citação, introduzimo-nos no campo do indizível sublime da paisagem – e, 

assim também, na última seção do presente capítulo. Aqui, tentaremos desenvolver o tópico do 

excesso (no objeto) como aquilo que, se implica a impossibilidade (no sujeito) de compreender 

sensorial e verbalmente, também possibilita, por via patético-impressiva, a memória no 

desdobrar descritivo. O aparente gesto retórico aqui contido – dizer que algo é indizível – revela, 

na verdade, a estrutura dupla do sublime, conforme já exposta várias vezes nesse trabalho: um 

choque pontual – o difícil momento de expressar – e uma demora subsequente – o tempo 

necessário à expressão. Nesse estágio da dissertação, faremos a revisão das afirmações que se 

antecipam às descrições e nelas leremos, enfim, o momento em que o páthos grandioso inscreve 

a imagem na memória e imprime a paisagem numa passagem textual. Insistamos na metáfora 

antiga mais uma vez: assim se constitui o espaço memorativo da Viagem à Itália, com suas 

imagines agentes alocadas a cada entrada/ cidade contemplada.  

                                                 
181 A tradução de Sérgio Tellaroli, apesar de boa e adequada, “alisa” o aspecto evidentemente memorativo do texto 

original, quando traduz Denkmal por “registro” (GOETHE, 1999: 276).   
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Em primeiro lugar, observemos que a arte e arquitetura clássicas, que se oferecem em 

abundância principalmente em Roma e na Sicília, são uma experiência do indizível. Já em 

Bolonha, ao contemplar a Cecília de Rafael, Goethe (1999: 122; 2000c: 103) se contenta em 

sublinhar que o mestre pintor “sempre conseguiu fazer o que outros apenas desejaram”, 

terminando sua introdução ao quadro com a frase: “e não quero agora dizer [sagen] mais nada, 

a não ser que se trata de uma pintura de Rafael”. Que a isso se sigam uma curta descrição do 

que se vê e o desejo de dar “à pintura [Bilde] uma vida eterna” (GOETHE, 1999: 122; 

GOETHE, 2000c: 103) só reforça o esquema que já comentamos – choque e desdobramento 

(infinito) –, antecipando também a reação do viajante frente ao Templo de Minerva, em Assis: 

“O que a contemplação dessa obra suscita em mim é algo inexprimível [nicht auszusprechen], 

algo que seguirá para sempre dando seus frutos [ewige Früchte]” (GOETHE, 1999: 138; 

GOETHE, 2000c: 118). O sublime excesso pede por um tempo futuro de memória, de 

recordação descritiva. O paradoxo do “indescritível descrito” é só aparente, como mostra uma 

entrada de Palermo, em 5 de abril de 1787. Sobre uma fonte da cidade, “admirada [angestaunt] 

por toda a população da ilha”, o autor escreve:  

É difícil descrevê-la [Es wird schwerhalten, diesen Brunnen zu beschreiben]. Numa 

praça de tamanho moderado, vê-se uma construção redonda, não atingindo a altura de 

um andar – base, paredes e cornija em mármore colorido; nas paredes, embutiu-se 

uma fileira de nichos dos quais, em mármore branco e com os pescoços esticados, 

projetam-se cabeças de animais de todos os tipos: cavalo, leão, camelo e elefante 

alternam-se, e mal se espera encontrar atrás desse zoológico circular uma fonte rumo 

à qual, a partir dos quatro lados e graças às aberturas deixadas, conduzem degraus de 

mármore, permitindo que as pessoas se sirvam da água ali presente em abundância 

(GOETHE, 1999: 279-280; GOETHE, 2000c: 235). 

É afirmando, retoricamente, a dificuldade de descrever que se abre o horizonte para a 

descrição.  

Ainda nesse contexto da arte, é também a admiração – Bewunderung, mas também 

anstaunen (GOETHE, 2000c: 140) – o que se gera no contemplador em sua visita à Capela 

Sistina em Roma, a 22 de novembro do ano anterior. Entre o Juízo final e outras pinturas, 

Goethe (1999: 166; 2000c: 140) nada faz “senão olhar e espantar-[se]” diante da segurança 

interior de Michelangelo e de “sua virilidade”, bem como de “sua grandeza [Großheit]” que 

ultrapassa “qualquer possibilidade de expressão [über allen Ausdruck]”. A grandiosidade do 

artista italiano faz silenciar o artista alemão. Essa é, aliás, como já intuímos diversas vezes, a 

experiência sublime de Roma como um todo: “Torna-se para mim, agora, cada vez mais difícil 

prestar contas de minha estada em Roma [immer schwerer (...) Rechenschaft zu geben]” 

(GOETHE, 1999: 196; GOETHE, 2000c: 165). A metáfora do mar é então convocada para 
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traduzir esse mergulho no excesso de arte, de tempos históricos, “de paisagens de todos os 

tipos” (GOETHE, 1999: 154). 

A expressão “prestar contas” – que, por sua vez, lembra o incalculável do kantiano 

matemático-sublime – remete-nos a uma entrada já citada anteriormente. A viagem às paisagens 

de Pozzuoli, captadas em inúmeras vinhetas desconexas, começa justamente com a mesma 

fórmula “[s]eria difícil prestar contas do dia de hoje” (GOETHE, 1999: 223). Com isso, 

adentramos o tópico do sublime paisagístico e sua indescritibilidade. É ele, afinal, o responsável 

por quase todas os entraves verbais, por assim dizer, do texto goethiano. Quase todas as 

afirmações acerca da dificuldade de descrever provêm do sentimento de magnificência diante 

da natureza italiana. O que, de certa forma, pertence a uma velha tradição de idealização do Sul 

pelo Norte – possuindo seu respaldo explícito, na Viagem, naquela oposição entre paraíso sulino 

e terra dos Cimérios – revela-se também como o poder patético que, no esquema da ars 

memoriae, provoca uma forte impressão e, por isso, uma “forte lembrança” (LONGINO, 2008: 

77). Afinal, como não recordar do que nos coloca numa dolorosa situação de embaraço lógico-

verbal? Do que nos impede o acesso num momento e pede por outro mais além? Vejamos 

alguns exemplos.  

Ainda no percurso até a Itália, surge esse “problema”. Assim, perto de Zirl, a “paisagem 

[Lage] é indescritivelmente bela [unbeschreiblich schön], e o ar ensolarado da montanha 

tornava-a absolutamente magnífica [ganz herrlich]” (GOETHE, 1999: 19; GOETHE, 2000c: 

16). Na mesma página, na subida para além de Innsbruck, “a beleza é cada vez maior, e não há 

como descrevê-la [da hilft kein Beschreiben]” (GOETHE, 1999: 19; GOETHE, 2000c: 16). 

Essa falta de assistência da linguagem, a impossibilidade de (d)escrever (be-schreiben), não 

impede, porém, que na frase seguinte se desdobre a imagem, já estudada no capítulo anterior: 

“Pelos caminhos mais bem traçados, sobe-se um desfiladeiro, o qual envia suas águas rumo ao 

Inn” etc. (GOETHE, 1999: 19). 

Mais à frente, a referência ao indizível se faz mediante outra expressão. Assim, na viagem 

de barco pelo Brenta, citada na entrada de 14 de setembro, Goethe (1999: 42; 2000c: 36) diz, 

primeiramente, que “[n]ão há palavra capaz de exprimir a graça dessa região tão populosa [keine 

Worte drücken (...) aus]”, utilizando-se aqui de um cognato (ausdrücken) da impressão 

memorativa (Eindruck). Depois, ainda afirma que “o esplendor [Herrlichkeit] da nova região 

que se avista ao descer não se deixa exprimir com palavras [durch Worte nicht dargestellt]” 

(GOETHE, 1999: 43; GOETHE, 2000c: 36), ao que se segue, paradoxalmente, a memória da 

paisagem: “Trata-se de um jardim de milhas de comprimento e largura, o qual, ao pé de altas 
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montanhas e rochas escarpadas, espraia-se plano e na mais perfeita ordem” (GOETHE, 1999: 

43). Posteriormente, numa passagem de 6 de abril na Sicília, realizam-se os mesmos 

movimentos textuais pelo recurso a uma expressão análoga: o viajante, frente ao monte 

Pellegrino e o golfo de Palermo, reclama que “[n]ão há como traduzir em palavras suas belas 

formas [läßt sich mit Worten nicht beschreiben]” (GOETHE, 1999: 282; GOETHE, 2000c: 

237), completando então o parágrafo com o breve detalhamento da paisagem geográfico-

geológica.  

A inexistência de palavras para descrever a “claridade vaporosa que pairava ao longo da 

costa de Palermo”, bem como “para exprimir como ela nos recebeu” (GOETHE, 1999: 275) – 

novamente aparecem aqui a expressão “mit keinen Worten auszudrücken” e a efetiva descrição 

dos elementos paisagísticos (GOETHE, 2000c: 231) – remete ao tópos sublime da falta do 

sujeito. Esta também toma forma de outras maneiras no texto. Desse modo, na já supracitada 

passagem por Pozzuoli, depois de pintar o cenário com pinceladas breves e bruscas – por assim 

dizer –, Goethe (1999: 224; 2000c: 187) deseja refletir (denken), mas se sente “demasiado 

inepto para tanto [ungeschickt]”. Diante do que vê, até as habilidades refletivas do sujeito – sua 

razão – são ameaçadas por um prefixo negativo (un-). Não só elas, mas também os órgãos 

sensoriais, no mesmo sentido da tradição do sublime: “meus sentidos não bastam para descrever 

tudo isso [mir fehlen die Organe, dass alles darzustellen]” (GOETHE, 1999: 249; GOETHE, 

2000c: 209). Esse “tudo isso” são as imagens da paisagem napolitana, que, apesar de tudo, 

constantemente são descritas no relato.  

A aporia da linguagem, ou melhor, a falta no sujeito, por sua vez, desvela o excesso do 

objeto. Se os desenhos de Kniep e os esboços de Goethe dão “testemunho de nossa incapacidade 

de apreender a contento tudo o que vimos [Unvermögen, (...) genugsam zu fassen]”, ou de 

“nossa arrogância por pretender conquistá-lo e dominá-lo em tão pouco tempo” (GOETHE, 

1999: 277; GOETHE, 2000c: 232), é porque há muito mais do que se possa abarcar – pelo 

menos, no curto momento do choque sublime. Daí que, logo ao chegar em Nápoles, 

contemplando “os objetos mais magníficos [herrlichsten]” que o pai observara e que agora se 

lhe oferecem à visão, o viajante tenha de confessar: “Diga-se, conte-se ou pinte-se o que se 

quiser – o que se tem aqui é bem mais do que tudo isso [hier ist mehr als alles]” (GOETHE, 

1999: 221-222; GOETHE, 2000c: 185). Aqueles objetos que “agiram, ausentes, já por mais de 

30 anos sobre minha imaginação” – como escreve Goethe (1887: 227) a Charlotte von Stein – 

tomam uma forma grandiosa, excedente. Uma nova memória se prepara a partir desse choque 

com um real muito superior, paisagem e memória que, por isso, têm de ser partidas, desconexas: 
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“A costa, as baías e os golfos, o Vesúvio, a cidade, seus arredores, os castelos, as vilas!” 

(GOETHE, 1999: 222). Vale a pena relembrar aqui uma outra vivência da Roma-como-mar, 

anotação de 10 de novembro de 1786: “Todo dia, um novo objeto digno de atenção, pinturas 

novas, grandes, estranhas, e um todo que pensamos e com o qual sonhamos longamente, mas 

que jamais logramos alcançar com a força da imaginação” (GOETHE, 1999: 159). 

O mesmo efeito duplo de excesso-insuficiência se encontra outra vez em Nápoles, na 

entrada de 5 de março. Se, ao final de um parágrafo, o escritor precisa dizer “[q]uanta coisa não 

haveria ainda para contar!”, no início do seguinte dá suas razões: “Não há [...] como narrar ou 

descrever a magnificência [weder zu erzählen noch zu beschreiben ist die Herrlichkeit] de uma 

noite de lua cheia como a que desfrutamos” (GOETHE, 1999: 228; GOETHE, 2000c: 191). O 

caráter sublime dessa noite – que é ao menos captada em seus elementos essenciais – não se 

reduz à magnificência, mas também pode ser lido a partir da magnitude, isto é, o “sentimento 

da infinidade do espaço” gerado no flâneur noturno (GOETHE, 1999: 228). O elemento 

excessivo, por sua vez, remete-nos novamente à Roma de 13 de janeiro: “Quanta coisa eu teria 

a dizer todo dia, e quanto me impedem o cansaço e as distrações [...]. A isso acrescem-se ainda 

os dias frescos, nos quais estar em qualquer outra parte é melhor do que dentro dos quartos” 

(GOETHE, 1999: 187). Há muito o que dizer, mas, por um lado, falta energia e atenção devido 

à exaustão do sublime, e, por outro, o clima convida à paisagem. E, ainda assim, Goethe 

escreve!182 

A questão do clima ideal da paisagem sulina é, no fundo, uma questão do sublime. Isso 

se evidencia, por exemplo, em duas passagens do mesmo contexto romano e pré-napolitano: 

“O tempo está inacreditável e indizivelmente belo [unsäglich schön]”, anota Goethe (1999: 204; 

2000c: 172) em 17 de fevereiro de 1787 e, dois dias depois, o “tempo continua belo acima de 

qualquer possibilidade de expressão [über allen Ausdruck schön]” (GOETHE, 1999: 206; 

GOETHE, 2000c: 174). É essa indescritibilidade que provoca o shift de interesse: “se, até agora, 

deuses e heróis foram o alvo exclusivo de atenção, eis que a paisagem reaparece, clamando por 

seus direitos” (GOETHE, 1999: 204). So tritt die Landschaft auf einmal wieder (GOETHE, 

2000c: 172) – eis que a paisagem surge de repente, chocando o sensório em sua sublime 

subitaneidade (auf einmal) e prolongando-se novamente (wieder) sob a atenção do viajante e 

sobre o papel da página memorativa.  

                                                 
182 Lembremos a já citada passagem de 7 de novembro: “Mil lápis seriam necessários para registrá-lo, de nada nos 

vale uma única pena! E, quando a noite chega, está-se exausto de tanto contemplar e admirar” (GOETHE, 1999: 

155). 



157 
 

 
 

Nesse contexto do clima sulino, especificamente no trajeto de volta da Sicília, surge 

aquela que é a “vista mais magnífica que essa viagem nos proporcionou”, paisagem 

contemplada “com olhos de pintor” e descrita em seus mínimos detalhes (GOETHE, 1999: 

371). A indizível “névoa azulada e transparente” que se espalha nesse quadro à la Lorrain é 

uma das razões para a impossibilidade de pintá-lo: o amigo Kniep “lamentou que toda a arte 

das cores não fosse suficiente para reproduzir tamanha harmonia, nem tampouco o mais fino 

lápis inglês capaz de possibilitar à mão mais experiente desenhar semelhantes linhas” 

(GOETHE, 1999: 371). É nesse ponto que se opera uma virada bastante esclarecedora: Goethe, 

“convencido de que mesmo um registro [Andenken] muito inferior àquele [...] far-se-ia assaz 

desejável no futuro”, encoraja o amigo a desenhar e colorir, o que este de pronto realiza, 

“deixando um testemunho de que, na representação pictórica [bildlicher Darstellung], o 

impossível faz-se possível” (GOETHE, 1999: 371; GOETHE, 2000c: 316-317). Aqui, sublime 

e memória parecem se imbricar de um modo inverso, mas igualmente importante: a busca pela 

recordação – Andenken – serve de impulso para traduzir o intraduzível e representar o 

irrepresentável. De qualquer jeito, é pela necessidade de um desdobramento que o grandioso se 

imprime no relato: a paisagem pede pelo tempo futuro da memória, ela quer ser recordada e 

desdobrada num excedente além-do-agora. Vertigens do tempo: “e quem sabe se, no futuro, ao 

olhar essas marcas [bei diesen Merkzeichen], eu me lembrarei de tudo o que vi?” (GOETHE, 

1999: 121; GOETHE, 2000c: 103).183 

Na Viagem à Itália, há ainda passagens textuais nas quais se encontram outras expressões 

e palavras para indicar esse entrançamento de páthos grandioso e impressão memorativa, ou, 

pelo menos, a sublimidade onipresente na Itália. No final dessa seção e desse capítulo, mais 

importante, porém, é reforçar o quanto a experiência do sublime – especialmente em sua 

indizibilidade – serve de catalisador para a memória da paisagem, num sentido análogo ao da 

força impressiva das imagines agentes. O que é incapturável e indescritível se torna, justamente 

por esse caráter de excesso, ainda mais impressionante para o contemplador, provocando neste 

o desejo de descrever e, assim, prolongar o “estudo” do original. Entre impedimento e pedido, 

repulsão e atração, o sublime se torna o páthos da imagem de paisagem, seu poder de lembrança. 

Ao final, tanto na memória do viajante quanto no texto – seu testemunho –, um espaço ordenado 

                                                 
183 No contexto dos desenhos de Kniep e da representação imagética, valeria a pena refletir sobre o seguinte trecho 

napolitano: “Ao anoitecer, das janelas em Salerno, um novo esboço foi feito, o qual me dispensa de qualquer 

descrição dessa região única, adorável e fértil” (GOETHE, 1999: 260). O original de Goethe (2000c: 219) diz: 

“welcher mich aller Beschreibung überheben wird”. A imagem, forma bastante mimética, libera-o do lastro, por 

assim dizer, da descrição, na medida em que suspende (über-heben) esse peso. Não custa lembrar que os verbos 

em –heben costumam estar associados à experiência sublime.  
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se constitui, em que a cada entrada – os loci reais e verbais – se põe um quadro. Aí, nesse 

palácio goethiano da Itália, o leitor é convidado a passear. E foi isso que eu e você, meu leitor, 

fizemos nesse longo percurso.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Que a nós seja permitido, então, um descanso dessa exaustiva viagem! Chegados ao locus 

amoenus da conclusão, fechemo-nos nesse jardim e façamos um resumo do que foi até aqui 

contemplado.  

Depois de firmar, no primeiro capítulo e no início do segundo, o terreno teórico de nossa 

exploração na intuição fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty (2011), Edmund Husserl 

(1994) e Paul Ricoeur (2010), vimos em primeiro lugar como a paisagem goethiana testemunha 

o tempo do olhar e da viagem e como a intuição do todo – não só na descrição literária (mímesis 

II), mas inclusive no nível da experiência (mímesis I) – só é possível a partir do desdobramento 

demorado de seus elementos (enquanto partes não-autônomas, isto é, momentos). Focalizamos, 

em nossa análise, principalmente naquilo que chamamos de segundo momento do sublime, 

quando – devido ao excesso do choque e justamente numa tentativa de ação contra ele – o 

contemplador abre os implícitos da paisagem, ao modo benjaminiano de um leque da 

rememoração. Pudemos igualmente, no excurso final, fazer também a entrada no primeiro 

estágio do sublime e destacar na sua forma impressiva – objeto da extensiva análise do último 

capítulo – uma versão do momento fecundo da estética classicista de Lessing (2011) e Goethe 

(2008). Tanto a abordagem dupla do sublime – sua temporalidade ambígua entre o breve 

impedimento e o pedido pelo delongamento –, quanto a aplicação do modelo do fruchtbarer 

Augenblick ao texto da Viagem à Itália parecem ser novidade no campo das obras teórico-

investigativas que lemos. Há indícios da primeira nos trabalhos de Kurt-Heinz Weber (2010) e 

de Jean-Marc Besse (2014b), bem como proximidades com a segunda pelo texto de Norbert C. 

Wolf (2005), mas nenhum deles se debruçou tão intensivamente sobre essas questões, muito 

menos se levarmos em conta o corpus literário escolhido por nós. 

Delineamos no último capítulo, finalmente, o tardio pertencimento goethiano à antiga 

tradição da ars memorativa, bem como o caráter moderno dessa pertença, resultante de sua 

relação direta com o fenômeno do sublime paisagístico. Depois de explorarmos extensivamente 

a bibliografia retórica e filosófica sobre ambos os temas, pudemos observar na carne textual do 

relato que, se, por um lado, a atenção do autor viajante à natureza italiana e seu modo de 

conformá-la se revelam modernos e próprio de seu tempo, sua maneira de gravá-la na memória, 

por outro, já soa extemporânea no limiar do fim da retórica, isto é, em fins do século XVIII. 

Aqui, mais do que na investigação anterior, acreditamos ter inovado no campo dos estudos 

goethianos. Ao longo de nossas (certamente parcas) leituras, não encontramos nenhum trabalho 
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que fizesse referências às técnicas mnemônicas dos antigos como ferramentas (inconscientes 

ou não) para a concepção da Viagem à Itália. Tal relação com essa eminente tradição retórica 

constitui não só mais um exemplo do classicismo goethiano, mas também prova que essa arte 

ainda sobrevive, mesmo que de maneira deslocada, na modernidade tardia.  

Insistamos nesse ponto. Sabemos que a obra de Goethe se encontra temporalmente na 

passagem para a segunda modernidade – aquela que se inicia com a virada romântica e continua 

viva para além dos vanguardistas do último século –, fazendo-o merecer o título de “poeta 

liminar” e também de homem de um século (para lembrarmos o título de seu livro sobre 

Winckelmann). Tendo vivido o nascimento e o crescimento do Romantismo europeu – e até 

contribuído para seu surgimento! –, resistiu-lhe à influência, na segunda metade da vida, por 

esse particular classicismo a que se dá o nome de Weimarer Klassik. A Viagem à Itália é, como 

já dissemos, o panfleto de sua resistência, a defesa incondicional bem como a prova cabal da 

sobrevivência de visões e ideais antigos e renascentistas para além das revoluções do XIX – a 

começar pela Revolução Francesa, que estoura um ano após a volta do escritor para a Alemanha. 

As formulações pertencentes ao arcabouço tradicional da arte da memória dão testemunho do 

interesse goethiano em sorver das fontes clássicas – ou, no mínimo, testemunham sua 

perpetuação. Apesar desse “olhar para trás”, Goethe permanece um moderno, não tanto pelo 

acaso cronológico de sua vida, mas principalmente pelo objeto – se assim o podemos chamar – 

central da obra italiana: a paisagem. Sua modernidade advém, em primeiro lugar, do ato de 

colocar no centro da atenção esse olhar subjetivo para o mundo, muito próximo do sentido em 

que o entende a Fenomenologia – e isso sem precisar desbancar em excessos sentimentais, 

“lamúrias hipocondríacas”. Não foi fortuitamente que, como fundamentação teórica, pudemos 

escolher autores como Carl Sauer (2008), Merleau-Ponty (2011), Michel Collot (2013) e 

Immanuel Kant (2016): a contemplação paisagística e a intuição de seu elemento sublime 

constituem prova de que o poeta weimariano fincou raízes nos tempos modernos. 

Com esse duplo percurso – fenomenológico e retórico –, esperamos ter contribuído com 

a crítica da obra de Goethe ainda sob outro aspecto, isto é, ao expor a íntima relação entre 

paisagem e memória individual. Ninguém até então, assim nos parece, nem mesmo grandes 

pesquisadores – como Mikhail Bakhtin (2011) e Hartmut Böhme (1993) –, havia atentado para 

essas dimensões e características do texto italiano. Por mais exaustivo e temerário que seja 

investigar um autor tão comentado – ininterruptamente nos perguntamos ao longo da pesquisa: 

e isso já não foi dito antes? –, há sempre um ponto cego, ou melhor, há sempre uma nova 

perspectiva de onde desdobrar uma faceta ainda não percebida do objeto. Mesmo na 
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contemplação teórica vale a máxima do adumbramento fenomenológico. É por essa razão que 

havíamos colocado, no umbral dessa viagem, como epígrafe da dissertação, a frase de Goethe 

(1999) segundo a qual, nas coisas da arte e da natureza, o excesso (eis o sublime!) de 

comentários não impede uma nova abordagem, uma nova combinação, resultante, 

naturalmente, da particularidade do olhar individual – que, em nosso caso, calha de ser 

oportunamente um olhar estrangeiro e, assim, mais do que adequado ao seu objeto. No espírito 

intempestivo da retomada do início, podemos dizer – ainda e novamente com Peter-André Alt 

(2007) – que esperamos ter chegado, nessa “longa viagem de aproximação”, à evidentia, e ter 

– poética e filosoficamente – deposto o véu e posto sob os olhos do leitor alguns dos segredos 

desse relato goethiano. 

No círculo infinito do tempo – ou, para falar goethianamente, na espiral da história –, 

todo fim remete a um começo, possibilita um novo princípio. Reconhecendo que, diante do 

tamanho monumental da obra desse autor, é muito difícil abranger o todo, pretendemos, no 

rescaldo dessa empreitada teórico-investigativa, nos debruçar ainda mais sobre as lacunas que 

restaram, como por exemplo sobre a possibilidade de expandir essa leitura mnemotécnica do 

relato italiano às outras obras autobiográficas de Goethe, ou quiçá a outros autores. No espírito 

do reconhecimento das faltas, aproveitamos as últimas linhas para ainda fazer um mea culpa: 

foi por razões de espaço e exiguidade de tempo que não pudemos explorar um pouco mais 

alguns tópicos tão abundantes em reflexões críticas, como o sublime e a sobrevivência moderna 

da ars memoriae. Estamos cônscios de quanto, por exemplo, a respeito desse último tópico, 

devemos a textos de e sobre Aby Warburg e Walter Benjamin.184 Tencionávamos, sim, abranger 

e estudar, em nossas explicações teóricas, a mnemônica imagética do Atlas warburguiano e da 

Berliner Chronik benjaminiana, mas dessa forma excederíamos e fugiríamos, talvez, à proposta 

investigativa, que tem Goethe como centro. Fica aqui essa lacuna, uma dívida a ser resgatada 

futuramente, em artigos, textos, teses. É certo que continuaremos a pesquisar a comunicação 

intrínseca entre memória e imagem nesses e em outros teóricos, bem como também, no espírito 

dos textos filosóficos lidos para os primeiros capítulos, a tão intricada relação entre realidade e 

literatura, entre experiência e texto, com especial atenção para o poeta de Weimar, mestre do 

realismo ocidental. Esperamos, como ele, que nossa estada na Itália – a do texto, não a da vida 

– traga seus ewige Früchte, seus frutos eternos. Que venha esse segundo momento do sublime! 

 

                                                 
184 Basta uma formulação nossa somente para se perceber essa influência warburguiana: “o sublime se torna o 

páthos da imagem de paisagem, seu poder de lembrança” (p. 157). 
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7. ANEXO 
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Fonte das imagens: FEMMEL, 1983. 


