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RESUMO 

 

 

 

A obra de Friedrich Schlegel, desde o Estudo sobre a poesia grega aos anos da revista 

Athenäum, representa um trabalho de enfrentamento à sua época; é crítica e análise da cultura e, 

com isso, uma determinação da Modernidade e seu antidiscurso. O caminho encontrado 

inicialmente pelo filósofo para superá-la está no conceito de objetivo, mais tarde na ideia de 

romântico com a poesia universal progressiva. A objetividade da obra, como valor em si, deixa 

de ser um elemento vital do fazer artístico romântico. A criação, como tal, serve apenas de 

recurso, de via de comunicação para a mensagem interior do criador. Não obstante, a evolução e 

a dinâmica interna do Primeiro Romantismo Alemão, na figura de Schlegel, nem sempre foram 

bem recebidas e aceitas por diversos círculos filosóficos. Durante praticamente todo o século 

XIX o juízo negativo sobre o autor é mantido. O rechaço e a incompreensão à obra de Schlegel 

muito se deve à postura inovadora em relação ao tipo de reflexão que o filósofo desenvolve. Sua 

teoria não está voltada para uma verdade última e estática, mas uma proposta de verdade aberta. 

Trata-se de mobilizar a força noética da poesia para perceber a união do visível e o invisível, do 

pensável e o que não pode ser pensado: um jogo da diversidade, da articulação da pluralidade e as 

diferenças num processo de transformação e transfiguração do mundo. 
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RESUMEN 

 

 

 

La obra de Friedrich Schlegel, desde Sobre el estudio de la poesía griega a los años de la 

revista Athenäum, supone un trabajo de enfrentamiento a su época; es crítica y análisis de la 

cultura, y por ello, una determinación de la Modernidad y de su antidiscurso. El camino 

encontrado inicialmente por el filósofo para superarla está en el concepto de objetivo, más tarde 

en la idea de lo romántico con la poesía universal progresiva. La objetividad de la obra, como 

valor en sí mismo, deja de ser un elemento vital del quehacer artístico romántico. La creación, 

como tal, sirve apenas de recurso, de comunicación para el mensaje interior del creador. No 

obstante, en la evolución  y la dinámica interna del Primer Romanticismo Alemán, la figura de 

Schlegel no fue siempre bien recibida y aceptada por diversos círculos filosóficos. Durante 

prácticamente todo el siglo XIX se mantuvo el juicio negativo sobre el autor. El rechazo y la 

incomprensión a la obra de Schlegel se debe en gran medida a la postura innovadora que 

representa el tipo de reflexión que el filósofo desarrolla. Su teoría no se caracteriza por una 

verdad última y estática, sino que es una propuesta de verdad abierta. Se trata de movilizar la 

fuerza noética para percibir la unión de lo visible y lo invisible, de lo pensable y de lo que no 

puede ser pensado: un juego de la diversidad, de la articulación de la pluralidad y de las 

diferencias en un proceso de transformación y de transfiguración del mundo. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 

O movimento que ficou conhecido como Primeiro Romantismo Alemão teve uma vida 

breve, mas indubitavelmente intensa. Está situado entre o final do século XVIII e o início do XIX 

e alcança seu ápice com a revista Athenäum. Friedrich Schlegel é tido como um dos fundadores 

dessa revista que proporcionou uma verdadeira mudança de paradigma para a estética vigente e, 

também, para a posterior.  Não obstante, uma polêmica sobre o filósofo paira, não somente à sua 

época, mas durante todo o século XIX e o princípio do século XX. Muitas vezes considerado 

obscuro, contraditório e não sistemático, sua redescoberta e valorização só ocorrerão anos mais 

tarde, quando serão destacadas a originalidade e a importância da primeira fase romântica que 

servirá de novo modelo para os estudos estéticos. Com efeito, é determinante a tese de 

doutoramento de Walter Benjamin O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão para a 

mudança de perspectiva sobre os integrantes do chamado Círculo de Jena. Em linhas gerais 

podemos dizer que o Romantismo representa uma ruptura em relação aos cânones, às regras, às 

normas e às convenções clássicas, uma vez que desde a sua irrupção como movimento, 

demonstrou-se uma espécie de degradação da forma de arte então vigente, cujos paradigmas 

dominaram durante séculos o fazer artístico na Europa e, essencialmente, estabeleceram a 

canonização de aspectos fundamentais da arte e da literatura da antiguidade greco-latina. 

Modelos que representam uma linha apolínea, clara, lúcida, harmoniosa e que dão forma ao estilo 

específico do Classicismo. 

A revolução romântica se insurge para alterar e subverter quase tudo o que era definido 

como consagrado e absoluto no modelo clássico. Este possui o valor básico situado na própria 
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obra. Assim, o artista apaga-se por trás de sua própria criação. Ele não desempenha papel 

relevante, pois seu interesse está voltado para a apresentação de uma visão da natureza, do 

universo humano e das coisas, essencialmente, como objetos de mimese e de representação 

objetiva. Nesse sentido, a subjetividade não tem primazia, tal como explica Anatol Rosenfeld: “O 

artista clássico se considera sobretudo um artesão a serviço da obra, cuja perfeição é a sua meta.” 

(2008, p.276) Essa exigência de perfectibilidade leva a dois preceitos não menos importantes: (1) 

a obra deve agradar ou causar fruição; e (2) ela deve ser útil ao público. No primeiro caso, a obra 

está subordinada a um juízo de gosto, no segundo, a uma finalidade pragmática, segundo a qual a 

expressão didática é a mais representativa. Assim, a arte possui uma função significativa e 

poderosa, capaz de exercer uma influência moralizante e ajustadora de modo a produzir um efeito 

catártico ou purificador que resulta num aperfeiçoamento da vivificação pessoal e, em última 

análise, mesmo num ajustamento social. O Romantismo, ao contrário, não sustenta o valor na 

obra em si, mas no artista e sua autoexpressividade. A objetividade da obra deixa de ter o status 

antes visto no Classicismo. A partir da concepção romântica, o produto da criação artística serve 

de guia de comunicação para o que definitivamente importa: a mensagem interior do artista, isto 

é, a subjetividade do autor. Essa valorização do papel do artista está associada ao culto romântico 

do gênio. 

Com o abalo dos paradigmas clássicos, conseqüentemente são destruídos todos os valores 

canonizados, mas não só pela estética do Classicismo. Também, nasce daí uma “relativização 

geral”, que recebe mais ênfase que o historicismo, considerado umas das manifestações 

características do movimento romântico, que via tudo como um fluxo histórico. Trata-se, segundo 

Rosenfeld, de uma historicização de todas as coisas que, com isso, são também relativizadas para 

serem vistas como “fenômenos momentâneos dentro de um instante histórico”. Assim, não há 

nada que dure afora a história. Vejamos como o crítico prossegue: “Enfoque típico do 

Romantismo, a tendência historicista lhe conferiu maior poder destrutivo nos golpes que 

desfechou contra os cânones do Classicismo e sua pretensão ao status de verdades racionais e 

absolutas, portanto eternas.” E segue: “Daí por que, a partir da contestação romântica, surge uma 

seqüência cada vez mais rápida de vanguardismos: nenhum valor mais se sustenta, todos estão 

abalados em sua base.”1(ibid., p.279) Nesse sentido, o Romantismo abre os caminhos para 

questões ainda tão presentes na contemporaneidade quando, em face de uma fragmentação dos 

                                                
1 ROSENFELD, op.cit., passim.  
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modelos tradicionalmente válidos e consagrados, temos uma mobilidade, expressa em cada 

indivíduo e, a partir de sua criação artística, é estabelecido um novo valor, uma nova expressão 

da realidade. 

Portanto, são tarefas deste trabalho: (1) a delimitação, a aproximação e a definição das 

bases teóricas, a partir do recorte de alguns autores como Winckelmann, Herder, Moritz e 

Schiller, que não só influenciam, mas servem de base e interlocução para a formação do Primeiro 

Romantismo Alemão; e (2) o desenvolvimento da teoria de um autor que representa, em sua 

figura mais lúcida e radical, a síntese do movimento romântico: o jovem Friedrich Schlegel e a 

sua proposta de uma Universalpoesie. O texto está dividido em três seções: (1) inicio com um 

recorte aos autores que constituem a base para o desenvolvimento do movimento romântico anos 

depois – são eles: Winckelmann e o resgate da cultura grega, o historicismo de Herder 

representado na força subjetiva do Sturm und Drang e, por último, a reconciliação com o todo 

através do belo na arte de Moritz –; (2) em seguida proponho a apresentação da Poesia ingênua e 

sentimental de Schiller e Sobre o estudo da poesia grega de Schlegel, dois textos que corroboram 

a força da estética florescida na Grécia, mas que já esboçam uma valorização da época moderna, 

com alguns de seus mais ilustres representantes: Shakespeare e Goethe; para finalmente (3), na 

última parte do trabalho, apresentar os anos de publicação da Athenäum, considerados como a 

fase áurea do movimento. Essa revista é o veículo em que Friedrich Schlegel publica a maior 

parte de seus escritos de juventude e onde se deu a conhecer o mais importante corpus das ideias 

que formam a teoria do Primeiro Romantismo. É através do fragmento, um índice de algo 

limitado, provisório e inacabado, que é dada a expressão da unidade de uma força criadora 

vivente em sua inclinação ao infinito. Portanto, toda obra deve assumir o seu inacabamento 

essencial e compreender-se como fragmento do futuro, que não é outra coisa que uma forma 

apropriada de um processo de individuação concebido como algo eternamente em devir. Assim, o 

sistema – ou a totalidade – não é a soma nem a síntese, mas a participação da pluralidade das 

partes enquanto participação no todo em si mesmo. O modo de escrita característico do Primeiro 

Romantismo realiza, portanto, não uma oposição ao pensamento sistemático, tampouco uma 

compreensão fragmentária do sistema onde a sintaxe tem lugar como organicidade natural. Mas, 

realiza, decisivamente, um modo de relação entre o particular e o universal onde a verdade não é 

alcançável por uma via linear, mas a partir de um processo aberto e coletivo. Daí que a definição 

da poesia como universal e progressiva seja tomada como emblema da concepção romântica, que 
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pensa o devir como formação de um único, mas não acabado livro, que, composto de inúmeros e 

sucessivos livros, e relacionando todos os gêneros literários, reflita, no plano da arte, sobretudo a 

literatura, o ideal infinito romântico, a universalização, que só pode devir e nunca ser. É sobre 

isso que falaremos nas próximas páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 O PRÉ-ROMANTISMO 

 

 

 

Ao final do século XVIII, com a instauração do Romantismo, é criada uma nova estética 

que rompe com o postulado aristotélico de imitação da natureza. Mas para fazer uma abordagem 

mais profunda sobre o tema é forçoso percorrer os primeiros passos que corroboram para a 

constituição do movimento anos mais tarde. Assim, as coordenadas anunciadas pela Ilustração, 

pelo Classicismo e pelo Sturm und Drang são determinantes na interlocução com o Romantismo. 

Todos esses movimentos estão apoiados em questões sobre a natureza e a liberdade; a razão e o 

sentimento; o antigo e o moderno. Os vestígios do mundo clássico perpassam os séculos de forma 

que o postulado sobre a beleza perfeita já fora alcançado e o passado parece irremovível. É 

incontestável o prestígio da arte grega, recebida como harmônica a partir de uma perfeita 

conjunção entre natureza e liberdade humana. O conflito presente no século XVIII, fruto das 

exigências advindas da consciência do homem moderno, consiste em encontrar uma solução a 

partir de uma articulação entre o imperativo da imitação e o da originalidade. Trata-se de imitar 

os antigos em busca de uma apropriação do seu espírito criativo numa releitura para o tempo 

vigente. Não obstante, essa tentativa de relacionar o antigo com o moderno manifesta um 

paradoxo: o imperativo da originalidade, a tentativa de encontrar uma nova forma estética 

contradiz o imperativo da imitação. Estamos falando de duas correntes estéticas: (1) a primeira 

liderada por Winckelmann e que tem como exigência seguir as diretrizes do imperativo da 

imitação a fim de alcançar a originalidade; e a outra (2), rompendo com a tradição e tendo 

Friedrich Schlegel à frente, que abre o caminho da arte para a poesia progressiva ou romântica. 

Vale ressaltar que entre esses dois caminhos encontram-se figuras importantes como Herder, 

Moritz e Schiller, autores de que pretendo fazer uma abordagem, ainda que sucinta, neste 

trabalho. 
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Herder e Moritz preparam um caminho para uma nova compreensão estética. De um lado 

Herder e sua leitura sobre Shakespeare, partindo do movimento Sturm und Drang, estabelece 

uma posição frente aos defensores da Ilustração e do Classicismo de forma a valorizar o 

sentimento no campo da arte. Já Moritz, com a obra Viagem de um Alemão à Itália, parte em 

direção a uma compreensão autônoma do belo e do sujeito criador. Em comum, o fato de que 

ambos perseguem uma tentativa de configuração de novos parâmetros nos estudos da estética 

sem negar os paradigmas clássicos, mas limitando-os à expressão cultural de uma determinada 

fase histórica. São autores que continuam na busca pelo belo e que, portanto, investigam o digno 

de ser imitado na construção do modelo alemão. 

 

 

1.1 Winckelmann e o redescobrimento dos gregos 

 

 

O sistemático Winckelmann, que por assim dizer, lia todos os antigos como um único autor, via tudo no 

todo e concentrava toda a sua força nos gregos, estabeleceu, pela percepção da diferença absoluta entre 

antigo e moderno, o primeiro fundamento de uma doutrina material da antiguidade. (SCHLEGEL, 1997, 

p.71) 

 

 

Durante a primeira metade do século XVIII, a situação da estética é caracterizada pelo 

desenvolvimento de tendências humanistas de valorização do signo nacional. Os clássicos 

representam o modelo a seguir. O modelo soberano é o advindo da França, com Corneille e 

Racine, do qual a arte alemã dependerá em grande parte. O modelo francês era alimentado pela 

arte romana e, como estava pautado numa consciência patriótica, destacava os elementos 

autênticos franceses. Nesse sentido, deveria servir apenas indiretamente de exemplo a outras 

nações. Mas não era o que acontecia. Quando a Alemanha buscava a imitação dos clássicos, o 

que ela fazia, na realidade, era seguir o modelo francês. A polêmica leva a um racha dentro 

daquela cultura que fica dividida entre os partidários da antiguidade – e dos modelos clássicos – e 

os partidários dos modernos. É nesse contexto que, em 1755, na cidade de Dresden, que Johann 

Joachim Winckelmann (1717–1768) publica sua primeira grande obra Reflexões sobre a imitação 

das obras gregas na pintura e na escultura. A visão da antiguidade realizada por ele marcou toda 

a segunda metade do século XVIII e serviu de influência, também, ao longo do século seguinte. 

Na cidade alemã, pela primeira vez o teórico é capaz de contemplar as obras de arte gregas e do 
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renascimento italiano1. Sem nunca ter viajado para a Grécia, Winckelmann escreve sobre os 

gregos, o que denota uma aporia: se para ele a essência da formação antiga só pode ser 

conformada a partir de sua relação com a natureza, seus estudos estão pautados num 

conhecimento indireto, ou seja, a partir de descrições e narrativas de outras pessoas que na 

península ática estiveram (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.294). Para o teórico era essencial a 

questão da visão, ou seja, aprender a arte antiga em seu próprio meio, original: “O bom gosto [...] 

começou a se formar, em primeiro lugar, sob céu grego” (WINCKELMANN2 apud 

SUSSEKIND, 2008b, p.70). Portanto já em suas primeiras linhas observamos em Winckelmann 

uma relação com a estética iluminista pautada na questão do bom gosto, que “define um critério 

normativo atemporal para distinguir as obras de arte boas das ruins.”3(idib.)  

O autor das Reflexões estabelece uma revitalização do passado ao desenhar uma Grécia 

caracterizada pela natureza forte e saudável. A sua descrição sobre os gregos revela um povo 

heróico que vivia em harmonia com a natureza. Ele dá como exemplo os jovens mais belos que 

dançavam no teatro sem roupas e Sófocles como o primeiro a fazer esses espetáculos para os 

cidadãos (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.255). Essa ausência de vestimentas possui uma 

simbologia de forma a realçar aquela natureza sem véu. Nesse sentido, o desígnio de um céu puro 

e brando exercia influência direta sobre a primeira formação, enquanto os exercícios corporais 

garantiam uma forma nobre àquela formação4(ibid.). 

Winckelmann insurge principalmente contra a postura barroca de Gian Lorenzo Bernini, 

escultor italiano do século XVII, que rechaçava não somente a beleza extraordinária da natureza 

grega, mas também se as obras realizadas na península constituíam, de fato, uma beleza ideal. O 

escultor barroco indicava aos artistas de sua época o estudo direto da natureza. Diferentemente, o 

autor alemão contesta este estudo imediato sugerido pelo italiano e, na busca pelo belo perfeito, 

indica que somente a partir da regra grega de beleza é possível ao artista uma imitação da 

natureza, desta forma, mediata. Com efeito, para a formação do bom-gosto na modernidade é 

forçoso um retorno aos gregos e imitar as obras dos grandes mestres, tal como fizeram 

Michelangelo e Rafael (MACHADO, 2006, p.12). Assim, desde o princípio as Reflexões 

                                                
1 Posteriormente Winckelmann vai viver na Itália onde, inesperadamente, em junho de 1768 na cidade de Trieste é 

assassinado em decorrência de uma punhalada. Curiosamente morre sem nunca ter pisado na Grécia, apesar de sua 

obra ter sido constituída a partir de uma inegável influência do mundo helênico. (MONTALBÁN, 1992, p.19). 
2 WINCKELMANN. Réflexions sur l’imitation des oeuvres grecques en peinture et sculpture. Alerçon (Orne): 

Aubier, 1990. (Coleção bilíngüe) 
3 SUSSEKIND, op.cit., passim. 
4 SELIGMANN-SILVA, op.cit.,passim. 
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apresentam o paradoxo da Buildung, a saber, o único meio dos alemães tornarem-se grandes e 

inimitáveis era através da imitação dos antigos. Winckelmann consegue inaugurar uma 

compreensão histórica da arte baseada numa investigação arqueológica das obras antigas, 

entretanto procura estabelecer regras atemporais que sirvam de modelo para épocas distintas. 

Portanto estamos diante de uma nova aporia “entre a singularidade do surgimento da arte antiga e 

o postulado da sua exemplaridade. Mesmo assim, o caráter histórico das investigações do alemão 

influenciou decisivamente a estética posterior”5. Desta forma, a primeira e definitiva contribuição 

de Winckelmann à cultura vigente está pautada no problema da imitação. A nova cultura exige 

um novo modelo, um novo ideal a ser imitado. A imitação dos gregos é o único caminho a ser 

seguido pela cultura alemã de sua época a fim de realizar-se em si mesma. Ela é recomendada aos 

jovens artistas, em vez de recorrerem diretamente ao modelo de natureza: “o único caminho para 

nos tornarmos grandes, se possível inimitáveis”6(ibid., p 68). Essa imitação é tomada como 

superior à imitação da natureza, uma vez que a cultura grega havia submetido esta última a uma 

seleção, eliminando o que não é belo e digno. 

 

 

Como a natureza não possuía um véu encobrindo-a, o grego podia contemplá-la na sua plenitude. O artista 
grego pôde erguer-se [sich erheben] para além da natureza: ele constituiu conceitos e o próprio princípio da 

natureza, o seu Urbild, a partir do seu entendimento. (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.256) 

 

 

Na busca de um caminho que sirva de modelo a partir da observação da arte antiga e a sua 

relação com a beleza, Winckelmann estabelece a distinção entre os dois sentidos da imitação do 

belo da natureza. Assim, o primeiro passo para o que deve ser imitado é o caminho tomado pelos 

gregos, a saber, aquele que leva ao belo universal. O moderno imita os gregos, que são ao mesmo 

tempo a natureza e o seu aperfeiçoamento: a autêntica imitação não é vista como simples cópia, 

mas como uma apropriação do belo ideal para além da simples observação da natureza. Uma vez 

que esta não possuía um véu encombrindo-a, o grego conseguiu contemplá-la em sua plenitude e 

foi capaz de elevar-se para além dela. Ao tomar essa via, “a arte reúne as notas dispersas das 

belezas particulares e é capaz de criar uma beleza superior, de dar forma não mais ao belo corpo 

humano, mas à divindade”. O segundo passo indicado pelas Reflexões faz referência ao “traço 

geral preponderante das obras-primas gregas”, definido pelo autor a partir de duas características: 

                                                
5 Sussekind, op. cit. p.71. 
6 SUSSEKIND, op.cit., passim. 
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“uma nobre simplicidade e uma calma grandeza”7. A primeira característica, associada ao 

comedimento, pode ser vista como uma alternativa ao rebuscamento e complexidade 

característicos do movimento barroco. A segunda, à grandeza e serenidade da arte antiga8(ibid., 

p.74). Winckelmann via na arte grega a reconciliação entre a natureza e o homem: a nobre 

simplicidade da natureza somada à liberdade do homem. O equilíbrio deste encontro é forte o 

suficiente para anular qualquer antagonismo. O núcleo de sua análise gira em torno da expressão 

da obra de arte, visto em sua famosa abordagem sobre o Laocoonte, que não pretendo aprofundar 

neste trabalho mas que, em linhas gerais, discorre sobre o estado de equilíbrio entre dor e prazer 

que ilustra a obra. Na escultura, o sensível e o ideal estão mesclados, fundidos. Nesta concepção, 

tanto a obra de arte, quanto os juízos estéticos, não são aprisionados em conceitos, uma vez que 

são inapreensíveis.  

Ao propor a imitação dos antigos, Winckelmann estabelece um ideal estético e moral que 

se insurge contra a realidade prosaica na busca pela beleza. Com efeito, são estabelecidas as 

fundações do Classicismo alemão, que busca o equilíbrio estético como ideal último da beleza. É 

justamente a partir desse contexto que o Romantismo alemão se desenvolverá. Finalmente, a 

estética alemã vai ser transformada. 

 

 

1.2 Herder e o Sturm und Drang  

 

 

A vida do Sturm und Drang, em português Tempestade e ímpeto, está aproximadamente 

situada no período constituído entre 1767 e 1785. É uma corrente que, mesmo associada, 

questiona os ideais da Aufklärung e faz uma crítica ao homem que é guiado primordialmente pela 

razão e pelos progressos das ciências. 

 

 

A igualdade essencial do homem é negada; em contrapartida, são acentuadas a singularidade e a 

originalidade da pessoa. Ao pensamento totalizador do “Sturm und Drang” repugna a análise racional que, 

pondo de lado a plenitude concreta e inefável do indivíduo, realça o típico, a essência racional, idêntica em 
todas as variações. Agora, se destaca, ao contrário, o indivíduo real, histórico, integrado no seu ambiente e 

determinado por variáveis biológicas e nacionais que o tornam inconfundível. (ROSENFELD, 1991, p10) 

 

 

                                                
7 Sussekind, op. cit. p.73. 
8 SUSSEKIND, op.cit., passim. 



19 
 

A obra de Johann Gottfried von Herder (1744-1803) surge voltada contra a estruturação, a 

classificação e a fragmentação da vida que o pensamento vigente tentava impor. Assim, existe 

todo um comprometimento do filósofo na luta e defesa da subjetividade frente às pretensões da 

objetividade racional que tinha como fim o conhecimento da realidade. Enquanto o Século das 

Luzes relacionava a razão ao absoluto, para os integrantes do Sturm und Drang o absoluto era 

constituído pelo sentimento de liberdade e, com ele, a força criadora do sujeito.  

Embora conservasse traços da Ilustração como, por exemplo, quando o teórico dá ênfase 

às teorias empiristas inauguradas em Hume que abalam as estruturas da fé na razão, o autor de 

Também uma Filosofia da História para a Formação da Humanidade (1774) defende que o 

maior problema da filosofia iluminista é colocar a história como uma causa final à instauração 

das Luzes no continente europeu. A concepção de progresso do espírito humano é isenta de um 

finalismo antropomórfico que, ao lançar de forma imaginária um interesse particular como fim da 

história universal, deixa o verdadeiro significado da ordem estabelecida pela Providência 

distorcido. Assim, acredita-se superar o mau finalismo através do que Márcio Suzuki, num 

comentário sobre Herder, denomina “teleologia orgânica”, ou seja, excluem-se as projeções dos 

fins de uma vontade ou intelecto infinito para a natureza, e aparece como uma atividade 

espontânea que, ao eliminar o espaço entre o plano e a sua realização, é capaz de alcançar sem 

mediações, portanto “instintivamente”, o seu fim. Entretanto, esse “finalismo inconsciente” da 

natureza só é constituído através de um exame onde não há separação dos fenômenos isolando-os 

do todo, tal como consideravam as artes e as ciências vigentes. Defensores de um pensamento 

especializado e, por isso, excluídos da percepção do todo, os pensadores iluministas entendem 

por cultura um excesso no desenvolvimento da racionalidade e das habilidades mecânicas 

(SUZUKI, 1998, p.63). 

A herança deixada por Rousseau, a saber, um novo ideal de humanidade voltado para a 

natureza, é o que o movimento, agora numa releitura predominada por um violento impulso 

irracionalista, tenta plasmar esteticamente sob seus dois pontos fundamentais: o sentimento e o 

gênio.9 O verdadeiro sentido de uma “formação da humanidade” estaria relacionado, segundo a 

concepção herderiana, ao despertar e ao fortalecimento das inclinações e aptidões que fazem 

parte do germe do homem. Assim, em seu sentido mais estrito, a formação (Buildung) estaria 

situada dentro de um processo orgânico segundo o qual um vegetal ou um animal alcança o seu 

                                                
9 O conceito de gênio em Herder é apresentando como uma “unidade vivificadora das faculdades da mente” 

(SUZUKI, 1998, p.69). 



20 
 

estado pleno de maneira “secreta” e “involuntária”, em benefício da “revelação”. Segundo a 

explicação de Márcio Suzuki, é no homem que esse processo se dá da maneira mais perfeita 

através do conceito de gênio. 

São também os textos de Winckelmann que contribuem na formação de Herder. Este, ao 

questionar o pensamento normativo que configura a Ilustração, passa a valorizar o aspecto 

sensual da arte, já transmitido naquele, onde a escultura teve seu espírito elevado como simpatia 

originária. Mas não há somente elogio ou reconhecimento. Herder também se distancia de 

Winckelmann. Como exemplo, a perspectiva histórica defendida pelo primeiro em oposição à 

tese do segundo que via a arte grega sem influência de outras culturas. Winckelmann, ao elevar a 

arte grega ao patamar autônomo e autosuficiente, fica preso à normatividade, o que leva Herder a 

criticá-lo pelo desinteresse da arte desenvolvida no Egito e na Ásia, berço cultural da Grécia 

antiga10. A teoria herderiana, então, supera os obstáculos deixados pelo autor das Reflexões 

integrando a arte no universo da natureza e esta dentro de um processo histórico. Com efeito, a 

independência de Herder frente ao mundo clássico é encontrada no elogio dirigido a Shakespeare.  

 

 

Permita-se-me continuar como intérprete e rapsodista: mais que grego, sinto-me próximo a Shakespeare. 
Quando naquele domina a unidade de uma ação, este trabalha para o todo de um acontecimento, de um 

evento. Quando naquele impera um tom dos caracteres, neste o fazem todos os personagens, classes e 

formas de vida, quantos sejam capazes ou necessários para formar o tom principal do seu concerto. 

(HERDER, 1991, p.50) 
 

 

Intitulado Shakespeare, o texto de 1773 estabelece a relação entre a poesia dramática 

moderna e a antiga a partir da filosofia da história, de maneira a destacar a insuficiência da 

simples cópia11. Segundo o pré-romântico, não existe um resultado autêntico quando os 

modernos imitam os antigos, uma vez que a obra criada não é resultado do interior do artista, mas 

algo que ele considera falso, emprestado do mundo antigo. A reflexão crítica e histórica sobre a 

questão do teatro insurge contra o teatro clássico francês e os defensores da imutabilidade e do 

unitarismo das regras advindas desde a Poética de Aristóteles. Assim, Herder defende que os 

diferentes momentos históricos também contribuem para uma dramaturgia distinta daquela 

originária da Grécia: “o drama de Sófocles e o de Shakespeare são duas coisas que, em certo 

sentido, mal têm em comum o nome.”12 Ora, se Sófocles é tomado como modelo do drama 

                                                
10 Sussekind, op.cit. p 70 
11 Sussekind, op. cit. p.60 
12 Herder, op. cit. p.39 
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antigo, por conseguinte ele não pode servir de paradigma para o mundo moderno. Não obstante, 

Sófocles e Shakespeare são as figuras mais representativas de seus tempos. Assim, Herder quer 

não só dar ênfase na diferença entre as respectivas épocas e seus povos, mas também deseja 

realçar a distinção da estrutura formal entre as obras: a tragédia, a comédia e o drama tiveram sua 

origem em solo grego, mas isso não significa que permaneçam com as mesmas características do 

mundo antigo13. Shakespeare, por exemplo, não obedece às regras clássicas cuja normatividade 

está sustentada no critério de universalidade do belo. Seus dramas não são sistemas racionais, 

mas espelhos do homem.  

Uma vez que “tudo se modifica, também teve de modificar-se a natureza que foi o que 

propriamente criou o drama grego”14, com isso a normatividade deixa de possuir um estatuto 

eterno, tal como recomendava a tradição. A crítica de Herder ao Classicismo constata que a arte 

advinda da França, com Corneille e Racine, remetia ao teatro grego das regras aristotélicas e “não 

há dúvida de que não poderia ter sido imaginado e feito com maior perfeição”, entretanto ele 

completa: “isso não é tragédia grega! isso não é drama grego em nada, nem na finalidade, nem no 

efeito, nem no gênero, nem na essência!”15(ibid., p.44) A arte originariamente grega não era fruto 

de uma artificialidade – tal como aparece na tragédia clássica francesa –, mas derivada da própria 

natureza cultural. Com efeito, a essência da tragédia no mundo antigo estava pautada na 

simplicidade da fábula, na sobriedade dos costumes, na elevação da linguagem, a música, o 

palco, a unidade de lugar, o tempo, ou seja, tudo “sem artifício nem magia” contribuindo para 

uma formação de modo “natural”16(ibid., p.40); o poeta moderno, ao contrário do coro que tudo 

unia no teatro grego, encontrava na diversidade das “representações de grandes feitos e de teatros 

de fantoches” suas inspirações17(ibid., p.49). Portanto, a partir de origens distintas, Sófocles e 

Shakespeare são também distintos: cada qual com seu desenvolvimento artístico determinado 

pelas circunstâncias de espaço e tempo que os cercam18. Uma vez destacada a insuficiência do 

modelo francês, Herder convida seus leitores ao exame de um povo que tenha “vontade de 

                                                
13 Sussekind, op. cit. p.61 
14 Herder, op.cit. p.43 
15 HERDER, op. cit., passim. 
16 HERDER, op. cit., passim. 
17 HERDER, op. cit., passim. 
18 Sussekind, op. cit. p.63 
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inventar para si mesmo o seu drama” 19 segundo a sua própria história, costume, idioma, opiniões 

e espírito da época. É nesse contexto que a questão do gênio é colocada: 

 

 

E se, pois, nesta época feliz ou infelizmente, modificada existisse uma época, um gênio, que de sua matéria 

extraísse uma criação dramática tão natural, grande e original como os gregos o fizeram com a sua, e essa 
criação, justamente pelos mais diversos caminhos, alcançasse o mesmo objetivo, tornando-se pela singeleza 

múltipla e multiplicidade singela (segundo qualquer definição metafísica) um todo perfeito: que estulto iria 

ainda compará-lo e condená-lo, só por essa segunda criação não ser a primeira? (HERDER, 1991, p.48) 
 

 

O gênio é capaz de criar a partir das condições históricas de sua época. Como exemplo 

maior, está Shakespeare20. A obra do poeta inglês configura uma integração entre a 

multiplicidade e a disparidade. Contudo, só na medida em que a natureza das obras atinge uma 

equivalência à natureza das coisas ou dos fatos (HERDER, 1995, p.198). Assim, a genialidade de 

Shakespeare consiste na capacidade de entrever, ao abarcar a multiplicidade em seus textos, a 

possibilidade de uma unificação; uma ordenação que não é a aplicação de um ideal abstrato, mas 

inversamente, a descoberta de uma perspectiva de um olhar que compreende toda a diversidade 

constituinte do espírito humano: “A ele não se lhe apresentou um caráter popular e pátrio que 

fosse tão simples como o grego, mas sim uma diversidade de classes, de formas de vida, 

mentalidades, povos e dialetos: qualquer nostalgia do passado teria sido em vão.”21 Nele, o 

espírito da “história”, da “fábula” ou da “ação” não apareceu de maneira simples, ao contrário: 

“ele apanhou a história como a encontrou, e compôs com espírito criativo, num Todo 

maravilhoso, as coisas mais diversas.”22(ibid., p.50) Shakespeare é capaz de desenvolver o seu 

olhar com uma “grandeza” e “profundidade” análogas à própria natureza23(ibid., p.53). 

Dentro da argumentação de Herder, o “gênio é mais que filosofia” e, como mortal, é 

“dotado de força divina para justamente de matéria contrária e através de uma elaboração 

totalmente diversa, produzir o mesmo efeito, terror e compaixão”24(idid., p.49). Assim, os efeitos 

das tragédias de Shakespeare, já apontados anteriormente por Lessing, são também as emoções já 

definidas na obra aristotélica como próprias da tragédia (SUSSEKIND, 2008a, p.67). Entretanto, 

o caminho percorrido para alcançar esse efeito deve ser outro, a saber: é a originalidade o atributo 

                                                
19 Herder, op. cit. p.47 
20 Sussekind, op. cit. p.66 
21 id., 1991 p.49 
22 HERDER, op. cit., passim. 
23 HERDER, op. cit., passim. 
24 HERDER, op. cit., passim. 
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que o pré-romântico enaltece como elemento primordial ao drama moderno para atingir os 

mesmos resultados das obras gregas. Assim, em Shakespeare, quando o temor e a compaixão são 

despertados, comportam uma unificação que faz parte de uma reconstrução de uma 

intencionalidade que não está apoiada na mera emoção, mas como uma conjunção de inteligência 

e paixões. Nesse sentido, segundo a teoria herderiana, a dramaticidade do autor inglês está 

pautada num poder de síntese do diverso, decorrente da liberdade da ação humana criativa que 

possui a grandeza suficiente para causar emoção na inteligência “para dar a ver mais do que a 

experiência do diverso pode proporcionar e para convencer mediante o seu súbito efeito de 

sentido.” (HERDER, 1995, p.201) Finalmente, para Herder, a autoridade em Shakespeare não é 

relativa à aplicabilidade das categorias dramáticas tradicionais, mas ao fato de suas obras 

estabelecerem uma relação fundamental entre história e drama. Portanto, a eficácia não recai nas 

formas dramáticas particulares ou na escrita dramática em sentido estrito, mas sobretudo na ideia 

de dramaticidade que, eventualmente, também pode aparecer em textos não propriamente 

dramáticos25(ibid., p.201). Essa dramaticidade, capaz de despertar o temor e a compaixão, que é 

parte integrante da leitura histórica, define-se no ensaio sobre Shakespeare, como a capacidade de 

constituição de uma totalidade viva, ou um “acontecimento pleno de grandeza”26. Esse 

enaltecimento do espírito criativo e a genialidade do poeta inglês levam Herder a considerá-lo 

como um “novo Sófocles”27(ibid., p.50); uma equivalência que sobressai o caráter universal 

alcançado pelos dois poetas, cada um em seu tempo.28  

Curiosamente se Herder coloca Shakespeare, em seu ensaio homônimo, ao lado de 

Sófocles, na obra Também uma filosofia da história para a formação da humanidade esse papel 

cabe a Sócrates: “Tu, Sócrates do nosso tempo, não podes já agir como Sócrates. Porque te falta 

aquele cenário estreito, concentrado, motivante em que ele se movimentava!” (HERDER, 1995, 

p.106). Esse Sócrates, portanto, não é histórico, ateniense, mas um “Sócrates do nosso tempo” 

que “escreve para a eternidade e para o mundo”. É Shakespeare! Um novo Sócrates que se 

esforça para seguir, sobretudo, a força divina; de forma a senti-la profunda e verdadeiramente em 

todas as suas formas e configurações: em todas as coisas “criadas”, recebendo, por isso, uma 

correlação tipológica a Cristo: “Comparado com ele é certamente um filho de Júpiter, filho de 

                                                
25 HERDER, op. cit., passim. 
26 id.,1991 p.51 
27 HERDER, op. cit., passim. 
28 Sussekind, op. cit. p.67 
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deus!”29(ibid., p.108) Assim, na síntese da ideia herderiana de drama fica estabelecida uma 

analogia entre Deus-criador e o criador dramático: o poeta inglês insurge como o 

verdadeiramente apto a encontrar as respostas sobre a fragmentação de sua época30(ibid., p.199). 

Com a demarcação do desenvolvimento histórico do espírito como fronteira que serve de base a 

qual toda arte encontra seu significado e sentido, Herder deixa aberto o caminho para uma nova 

estética. 

 

1.3 Moritz e a correta apreciação do belo na arte 

 

 
Karl Philipp Moritz (1795-1793) é outro autor que serve de base na constituição do 

Romantismo. Seu romance autobiográfico Anton Reiser (1785-90) é considerado um documento 

representativo do Sturm und Drang, sobretudo pela sua afirmação de autonomia do indivíduo, 

assim como seu caráter subjetivo e intimista, embora o autor faça parte do Classicismo de 

Weimar, na reconhecida influência a partir da relação estabelecida com Goethe.  

A teoria estética de Moritz tem origem dois anos antes de sua partida para a Itália, onde 

ele permaneceu aproximadamente por três anos, sobretudo em Roma31. Nesse sentido, a 

publicação em 1784 da Tentativa de unificação de todas as belas-artes e ciências sob o conceito 

do ‘em si acabado’ é bastante representativa na concepção sobre a arte e o belo do autor alemão. 

Como ressalta a introdução de Viagem de um alemão à Itália32 por Oliver Tolle, o texto de 

Moritz de 1784 tem como interlocutor Mendelssohn e torna presente uma crítica à concepção 

deste que define como finalidade última da arte o prazer (2008, p.10). Ainda que Moritz aceite 

em Mendelssohn a abordagem sobre a insuficiência do princípio da imitação, o autor da Viagem 

rejeita a redução do belo exclusivamente ao prazer e, também, tudo aquilo que é útil na fruição do 

homem, como veremos nos próximos parágrafos. 

Em linhas gerais, a fundamentação teórica do pensamento estético de Moritz está 

relacionada à questão do belo e da imitação. Na análise do teórico, o belo manifesta-se como 

perfeito em si mesmo, ou seja, uma totalidade em si. O conceito do “em si mesmo acabado” 

                                                
29 HERDER, op. cit., passim. 
30 HERDER, op. cit., passim. 
31 Como destaca a introdução do livro de Moritz, a viagem à Itália sucede ao mesmo tempo com a de dois autores 

que também discorrem sobre a estética vigente: Goethe e Herder, o último já apresentado neste trabalho. Moritz 

conhece ambos em Roma e estabelece um vínculo que permanece até a sua morte (2008, p.14). 
32 Originalmente publicada entre 1786 e 1788. 
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recebe forte influência de Baumgarten na definição da obra de arte como “objeto sensível 

perfeito”. Assim, a partir da leitura baumgartiana, Moritz conserva a ideia da obra como uma 

“multiplicidade na unidade”33(ibid., p.10). Um bom exemplo sobre essa definição é o elogio do 

autor à pintura Vênus vendando o cupido, do mestre italiano Ticiano, onde, quanto mais se 

observa a obra “tanto mais se revela o inimitável refinamento nas suaves transições de cores.” O 

todo recebe um encanto cada vez mais elevado de maneira a exercer uma atração “irresistível” no 

olhar: “o olho deve primeiro se acostumar a ser inteiramente olho, a se comportar com 

passividade, a não espreitar e a não investigar demasiadamente, mas permitir que a impressão do 

todo atue gradualmente sobre si, a fim de que se procure o belo” e termina o relato descrevendo 

que o “colorido de Ticiano não surpreende propriamente, mas exerce muito mais uma atração 

suave – e apenas quando contemplado com maior demora descobrem-se a riqueza e a diversidade 

infinita contida no simples.”34(ibid., p.34) Outro exemplo de multiplicidade na simplicidade está 

no elogio ao Apolo de Belvedere: “todo esse múltiplo constitui apenas um todo único e perfeito, 

aqui se vê de uma só vez toda a beleza que pode ser vista, a apreensão do tempo desaparece e 

tudo se concentra num único momento, que poderia durar para sempre se fôssemos seres 

meramente contemplativos.”35(ibid., p.140) 

A obra de arte como um todo fechado em si mesmo não exige a mediação de nada externo 

para afirmar sua essência a quem observa: “Sem dúvida, a pintura deve concentrar num único 

momento tudo o que expõe; e o objeto que ela ressalta deveria propriamente ser sempre de tal 

maneira, que pudesse ser exposto num único momento.”36(ibid., p.33) Pois, segundo Moritz, é 

exatamente por ser um todo fechado que a obra de arte não admite a utilidade, um atributo que, 

para o autor, está situado no homem e não na arte. O belo “não tem sua finalidade fora de si e não 

existe por causa da perfeição de outra coisa.”37(ibid., p.11) Portanto, caso uma obra de arte “deva 

existir meramente para que indique algo fora dela, então ela se torna, por assim dizer, uma 

questão secundária.” E destaca que, no tratamento sobre o belo, “ele mesmo é a coisa 

principal.”38(ibid., p.83) O belo da arte está configurado em uma grande hierarquia de forma a 

não precisar de comparação com partes distintas da natureza, mas deve ser pensado e sentido em 

                                                
33 MORITZ, op. cit., passim. 
34 MORITZ, op. cit., passim. 
35 MORITZ, op. cit., passim. 
36 MORITZ, op. cit., passim. 
37 MORITZ, op. cit., passim. 
38 MORITZ, op. cit., passim. 
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conjunto. Assim, natureza e arte formam uma unidade tal que a obra de arte representa a 

expressão de um microcosmo.  

Não poderia deixar de destacar a crítica que Moritz faz às descrições de Winckelmann, 

ilustrada na Viagem nas análises sobre o Apolo de Belvedere: “É uma alegria quando um grupo 

de pessoas se reúne aqui à noite para contemplar à luz de tochas e estátuas no Belvedere.”39 

(ibid., p.140) Entretanto, o relato que começou favorável passa a tons mais ácidos ao censurar o 

observador que contempla a obra com “o Winckelmann nas mãos e lê” o que, segundo Moritz, 

causa uma perturbação e conduz “a aspectos secundários”. Desta maneira, “a beleza pura do 

todo” não é capaz de tocar o observador. 

 

 

A descrição de Winckelmann do Apolo de Belvedere parece ser para mim, segundo o seu objeto, demasiado 

inventada e artificial. - O gênio da arte adormeceu ao seu lado, uma vez que ele passou a descrevê-la; e ele 

pensava certamente muito mais na beleza de suas palavras do que na beleza efetiva do ideal excelso dos 

deuses que descreveu. (MORITZ, 2008, p.141) 

 

 

Com isso, na Viagem existe um rechaço ao aspecto descritivo de Winckelmann ao tornar 

o Apolo numa composição de pedaços destacados. Vejamos como Moritz prossegue: “Ele 

precisa, depois dessa descrição, por assim dizer, enumerar uma depois da outra as belezas dessa 

obra de arte elevada e simples, o que é um prejuízo para a obra de arte, cuja grandeza total 

consiste em sua simplicidade.”40(ibid., p.140) Portanto, estamos diante de uma defesa do autor da 

Viagem onde qualquer discurso sobre uma obra de arte deve estar subordinado ao belo. E assim, 

o sujeito, ao fazer uma descrição, deve procurar manifestar aspectos a partir de “alusões parciais” 

ao invés de tentar descrever a obra por completo: “pois não é a sua descrição, mas o objeto ele 

mesmo que deve ser admirado; e na visão da obra de arte mesma, toda e qualquer descrição deve 

ser esquecida.”41(ibid., p.141) 

Ainda que a questão sobre o belo e o útil seja tratada por Moritz com mais profundidade 

em Sobre a imitação formadora do belo (1788), considerada sua obra mais relevante acerca da 

teoria da arte, é também na Viagem que o autor transita sobre o assunto. Nas cartas sobre a Itália, 

o autor apresenta que a utilidade do objeto não está nele, mas no sujeito que se vale dele. 

Portanto, “apenas a beleza é completamente autônoma, independente do que quisermos introduzir 

                                                
39 MORITZ, op. cit., passim. 
40 MORITZ, op. cit., passim. 
41 MORITZ, op. cit., passim. 
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ou associar a ela.”42(ibid., p.11) É nesse sentido que Moritz antecipa o conceito de autonomia da 

arte que será apresentado na Crítica do Juízo de Kant uma década mais tarde. A autonomia da 

arte em relação ao sujeito estabelece, não apenas a renúncia do observador no agir em proveito 

próprio ou de acordo com seus desejos, mas também sugere que, para uma correta contemplação 

da obra de arte, não é necessário qualquer conhecimento prévio ou erudição. A obra de arte é 

capaz de comunicar-se apenas em sua apresentação, ou a obra é uma “exposição que diz algo”. 

Ela não deve significar nada que esteja além dela, mas deve falar apenas em si mesma: “da sua 

essência por meio da sua superfície exterior, ela deve se tornar significativa por meio de si 

mesma.”43(ibid., p.12)  

Moritz é resistente à ideia segundo a qual o essencial numa obra de arte é o prazer que ela 

desperta e que, portanto, o objeto não possui valor em si: “A contemplação, contudo, deve 

necessariamente andar lado a lado com a atividade, para que a idéia da abrangência de sua obra 

não escape das mãos do artista durante o seu trabalho.”44(ibid., p.102) Para defender a sua 

posição, o autor coloca em lados opostos dois conceitos: (1) o de prazer no belo e (2) o de prazer 

no útil. Enquanto o útil alcança a perfeição quando obtém êxito numa meta fora de si mesmo, o 

belo, ao contrário, leva a própria meta em si e, com isso, sua própria perfeição. Portanto, uma 

coisa não se torna bela porque não é útil, mas porque não necessita ser útil: A obra, tal como o 

artista, deve permanecer livre de todo fim consciente, uma vez que o belo é um fim em si mesmo 

“pois o autêntico artista se esforça em insuflar na sua obra a sua própria alma, para nessa se 

reencontrar novamente e espelhar o seu espírito, mesmo se jamais um outro olho mortal se 

detiver em seu trabalho.”45(ibid., p.35) O essencial não está na contemplação objetiva, mas na 

capacidade do sujeito em perder-se no objeto. Vejamos nas palavras do próprio Moritz: 

 

 
Certamente, as belas-artes são exibidas sob uma luz sublime pelo fato de que elas pressupõem, para o seu 

mais puro deleite, total desinteresse do ânimo. - Aquele que quer encontrar-se nelas um regalo não deve 

levar a si mesmo em consideração, mas deve esquecer-se de si mesmo e perder-se na contemplação do belo; 

o deleite do belo é elevado e refinado pelo modo de pensar elevado e, vice-versa. O modo de pensar elevado 

é elevado e refinado pelo deleite do belo. (2008, p.142) 
 

                                                
42 MORITZ, op. cit., passim. 
43 MORITZ, op. cit., passim 
44 MORITZ, op. cit., passim 
45 MORITZ, op. cit., passim 
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Uma questão cara à estética, o teórico também transita pelo conceito de imitação. É 

importante ressaltar que o princípio da imitação não é colocado em questão na teoria da arte de 

Moritz, mas que há, mais precisamente, uma transição da sua posição na ordem dos argumentos, 

uma vez que, em sua leitura, existem obras de arte que são exclusivamente fruto da imitação da 

natureza, como é o caso das pinturas holandesas que procuram “alcançar a natureza ordinária de 

modo tão perfeito quanto possível.”46(ibid., p.125) Mas, o autor adverte que essas “composições 

não são propriamente jamais um todo, de modo que se poderia muitas vezes reunir vários de seus 

quadros em uma única moldura, sem prejudicar a impressão que causam.”47(ibid.) Segundo sua 

leitura, essas pinturas “expõem a vida tal como ela é, em suas manifestações alegres, em seus 

movimentos saltitantes e no rude regozijo dos sentidos. –Apresentam o ciclo ordinário da vida, 

mas nada que eleve a humanidade.”48(ibid., p.125) Portanto, o estabelecimento do lugar da 

imitação da natureza, segundo o teórico, é o primeiro aspecto da imitação do artista. É forçoso 

destacar que o conceito de imitação em Moritz recebe uma ampliação, assim, o artista não imita 

unicamente os objetos da natureza, mas vale-se de uma imitação de uma natureza geradora. Num 

relato na Viagem intitulado como Ascensão e queda da arte, Moritz transcorre sobre a questão: 

“Quanto mais alto se eleva o belo, mais rara é a sua existência, e o belo supremo só ocorre uma 

vez. –Até que ele nasça, a arte ainda pode aspirar o alto”, deste modo, o autor defende o 

estabelecimento do “impulso configurador da imitação”, pois é dele que as belas-artes brotam e, 

finalmente, ele é capaz de ser vencido na “busca da inovação”49(ibid., p.183). Em última análise, 

o teórico recusa a imitação como cópia, ou seja, como tentativa de mera reprodução dos objetos 

da natureza. Nesse sentido, o gênio é uma parte da natureza, de modo que é ela que serve de guia 

à mão do artista: 

 

 É como se do raio suave que ilumina o horizonte crepuscular vertesse imediatamente um fluxo através de 

sua alma e criasse magicamente as formas luminosas sob o seu pincel - Nas pinturas de Ticiano, na sua 

simplicidade e casualidade na exposição [Darstellung], e na ausência de pensamentos propriamente 

determinados, parece que todo o restante está ali apenas para servir de suporte pra a superfície luminosa 

inteiramente acabada que deve aparecer de uma só vez diante do olho. (MORITZ, 2008, p.101) 

 

 

                                                
46 MORITZ, op. cit., passim 
47 MORITZ, op. cit., passim. 
48 MORITZ, op. cit., passim. 
49 MORITZ, op. cit., passim. 
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Na teoria de Moritz, o belo representa a via de acesso através da qual o indivíduo encontra 

a reconciliação com o todo. Assim, o autor da Viagem antecipa a estética romântica, uma vez que 

eleva o valor do sujeito, característico do Sturm und Drang: “Por mais que eu permaneça sob 

essas magníficas formas de deuses, não posso me conter de venerar secretamente o momento 

elevado do espírito humano que as criou.”50(ibid., p.45) Quando o eu esquece a si mesmo na 

contemplação da obra de arte, está aberta a via de acesso para a objetividade estética, ponto 

central do Romantismo do jovem Schlegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
50 MORITZ, op. cit., passim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  O AVANÇO DO CLASSICISMO: SCHILLER E SCHLEGEL 

 

 

 

No final do século XVIII vimos uma radicalização dentro da estética em busca de uma 

resolução dos problemas que durante toda a segunda metade do século foram acumulados de 

forma a elaborar um novo paradigma. As marcas que foram abertas pela Ilustração e definidas, a 

partir de uma perspectiva bastante original com Winckelmann, agora serão ainda mais 

desenvolvidas e terão uma profunda colaboração no campo da estética. Neste capítulo pretendo 

discorrer de forma sucinta sobre duas obras de 1795 de dois autores que representam muito bem 

o apogeu desse processo descrito nas primeiras linhas. O primeiro a ser destacado é Schiller 

(1759-1805) e sua obra Sobre a poesia ingênua e sentimental, em seguida, uma abordagem de 

Schlegel (1772-1829) e a obra Sobre o estudo da poesia grega. Nesses dois textos estamos diante 

de análises críticas do passado clássico, mas que elaboram um diagnóstico do presente e 

transportam ao futuro a evolução da arte. Com efeito, tanto Schiller quanto Schlegel, em suas 

investigações, percorrem as antinomias dos antigos e dos modernos. Ambos buscam uma solução 

capaz de unir os dois mundos. Trata-se da compreensão de dois pólos de discordância a partir de 

uma perspectiva histórica. Ressalto que ambas as obras revelam uma simpatia pelos modernos, 

no entanto, possuem abordagens diferenciadas. Enquanto Schiller constrói seu estudo através das 

linhas do Classicismo, Schlegel abre o caminho para uma nova compreensão do moderno, 

estabelecendo as bases do movimento romântico. Outro fator marcante que diz respeito às 

características dos modernos frente aos antigos é o aparecimento do papel da reflexão e o seu 

prestígio no campo da estética. A reflexão, através da mediação racional, questiona a pretensão 

da arte em ser uma representação e expressão imediata da natureza. 

Tanto Schiller como Schlegel estabelecem projetos que resultam na mediação entre a arte 

clássica e a arte moderna. Levando isso em consideração, a literatura antiga é resultante de uma 
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normatividade natural, isto é, uma relação imediata do artista com a realidade, consequência de 

uma espontaneidade natural. De outro modo, a literatura moderna é apresentada a partir da 

ruptura dessa relação imediata com a natureza, introduzindo o papel da reflexão. Ora, é através da 

capacidade reflexiva que a modernidade promulga suas próprias leis estéticas, ou seja, seu 

próprio código sobre a beleza. A reflexão não é tomada somente como mediação entre o artista e 

a realidade, mas também como um elo entre a beleza perdida no passado clássico e a promessa 

futura de absoluta realização estética. Em Schiller e em Schlegel é indispensável o diagnóstico 

sobre o presente, a maneira encontrada na definição da essência dos modernos frente aos antigos. 

A tese comum está pontuada no comprometimento da modernidade ao processo de reconciliação 

infinito: em Schiller, entre natureza e liberdade, e em Schlegel, entre o universal e o particular. 

Destaco o mérito do autor do Estudo sobre a poesia grega em haver desenvolvido a teoria da 

perfectibilidade, ou seja, a “tese pura da razão sobre o necessário aperfeiçoamento infinito da 

humanidade” (1996, p.88) no campo da estética. Com isso, estão abertas as portas para um novo 

conceito romântico, a saber, a poesia universal progressiva. 

Os aspectos históricos são definidos pelos dois autores através de um par de conceitos. 

Em Schiller, a poesia antiga é representada como ingênua, em Schlegel, como objetiva. A poesia 

moderna no primeiro é caracterizada como sentimental, no segundo, como interessante. Em 

linhas gerais, a diferença entre o sentimental e o interessante nos respectivos autores é a seguinte: 

para Schiller o sentimental é manifestado através de um interesse moral na realidade do ideal, ou 

seja, como elemento constitutivo da modernidade. Já o interessante, em Schlegel, expressa a 

força subjetiva, desinteressada, pois o belo não é para Schlegel o ideal da poesia moderna. Com 

este juízo é aberta uma nova etapa na compreensão da arte como um processo criativo, que se 

distancia do Classicismo e encontra seu apogeu nos escritos da revista Athenäum. 

 

 

2.1 Schiller: ingênuo x sentimental  

 

 
Quando se recorda a bela natureza que envolvia os gregos antigos; quando se reflete sobre quão 

intimamente esse povo podia viver com a natureza livre sob seu céu feliz; quão mais próximos estavam da 

natureza simples seu modo de representar, sua maneira de sentir, seus costumes, e que reprodução fiel dela 

são suas obras poéticas, é de estranhar a constatação de que nesse povo se encontrem tão poucos vestígios 

do interesse sentimental com que nós outros modernos podemos apegar-nos a cenas e caracteres naturais. 

(SCHILLER, 1991, p.54) 
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O ponto de partida de Schiller está centrado no conceito de natureza, ainda que esta não 

seja uma opção meramente casual. Devemos lembrar que toda a discussão estética do século 

XVIII estava pautada no problema da imitação, de forma que a ideia de natureza aparecia como 

ponto de referência entre os modernos e a tentativa de organizá-la como arte. Segundo Schiller 

todo homem é afetado por um respeito, um modo de amor à natureza, portanto, diferente de uma 

maneira utilitária tal como previa a Ilustração. Assim, a natureza o afeta não porque é capaz de 

causar um efeito benéfico nos sentidos do homem, nem porque satisfaz a razão, mas 

simplesmente porque é natureza. Para que o interesse pela natureza aconteça de maneira pura, 

sem mediações, são necessárias duas condições: (1) que o objeto de inspiração seja natureza ou 

ainda que seja considerado como natureza pelo homem, (2) que seja ingênuo (naiv), isto é, que a 

natureza esteja em contraste com a arte e a intimide1(ibid., p.43). 

Uma vez estabelecidas as circunstâncias indispensáveis à obtenção do resultado descrito 

anteriormente, o natural entra no campo do ingênuo: “Natureza, considerada deste modo, não é 

para nós senão o ser espontâneo, a subsistência das coisas por si mesmas, a existência segundo 

leis próprias e imutáveis.”2(ibid.) O resultado é o seguinte: o que nos atrai na natureza não é um 

jogo estético, uma vez que o belo dos objetos não tem força sobre o homem. A complacência em 

direção à natureza não é, portanto, de ordem estética, mas moral: “pois é mediada por uma Idéia, 

não imediatamente engendrada pela observação; também de modo algum se orienta pela beleza 

das formas”3(ibid., p.44). Desta maneira, esta atração não é produzida meramente através da 

contemplação de um objeto pelo sujeito, mas por uma capacidade de mediação através de uma 

ideia. A natureza é a unidade primordial através da qual o homem sofreu um afastamento, mas a 

partir do desenvolvimento da cultura e da razão fica estabelecida a maneira pela qual o homem 

voltará a ela. Como indica Schiller, as leis da natureza são importantes uma vez que: “São o que 

nós fomos; são o que devemos vir a ser de novo. Fomos natureza como eles, e nossa cultura deve 

nos reconduzir à natureza pelo caminho da razão e da liberdade.”4(ibid.)  Apesar da aparente livre 

harmonia, a natureza está sujeita à necessidade, ao passo que o homem é livre – relativamente – , 

e permanece assim, enquanto segue voluntariamente as leis de necessidade da natureza, já que 

esta representa a “infância perdida”5(ibid.) do homem. O teórico defende que somente na 

                                                
1 SCHILLER, op.cit., passim. 
2 SCHILLER, op.cit., passim. 
3 SCHILLER, op.cit., passim. 
4 SCHILLER, op.cit., passim. 
5 SCHILLER, op.cit., passim. 
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articulação entre a vontade, que “segue livremente a lei da necessidade”, e a razão, quando 

“afirma sua regra em toda alternância da fantasia”, é capaz de surgir o divino ou o que o autor 

chama de Ideal6(ibid.). Assim, o que nos comove na infância é a determinabilidade ilimitada da 

ação, sua infinitude e sua integridade que, tal como a natureza, está sob o signo da verdade e da 

simplicidade. Essas leis da natureza são “expressões de nossa suprema completude no 

Ideal.”7(ibid., p.44) 

O ingênuo só está dado uma vez que haja a triunfo da natureza sobre a arte, sabendo que 

para o autor é condição que a natureza, como necessidade interior, seja soberana em relação à 

arte. Uma pessoa possui o caráter ingênuo quando a imediatez de sua ação e pensamento não são 

suspendidos pela artificiosidade do cálculo, mas que seja resultado de uma espontaneidade 

simples, a saber, a verdade da natureza: “atribuímos a um homem uma intenção ingênua se em 

seus juízos não repara nas artificiais e rebuscadas relações das coisas e atém-se unicamente à 

natureza simples”8(ibid., p.49). Ora, o homem ao expressar a natureza como arte, de maneira 

harmônica, sem intermediação do pensamento reflexivo (SUSSEKIND, 2008a, p.79), isto é, o 

gênio, possui um caráter ingênuo, de maneira que: “Todo verdadeiro gênio tem de ser ingênuo, 

ou não é gênio. Apenas sua ingenuidade o torna gênio, e ele não pode negar no plano moral 

aquilo que é no plano intelectual e estético.”9 Não pretendo adentrar sobre a questão de gênio, no 

entanto, é um conceito em Schiller que está relacionado ao apresentado pelo Sturm und Drang, 

tal como expressa Herder – apresentado na primeira parte deste trabalho. Numa breve exposição, 

o conceito de gênio em Schiller expressa a natureza como um ideal moral, e não a 

individualidade subjetiva do artista; nele não existe distância entre o interior e o exterior, 

pensamento e ação: o gênio vive em harmonia com a natureza10. O gênio cria “uma obra que 

parece fruto de sua habilidade técnica, mas tem uma espontaneidade como a das coisas geradas 

pela natureza”11.  

                                                
6 SCHILLER, op.cit., passim. O Ideal em Schiller é apresentando numa nota de Márcio Suzuki em Sobre a poesia 

ingênua e sentimental como a própria perfeição da natureza humana ou de sua expressão, isto é, o belo. É nesse 
sentido que é uma Ideia inatingível, a não ser através de uma aproximação (1991, p.112). 
7 SCHILLER, op.cit., passim. 
8 SCHILLER, op.cit., passim. 
9 Schiller, op. cit. p.51 
10 Márcio Suzuki, na introdução da obra de Schiller transcorre sobre a questão: “O gênio ingênuo ou antigo tem tanto 

valor quanto o gênio sentimental ou moderno, pois ambos primam por apresentar a natureza humana em sua 

idealidade e pureza moral: aquele, de maneira inocente e ingênua, enquanto perfeição finita; este, de maneira 

deliberada e refletida, enquanto aperfeiçoamento infinito.” (SCHILLER, 1991, p.15) 
11 Sussekind, op. cit. p.79 



34 
 

 O caráter ingênuo manifesta sua espontaneidade como “graça”, que é livre e natural, tal 

como o gênio manifesta os seus pensamentos mais sublimes e profundos. A “inocência do 

coração” exprime a imediatez natural entre pensamento e ação que, através de um ideal moral de 

natureza, reproduz a relação entre mundo natural e mundo humano12. A partir da consciência da 

limitação humana, que é manifestada como uma aspiração moral à harmonia perdida e pela 

imperfeição do produzir real do homem, a natureza é projetada ao desejo de perfeição como 

“imaginação poetizante”13(ibid., p.53). Como imperativo de resgate ao ideal grego de 

naturalidade, o pensamento schilleriano refuta a simples imitação defendida pelo modelo 

classicista, uma vez que, esse retorno à natureza anunciado pelo modelo clássico vigente 

negligenciava o futuro, isto é, paralisava o homem na sua busca e criação, ou seja, o que o 

homem pode chegar a ser, em detrimento de um passado de modelo absoluto de perfeição 

(MONTALBÁN, 1996. p.43). Ao contrário, em Schiller não existe um caráter estático. Assim, 

mesmo como Ideal que a natureza é um modelo, este deve ser buscado nos gregos: “neles 

observamos eternamente aquilo que não temos, aquilo pelo que, no entanto, somos desafiados a 

lutar e do que ao menos podemos esperar nos aproximar num progresso infinito, ainda que jamais 

o alcancemos”14. 

Frente ao conceito de ingênuo, Schiller estabelece o sentimental na definição dos 

modernos. O homem de sua época está impossibilitado de sentir de um modo natural, tal como os 

gregos o faziam. Na modernidade, o natural se converte num modo de sentir em um conceito 

representável, ou seja, em um modo de sentir separado de sua origem. Portanto é manifestado 

numa espécie de ausência: “entre nós, a natureza desapareceu da humanidade, e de que só a 

reencontramos em sua verdade fora desta, no mundo inanimado.”15(ibid., p.55) O processo que 

transcorre desde a sensibilidade natural vista nos gregos até a época vigente é de um lento 

desaparecimento da natureza na vida humana, vista como parte do sujeito e de sua experiência 

frente ao mundo, até a sua sublimação ao espírito, agora manifestado na arte como ideia e objeto 

poético. A natureza serve de modelo apenas para o poeta, como um ponto de referência de forma 

a encontrar sua própria harmonia interior. A natureza como o outro eu é vista apenas através da 

poesia e, inatingível, é expressa de maneira ideal. Ainda segundo Schiller, os poetas são a 

                                                
12 Schiller, op. cit. p.52 
13 SCHILLER, op.cit., passim. 
14 Schiller, op. cit. p.44 
15 SCHILLER, op.cit., passim. 
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natureza ou buscam a natureza perdida. É a partir dessas duas possibilidades que ele defende a 

sua tese, a saber, todos os poetas são ingênuos ou sentimentais: “O poeta, digo, ou é natureza ou a 

buscará. No primeiro caso, constitui-se o poeta ingênuo; no segundo, o poeta sentimental. O 

espírito poético é imortal e inamissível na humanidade; não pode se perder senão juntamente com 

ela e com a predisposição a ela.”16(ibid., p. 60)  

O homem na cultura do ingênuo não está representado na separação sensível e racional. 

Sua força reside na limitação: “Visto que segue apenas a natureza simples e a sensibilidade, e que 

se limita à mera imitação da realidade, o poeta ingênuo também só pode ter um único vínculo 

com seu objeto e não há para ele, nesse aspecto, nenhuma escolha de tratamento.”17(ibid, p.63) 

Aceitando as leis da necessidade, o poeta ingênuo mantém a harmonia que não é outra coisa que 

um acordo entre o seu sentir e o seu pensar: “o homem atua como indivisa unidade sensível e 

como todo harmonizante.” E Schiller complementa: “Sentidos e razão, faculdades receptiva e 

espontânea ainda não se cindiram e muito menos estão em desacordo.”18(ibid., p.60) 

Em oposição ao ingênuo são estabelecidas as vias de acesso à poesia sentimental, 

representante de uma sensibilidade moderna onde a natureza foi gradativamente desaparecendo 

da vida humana como “experiência” e como “sujeito”, agente e paciente, a agora “nós a vemos 

assomar no mundo poético como Idéia e como objeto.”19(ibid., p.56) Segundo o teórico, a 

“harmonia entre seu sentir e pensar, que no primeiro estado ocorria realmente, agora existe 

apenas idealmente; já não está nele, mas fora”20(ibid., p.61). A harmonia vista nos antigos é 

convertida à modernidade como uma unidade moral, ou seja, uma tendência à exteriorização. 

Assim, diante do conjunto harmônico onde a natureza é uma Idéia, “o que tem de constituir o 

poeta é a elevação da realidade ao Ideal”21(ibid.). O poeta sentimental não transita no mundo em 

unidade e equilíbrio, mas a partir do imperativo de uma elevação sobre a realidade. Estamos 

falando de uma busca fora do mundo para “além da realidade, ao reino das Idéias”22(ibid., p.62). 

É forçoso levar em consideração que esta classificação não é histórica e que, portanto, não tem 

associação direta dos gregos à poesia ingênua e dos modernos à poesia sentimental. Schiller faz 

uma aproximação dessas duas possibilidades como símbolos. Como ilustração, ele encontra 

                                                
16 SCHILLER, op.cit., passim. 
17 SCHILLER, op.cit., passim. 
18 SCHILLER, op.cit., passim. 
19 SCHILLER, op.cit., passim. 
20 SCHILLER, op.cit., passim. 
21 SCHILLER, op.cit., passim. 
22 SCHILLER, op.cit., passim. 
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exemplos de poesia ingênua, nos antigos, em Homero e, na modernidade, em Shakespeare: “duas 

naturezas sumamente distintas e separadas pela imensurável distância entre as épocas, mas de 

todo iguais nesse traço de caráter.”23(ibid., p.57) É também Goethe um caso interessante, uma vez 

que, mesmo nascido no norte da Europa, é um autor que possui um espírito grego: “se fosse 

grego, até mesmo italiano, e já do berço fosse cercado de uma natureza privilegiada e uma arte 

idealizadora, então o seu caminho seria infinitamente menor, talvez até completamente 

supérfluo.” (GOETHE-SCHILLER, 2010, p.28) E conclui: “mas já que nasceu alemão, já que o 

seu espírito foi jogado na criação nórdica, assim não lhe restou outra alternativa do que a de 

tornar-se artista do norte ou dar à sua imaginação, com o auxílio da força do pensamento, aquilo 

do que a privou a realidade, e assim, de certa maneira, dar à luz uma Grécia, de dentro e por um 

caminho racional.”24(ibid., p.28-29) 

Tanto a poesia ingênua como a sentimental estão plasmadas na ideia última da 

humanidade25. O decurso até aqui é o próprio destino do homem, separado entre natureza e 

cultura diz Schiller, a natureza une e a arte separa. Através do Ideal há o retorno à unidade26(ibid., 

p.61). Visto como natureza espiritualizada, este ideal não se realiza, uma vez que é infinito, 

portanto só é possível pensá-lo como um devir em direção à unidade final; como um anseio de 

recuperação de sua origem. O poeta ingênuo é natureza e, sendo assim, o que tira de si mesmo é 

também o que apresenta para a natureza. De maneira oposta, os poetas sentimentais estabelecem 

com a realidade uma autêntica relação: o objeto está articulado a uma ideia. Este é o embrião do 

ato poético: parte de uma relação de mediação através de uma ideia que, elevando o real à altura 

do poético, consegue mantê-lo como real enquanto poético, mas também como poético enquanto 

processo de reconstrução do mundo. É deste modo que o poeta sentimental consegue transitar 

entre dois tipos de sentir que formam o conjunto necessário à criação artística, a saber, (1) ter a 

realidade como limite e (2) ter sua ideia como infinito27(ibid., p. 64).  

Para terminar quero ressaltar que o propósito deste trabalho não é um aprofundamento da 

obra de Schiller, mas uma apresentação de alguns conceitos desenvolvidos no livro Sobre poesia 

ingênua e sentimental que servem de interlocução com Schlegel em seu estudo sobre os gregos, a 

ser desenvolvido nas próximas linhas. Dentro do que foi apresentado, os termos ingênuo e 

                                                
23 SCHILLER, op.cit., passim. 
24 GOETHE-SCHILLER, op. cit., passim. 
25 Schiller, op. cit. p.61. 
26 SCHILLER, op.cit., passim. 
27 SCHILLER, op.cit., passim. 
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sentimental são capitais para a compreensão da concepção estética de Schiller e dividem-se em 

duas partes. A partir do ponto de vista semântico, ingênuo (naiv) é equivalente ao natural e 

oposto ao artificial. Mas, a partir do surgimento do sentimental, o termo “ingênuo” é trabalhado 

dialeticamente ao “sentimental”. Desta forma, o ingênuo é recebido como elemento de interesse 

sentimental. Portanto, no mundo antigo não existia o contraste entre natureza e arte, e assim, 

segundo a teoria schilleriana, os antigos não eram ingênuos em si, mas somente se mostram 

ingênuos em relação ao artista sentimental. Enquanto a poesia ingênua é resultado da união entre 

a harmonia de homem e da natureza, a poesia sentimental é consequência da cisão dessa união. 

Este processo de reconciliação do ideal, entre natureza e liberdade – ou outras dicotomias como 

passado e futuro, antigos e modernos – é projetado como infinito. É neste ponto da teoria de 

Schiller, a saber, com a inserção de um elemento específico de progressão infinita, que 

encontramos os antecedentes da poesia romântica. 

 

 

2.2 Schlegel: objetivo x interessante 

 

 
Só houve um povo em que a Arte respondeu à elevada dignidade (elevação digna) de sua missão. Só entre 

os gregos a arte esteve sempre igualmente livre da força da necessidade e do domínio do intelecto, e desde o 

primeiro começo da cultura grega até o último momento em que ainda vivia um sopro de autêntico caráter 

grego, os belos jogos foram para eles. Esta sacralidade dos belos jogos e esta liberdade da arte 

representativa são as verdadeiras características da autêntica grecidade. (SCHLEGEL, 1996, p.96) 

 

 

Sobre o estudo da poesia grega, do jovem Friedrich Schlegel, não mereceu a atenção dos 

pesquisadores até bem pouco tempo. Não obstante, atualmente é considerada uma obra que 

contribuiu bastante na discussão sobre antigos e modernos, porém, mais que isso, é um texto que 

representa o primeiro manifesto da escola romântica. Escrito em 1795 mas publicado somente em 

1797, o Estudo corrobora o projeto intelectual elaborado por Winckelmann anos antes, mas 

diferente do autor que coloca a escultura numa posição de destaque, Schlegel utiliza como 

representação idealizada da arte a poesia. Quando deseja estabelecer uma nova etapa nos estudos 

da antiguidade clássica, o filósofo pretende alcançar um passo definitivo em direção a uma nova 

estética para os alemães. Ao começar, ele tinha em mente a superação dos obstáculos deixados 

por Winckelmann, a saber, a idealização absoluta do mundo grego seguida da necessidade de sua 

imitação. Assim, o ponto de partida de Schlegel é a demonstração da conformidade no 
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descobrimento de uma nova perspectiva, que para ele é a disposição de uma revolução estética 

onde, a partir de um estudo histórico da arte, o presente e o futuro são apresentados com novos 

parâmetros: a exigência de força estética, firmeza e proporção da capacidade ética28(ibid., p.148). 

Esta revolução estética requer, segundo o filósofo, a projeção de uma legislação absoluta, isto é, o 

encontro da harmonia criadora e da força espiritual. 

 
 

Uma legislação estética completa seria o primeiro órgão da revolução estética. Sua missão seria guiar a 

força cega, equilibrar o que está em conflito, ordenar o indisciplinado até a harmonia, proporcionar à cultura 

estética uma base firme, uma orientação segura e uma disposição regular. (SCHLEGEL, 1996, p.94) 

 

 

O Estudo sobre a poesia grega apresenta a primeira estrutura para a revolução estética 

baseada numa legislação estética perfeita, a saber, uma “teoria” que sirva não somente como 

diretriz na formação estética, mas que possua o posto de autoridade na época moderna29 (ibid., 

p.94). Nesse sentido, a formação cultural futura deve garantir seu fundamento e sua direção a 

partir da adequação da força estética. Com efeito, ela é capaz de realizar a coletividade do gosto e 

a liberdade da arte. Todo grande produto da época moderna mantém um sentido duplo em relação 

ao também duplo movimento através do qual participa e contribui. Em primeiro lugar, representa 

um progresso adequado, ou seja, estamos falando de uma conformidade a um fim apropriado. Em 

segundo lugar, estabelece uma autêntica aproximação com o mundo antigo. A progressão da arte 

em direção ao futuro é dada na medida em que os ideais são realizados. Ora, a situação da poesia 

moderna manifesta sua herança mais profunda com o passado, da mesma maneira que serve de 

ponte para o futuro. Assim, a revolução estética, da qual Schlegel é o porta-voz, tem como 

objetivo a reunião do passado com o mundo moderno ao qual o presente aparece como um ponto 

de equilíbrio bastante fértil. 

Ao destacar a importância da revolução, o filósofo romântico quer eliminar o preconceito 

estendido a muitos de seus contemporâneos que entendem que a literatura europeia já ultrapassou 

a sua época dourada e agora está em declínio. Ao contrário, o autor do Estudo entende que a 

evolução da cultura indica o despertar de um estado de negligência. Os sintomas disso revelam a 

necessidade do objetivo, o aumento na crença sobre o belo e a melhora do gosto estético dos 

modernos30(ibid., p.81). O ponto de partida de Schlegel para ordenar o caos encontrado na cultura 

                                                
28 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
29 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
30 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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vigente é o desenvolvimento de uma nova perspectiva através de um estudo histórico da arte. 

Nesse estudo, a poesia grega representa um arquétipo: “Nela está fechado e consumado todo o 

ciclo do desenvolvimento orgânico da arte, e a época suprema da arte em que a capacidade do 

belo poderia se expressar de modo mais livre e completo, contém a gradação total do 

gosto.”31(ibid., p.118) Ora, a revolução estética anunciada não é somente um projeto estético, mas 

uma tentativa de fusão do culto à antiguidade com a consciência de revolução: a máxima beleza é 

paralela à máxima liberdade.  

Schlegel faz um recorte na cultura vigente, em especial a poesia, que para ele representa o 

apogeu da arte e é o espelho que serve de reflexo para esta. Assim, a condição da poesia moderna 

aparece confusa, uma vez que não encontrou, ainda, sua própria identidade por falta de uma 

unidade e uma meta clara e distinta.32(ibid., p.63) Ao dispor os problemas da poesia moderna, o 

teórico romântico afirma existir uma falta de capacidade em satisfazer as expectativas que uma 

poesia deve despertar. A poesia moderna, então, é como uma acumulação desenfreada, 

equivocada, sem forma, uma infinita vacuidade que só é capaz de fazer julgamentos superficiais 

censurando os desejos e, desta maneira, só é capaz de motivar os sentidos mais apáticos e cortejar 

os prazeres mais grosseiros. Dito isso, a situação da poesia aparece como uma caricatura do bom 

gosto e desempenha uma ditadura do aparente, o que marca as regras do gosto naquele período 

até a sua substituição. A modernidade é um período através do qual os poetas deixam a verdade33 

e o belo34 à margem de suas obras, que só manifestam a vacuidade do seu espírito. Portanto, a 

preocupação está voltada para a unificação do essencialmente-moderno e o essencialmente-

antigo. O problema fundamental está pautado na validez dos modelos clássicos, isto é, a imitação 

como resposta legítima às necessidades dos modernos. É sabido que a imitação das obras de arte 

antigas é um recurso muito utilizado na reprodução do belo. Mas, segundo Schlegel, muitas vezes 

o resultado é estéril, com obras de arte sem vida. Esse efeito está relacionado às projeções 

equivocadas dos esquemas da época moderna nos antigos, modernizando-os, resultado de um 

desconhecimento das épocas e a uma falta de apreço com o homem moderno, este visto como 

                                                
31 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
32 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
33Márcio Seligmann-Silva mostra que a noção de verdade em Schlegel possui uma função relacional. Cf: 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. O local da diferença: Ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo: 

Ed. 34, 2005., p.320. 
34 No Estudo Schlegel diz que: “o belo não é o ideal da poesia moderna, e é essencialmente distinto do interessante” 

(1996, p.56). 
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decadente se comparado à época dourada do homem grego. A imitação como mera repetição é 

uma servil cópia e só o conhecimento profundo da poesia grega pode levar a uma poesia 

vivificada. 

 

 
Não se pode imitar bem a poesia grega enquanto não se entenda de verdade esta poesia. Apenas se 

aprenderá a explicar-la de maneira filosófica e a apreciar-la de maneira estética quando ela é estudada em 

conjunto; pois é um todo tão intimamente encadeado que é impossível captar e julgar bem, ainda que seja a 

parte menor, retirada de seu contexto. E ainda: toda a cultura grega é um todo, que só pode ser conhecido e 

apreciado em conjunto. (SCHLEGEL, 1996, p.139) 

 

 

Essa falsa apropriação dos antigos é traduzida como uma imitação do que é individual de 

modo a produzir uma subjetivação do conjunto, ou o que o filósofo chama de “interessante” na 

poesia moderna. Com o rechaço, ele quer pregar a busca do objetivo, isto é, o fundamental dentro 

de uma cultura. A autêntica imitação deve estar dirigida ao espírito dos antigos. É assim que será 

possível falar de uma unificação do mais alto nível da antiguidade na poesia moderna; uma 

mediação entre o particular e o universal. O conhecimento da arte e da poesia grega é requisito 

para que a arte moderna encontre um novo caminho e a natureza autêntica do seu espírito criador.  

Como elemento fundamental que serve de vínculo no processo histórico, encontra 

Schlegel a tensão dialética entre a liberdade e a natureza. Nesse sentido, o homem deve lutar 

contra a necessidade, não somente como algo exterior, mas como algo inerente a sua própria 

natureza. O homem é livre, mas porque é livre está submetido a um rasgo que impede uma 

unidade harmoniosa. Quando a liberdade alcança a supremacia em relação à natureza, inicia um 

processo ascendente, só interrompido com uma imposição; uma ruptura que força a mudança. O 

filósofo defende que, uma vez que os impulsos humanos condicionam a formação, então são 

desenvolvidas e aperfeiçoadas todas as partes que a constituem, de modo homogêneo, até a 

ocasião em que a progressão alcança a profusão máxima, isto é, incapaz de aumento sem ruptura 

e destruição da harmonia do conjunto. Assim, o enlace entre liberdade e natureza forma o motor 

para o devir humano, no entanto, o modo e a direção deste estão condicionados pelo tipo de efeito 

recíproco que se produza. Se o impulso natural sobressai, temos uma “formação natural”, ou seja, 

o motor da atividade é o desejo indeterminado; o desejo traduz as inclinações, deixando aos 

impulsos naturais a direção da própria formação. De outro modo, se o jogo das forças é dominado 

pela liberdade, temos a “formação artificial”. Nesse sentido, o motor da atividade está situado 

fora de si mesmo; aparece como fim a ser alcançado. Na formação artificial, o entendimento atua 
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como poder legislativo, como a capacidade de dirigir e canalizar os impulsos naturais35 (ibid., 

p.69). Ao considerar essas duas categorias historicamente o processo discorre, segundo Schlegel, 

a partir da formação natural para a formação artificial: “a arte só pode ir atrás da natureza” e “a 

cultura artificial só pode ir atrás da natural”36(ibid., p.69), uma vez que a arte só pode nascer da 

natureza, como espontaneidade a partir da imediatez natural.37(ibid., p.96) Não obstante, o 

desenvolvimento dessa evolução histórica o filósofo entende como “formação natural 

fracassada”38(ibid., p.131) uma vez que, dado o desenvolvimento da formação natural sem 

qualquer obstáculo, jamais falar-se-ia em formação artificial. Apenas quando a natureza perde o 

direito de dirigir a cultura, é substituída pela formação artificial. O homem, tal como mostra a 

concepção histórica de Schlegel, não é um sujeito das leis da evolução natural, mas um ser que 

cria a si mesmo a partir e em luta contra a natureza. Desta forma ele vai constituir as leis de sua 

própria formação:  

 

Precisamos então investigar sua unidade em uma dupla direção; para trás, buscando a primeira origem de 

seu surgimento e desenvolvimento; para frente, buscando a última meta de sua evolução. Quiçá desta 

maneira conseguiremos explicar por completo sua história e deduzir satisfatoriamente não somente a base, 

mas o objetivo de seu caráter. (SCHLEGEL, 1996, p.64)  

 

 

Esta unidade não é outra que a da história da humanidade, cuja principal característica é 

manifestada no homem através de uma luta entre liberdade e necessidade. Em sua análise 

histórica, o filósofo atribui aos antigos uma formação natural e aos modernos uma formação 

artificial, não somente em relação à origem de cada cultura, mas também a seus produtos 

culturais. Quando aceitamos (1) que a liberdade já foi realizada na história, toda a ideia de 

progresso ou evolução pode ser descartada, portanto o que fica é uma eterna repetição do mesmo, 

ou seja, devemos aceitar um sistema de movimento circular. Mas se, ao contrário, aceitamos (2) 

que a liberdade não foi imposta do todo para a natureza e que sua realização é um processo aberto 

e infinito, temos um sistema de progressão infinita. O primeiro exemplo, o sistema de movimento 

circular, é característico do mundo grego. Já o sistema de progressão infinita, é representativo do 

mundo moderno. As características da formação natural estão concentradas no conceito de 

“poesia objetiva”, enquanto a poesia moderna, na terminologia “interessante”. 

                                                
35 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
36 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
37 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
38 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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Cabe destacar a posição de Schlegel em relação a algumas críticas de sua época. Por 

exemplo, contra o preconceito na afirmação da arte como um deleite arbitrário da natureza, ou 

seja, um produto do clima e da época, o autor do Estudo defende que a arte está presente em 

todas as épocas e sob todas as condições naturais, uma vez que a fantasia está relacionada 

exclusivamente com a liberdade, portanto, independe das influências exteriores. É assim que o 

filósofo afirma: 

 
 

A poesia é uma arte universal, pois seu órgão, a fantasia, está incomparavelmente mais relacionado com a 

liberdade e é mais independente de influências externas. A poesia e o gosto poético são, portanto, mais 

corruptíveis que a arte plástica, mas também infinitamente mais perfectíveis. (SCHLEGEL, 1996, p.89) 

  

 

A poesia grega foi capaz de alcançar um máximo de formação natural, ou seja, estamos 

falando de um máximo relativo: um máximo de formação que não era absoluto, mas um máximo 

possível em um sistema de movimento circular39(ibid., p.105). Ela esgota todos os recursos de 

combinação das diversas partes orgânicas da arte, daí que para os gregos a poesia natural 

representa um círculo fechado e perfeito sem possibilidade de progresso, uma vez que já contém 

todas as fases do gosto40(ibid., p.115). A poesia grega teve a sua época dourada, na qual alcançou 

o ápice da identidade e da beleza, que é o máximo que se pode aspirar. A arte grega representa o 

eterno modelo, o arquétipo, ou seja, o máximo possível dentro do desenvolvimento relativo da 

arte. Apenas os gregos alcançaram um equilíbrio estético necessário para a elevação ao universal, 

que está individualizado em suas obras41(ibid., p.96). Uma leitura sobre a representação da 

cultura grega para o jovem Schlegel está pautada em três aspectos: (1) é uma cultura de formação 

natural; (2) é detentora de uma arte objetiva; (3) seu devir não é histórico, mas um movimento 

circular. Os gregos elevam a realidade finita da natureza como ideia geral para a humanidade, 

estabelecendo um todo harmonioso. Com isso é expressa a totalidade numa instituição que os 

vincula ao real sem mediação do entendimento, cujo papel não é fragmentador mas ordenador. 

Apenas a partir da formação natural é possível alcançar a beleza máxima, como desenvolvimento 

harmonioso da arte e do gosto estético. Na formação artificial essa harmonia é perdida, uma vez 

que domina o entendimento através de separações arbitrárias. A formação artificial não é capaz 

de satisfazer o imperativo estético, desta maneira, ela só é capaz de chegar a uma relação 

                                                
39 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
40 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
41 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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harmônica através do pensamento, cuja unidade é o mecanismo artificial, ou seja, a substituição 

da determinação natural característica dos antigos por uma teoria dirigente ou legislação estética. 

Sobre a análise histórica que dedica à origem do espírito dos modernos, Schlegel vê a 

poesia vigente como um caos. Ele vai censurá-la denunciando uma falta de caráter e falta de 

beleza. A característica dela é ser interessante42(1996, p.77). Esse caos é produzido a partir de 

uma mistura malograda dos mais diversos elementos que, em sua pluralidade, contêm todas as 

forças que dão característica à época moderna. O filósofo usa justamente uma imagem mitológica 

para ilustrar isso, ao comparar a formação do cosmo a partir do caos: 

 

 
Quando se observa com igual atenção essa falta de objetivos e essa anarquia da poesia moderna em geral, 

seu conjunto aparece como um mar de forças em lutas, onde as partículas de beleza estão dissolvidas, os 
fragmentos de arte dilacerados movem-se confusos e revoltos em uma mescla turva. A isso poderia ser 

chamado um caos elevado do todo, belo e atrativo que, assim como o antigo Caos, a partir do qual, segundo 

a lenda, o mundo foi ordenado, espera um ódio e um amor para separar os componentes diversos e unir os 

idênticos. (SCHLEGEL, 1996, p.64) 

  

 

Este caos que, inicialmente aparece como uma coisa negativa, é transformado, sob a 

aparente anarquia, num conjunto de traços e propriedades de um espírito comum. É desta forma 

que Schlegel enxerga, na cultura europeia de seu tempo, as marcas de um espírito coletivo para 

anunciar uma transformação: “o tempo está maduro para uma importante revolução da cultura 

estética.”43(ibid., p.146). Com isso, os estudos estéticos alcançaram um ponto em que já não 

podem estar muito distantes de um resultado objetivo. O autor destaca que durante muito tempo 

só se conheceu aos gregos através de um estudo isolado dos romanos e sem qualquer princípio 

filosófico (primeiro período). Posteriormente, mas ainda de maneira isolada, a questão sobre o 

gosto passou a tomar forma “segundo hipóteses arbitrárias” ou “pontos de vistas individuais” 

(segundo período). Então o autor discorre sobre o terceiro período, ou seja, o vigente:   

 

 
Agora os gregos já são estudados em conjunto e sem hipóteses filosóficas, negligenciando todo princípio 

(crise da transição do segundo ao terceiro período). Só resta dar o último e maior passo: ordenar todo o 

conjunto segundo os princípios objetivos (terceiro período). A caótica riqueza de todo o particular e a 

disputa entre as diferentes visões do todo levarão necessariamente a buscar e encontrar uma ordem universal 

de todo o conjunto. (SCHLEGEL, 1996, p.147) 

 

 

                                                
42 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
43 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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Uma síntese entre a contraposição dos antigos e modernos tem como ponto de partida 

uma comparação entre as obras de Sófocles e Shakespeare. Schlegel diz o seguinte: “O mais 

excelente entre os gêneros poéticos gregos é a tragédia ática. Ela determina, purifica, eleva, une 

todas as perfeições separadas das formas, épocas e escolas anteriores e as ordena em um novo 

todo”. E completa: “Ésquilo inventou a tragédia com uma autêntica força criadora, traçou seus 

contornos, determinou seus limites, sua orientação e sua meta. O que idealizou o audaz, Sófocles 

o realizou.”44(ibid., p.111) Sófocles, como representante da tragédia antiga, retrata a luta do 

homem contra o destino. Como indica o filósofo romântico, esta reconciliação só é alcançada 

como beleza, ou seja, a satisfação mais completa45(ibid., p.114). Os elementos mais diversos e 

contraditórios são encontrados em um ponto comum, doravante o homem se reconhece 

plenamente. Já Shakespeare aparece como porta-voz da tragédia moderna46(ibid., p.78). Em vista 

disso, Schlegel enxerga uma dissonância na relação homem e destino: são separados e, com 

efeito, existe uma máxima desesperação. Como exemplo mais notório está Hamlet, fruto de uma 

relação necessária e interna das diferentes partes, emergindo de um centro e retornando a ele. No 

protagonista é possível observar uma desproporção entre força pensante e atuante. Nesse sentido, 

Hamlet representa a incapacidade do herói moderno; uma incapacidade de ação. Nele domina o 

entendimento. Esta é a essência do moderno, ou seja, um resultado da suprema desproporção 

entre humanidade e destino. A obra de Shakespeare não deve ser definida como bela, mas, como 

a natureza, ela é a mistura entre o belo e o feio; ela reflete uma permanente discordância de 

elementos antagônicos que só encontram o equilíbrio através de uma conformidade estética 

manifestada pela inutilidade e vacuidade de toda a existência humana. Do ponto de vista estético 

“Shakespeare é entre todos os artistas o que caracteriza mais completa e certeiramente o espírito 

da literatura moderna” 47(ibid., p.79) e toda a sua problemática contraditória. O dramaturgo inglês 

fora acusado de incorreção e suas obras não seguiam as regras clássicas de seu tempo. No 

entanto, Schlegel sai em defesa dele, uma vez que, segundo o filósofo alemão, não existia 

nenhuma teoria nem regra objetiva da arte. Deste modo, a questão não é saber se uma obra está 

submetida ou não a alguma lei, mas se está contribuindo para um processo de autoconhecimento 

da arte, ou seja, para a própria busca de uma teoria estética objetiva. Como o essencial na poesia 

                                                
44 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
45 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
46 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
47 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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moderna é a força estética subjetiva, ou o que Schlegel chama de “interessante”, estamos diante 

de um paradoxo: se a poesia se expressa como o subjetivo, como pode ter aspirações de validez 

geral e objetiva? Para Schlegel este é o problema fundamental da estética moderna e do 

Romantismo: a tentativa de superação desta dicotomia do objetivo e do subjetivo, ou ainda, do 

particular e do universal, integrando-os numa unidade superior. 

A característica da poesia moderna está na mudança constante, tendo o entendimento, 

com sua tendência ao necessário aperfeiçoamento da humanidade, como guia desse processo. A 

isso Schlegel chama de teoria da perfectibilidade48(ibid., p.64), compreendida como um devir 

aberto e necessário, como liberdade e aperfeiçoamento duradouro, sem separação entre direção e 

finalidade do processo. Diante de um mundo fechado e circular dos antigos, a arte moderna é 

infinitamente perfectível; algo que pode sempre se aperfeiçoar. Finalmente chegamos a uma 

definição essencial na filosofia de Schlegel, capaz de captar o espírito de sua época como 

também da estética romântica, estampada mais adiante na revista Athenäum: “a prosa é a 

verdadeira natureza dos modernos.”49(ibid., p.83) Se no princípio da literatura moderna o teórico 

enxergava uma “força gigantesca” e uma “vida fantástica” posteriormente, essas características 

não deram seguimento: “em seguida a arte se converteu em brincadeira erudita dos virtuosos 

fátuos”50(ibid., p.83). A força de uma “época heróica” já estava destituída para o autor do Estudo, 

e como consequência da decadência da poesia, a inestimável força e a fantasia da vida são 

substituídas por um caos de escassos fragmentos de poesia romântica. Resulta que, da unidade 

harmônica entre poesia e natureza, a partir do domínio do entendimento característico do 

moderno, existe a transferência para a fragmentação. O mundo como fragmento é a base da arte 

como romance, uma tentativa de reconstrução do texto do mundo. Partir do condicionado como 

fragmento ao incondicionado absoluto é uma aproximação ao infinito como obra da liberdade, 

uma vez que o gosto mais sofisticado dos modernos não deve ser um reflexo da natureza, mas 

uma obra independente, a partir da sua liberdade. 

Apesar das críticas e limitações, Schlegel vê na poesia moderna uma força estética 

suficiente, capaz de superar a parcialidade da arte de seu tempo, capaz de uma elevação sobre a 

natureza e, assim, de criar um cosmo com suas próprias leis. A partir dessas determinações surge 

a poesia romântica, como mundo, como busca da unidade na diversidade. A poesia como a única 

                                                
48 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
49 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
50 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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arte pura, pois fala através da imaginação diretamente ao sentimento. Somente a poesia é capaz 

de relacionar a diversidade apresentando-a ao incondicionado ou absoluto, como um todo 

completo. Todas as demais representações de arte são apenas fragmentos do mundo. Outra 

característica que faz da poesia uma arte suprema é, segundo Schlegel, a perfeição da união, isto 

é, a capacidade de criar uma ação poética completa. Estamos falando de uma totalidade fechada 

em si mesma. A manifestação do espiritual como tal permite um processo infinito de 

aperfeiçoamento, ainda que não se alcance nunca este fim. Essa impossibilidade é marcada 

exatamente pela também impossibilidade de um universal converter-se em um particular. Esta é 

uma das marcas da problemática romântica. A artificialidade da formação estética moderna se 

manifesta sobretudo no predomínio do individual, característico do interessante. O predomínio 

está no individual que aspira ao topo, cujo êxito só é possível em relação ao infinito. Nesse 

sentido, a realização absoluta do interessante não é possível, uma vez que a poesia moderna é a 

expressão da necessidade de uma satisfação perfeita, enquanto deseja alcançar um máximo 

absoluto da arte. Essa busca pela perfeição pode ser realizada pelo objetivo, entretanto sua 

aspiração só pode ser mitigada pelo belo, cuja culminação é o fim último da poesia moderna, ou 

seja, um “máximo de perfeição estética objetiva”. Portanto, “o domínio do interessante é apenas 

uma crise passageira do gosto, pois no fim deve destruir-se a si mesmo.”51(ibid., p.81) A sublime 

missão da literatura moderna é, assim, nada menos que a mais elevada de toda literatura possível. 

Não obstante, o summun absoluto não pode nunca ser alcançado por completo. O mais extremo 

que a força centrípeta é capaz é uma aproximação infinita, que tampouco estará livre das 

contradições internas. Vimos que o objetivo é invariável, assim que, se a arte e o gosto almejam 

alcançar alguma vez a objetividade, teriam que estar fixados a um determinado tempo da cultura 

estética. No entanto, uma paralisação absoluta é impensável, de forma que a literatura moderna 

deve estar sempre em devir52(ibid., p.82). A aposta de Schlegel como exemplo de artista 

visionário desta revolução, que tem como propósito a ordenação do caos no contexto da 

modernidade, está em Goethe. O grande dramaturgo alemão, em sua juventude, representa o 

domínio definitivo da liberdade sobre a natureza, da criação estética sobre a imitação, do 

Romantismo sobre o Classicismo. Segundo o filósofo romântico, Goethe representa não somente 

o topo da poesia moderna, mas abre um novo caminho, uma vez que representa a síntese do 

                                                
51 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
52 SCHLEGEL, op.cit., passim. 
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interessante e do objetivo, do estético e do filosófico, do característico e do belo: “Goethe é o 

autor da arte autêntica e da beleza pura.”53(ibid., p.85) Em suma, ele é a reconciliação do antigo e 

do moderno. Frente à estética inglesa representada pelo maneirismo de Shakespeare, a meta dos 

alemães é o objetivo e Goethe alcançaria esse objetivo. É nesse sentido que está aberta a 

possibilidade de objetivo chegar à realização. A formação estética está madura para um salto 

qualitativo, ou seja, para a conclamada revolução estética. Portanto, é somente nesse último 

período que evidenciamos o renascimento da poesia; um renascimento do espírito objetivo da 

antiguidade no mundo moderno: uma relação dialética do objetivo e do interessante, da Grécia 

antiga e do mundo moderno ou, de uma maneira mais imediata para Schlegel, do Classicismo de 

Goethe e do Romantismo incipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 SCHLEGEL, op.cit., passim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  A REVISTA ATHENÄUM 

 

 

 
Poesia só pode ser criticada por poesia. Um juízo artístico que não é ele mesmo uma obra de arte na 

matéria, como exposição da impressão necessária em devir ou mediante uma bela forma e um tom liberal no 

espírito da antiga sátira romana, não tem absolutamente direito de cidadania no reino das artes.1 
(SCHLEGEL, 1997, p.38)  

 

 

Para a compreensão do desenvolvimento e da importância que a Athenäum possui, não só 

para a sua época, mas igualmente para a contemporaneidade, remonto, em poucas linhas, ao 

processo evolutivo da obra dos irmãos Schlegel até a publicação da revista.2 Primeiramente devo 

destacar a relação estreita entre os dois irmãos. Esta harmonia afeta não apenas a ligação entre 

eles, mas reflete também uma importância inegável na explicação sobre a origem e atitude do 

Primeiro Romantismo Alemão. Inicio o recorte no ano de 1792, na cidade de Leipzig, onde o 

mais jovem dos irmãos Schlegel conhece Novalis. Um encontro importante ao qual Friedrich, em 

carta ao irmão August Wilhelm — que a essa altura vivia em Amsterdam —, mostra-se 

impressionado com o autor de Hinos à noite. Este é, sem dúvida, o começo de uma amizade 

bastante fecunda que organizará o movimento romântico e refletirá na contribuição de Novalis 

para a Athenäum pouco tempo depois. Também em 1792, outro encontro importante na vida de 

Friedrich Schlegel, ainda que polêmico, mas de amplas repercussões: o contato com Schiller. 

Ressalto que esta primeira aproximação com o autor de Sobre a poesia ingênua e sentimental não 

ocorreu da forma mais aprazível, ao contrário, Schiller teria tratado Schlegel de maneira hostil.3 

Mas em linhas gerias, sobre a polêmica relação com Schiller, Friedrich Schlegel era consciente 

do efeito negativo que sua personalidade provocava. E o mal estar do primeiro encontro com 

Schiller se arrastará durante muito tempo na vida do mais jovem dos irmãos Schlegel. Mesmo as 

                                                
1 Lyceum, fragmento 117. 
2 Utilizo de base para a contextualização a partir de MONTALBÁN, 1992, p. 71-79. 
3 Cf: Introdução de Reinold Münster no Estudo sobre a poesia grega (SCHLEGEL, 1996, p.37). 
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tentativas de aproximação entre os dois autores nunca foram adiante. Já em 1799, quando o 

círculo romântico já toma uma forma, a rivalidade entre ambos é manifestada de maneira 

irreconciliável, também a partir de suas respectivas posições estéticas. 

Outro período importante está situado entre 1794 e 1796, na estância de Friedrich em 

Dresden, onde o filósofo mantém uma constante troca de cartas com Novalis. É um tempo 

dedicado aos estudos da literatura e arte gregas que terão como reflexo uma série de publicações 

sobre filologia clássica. Na paixão pelo mundo grego, Schlegel tenta encontrar a harmonia entre 

os extremos: as forças antagônicas da natureza e da cultura. Em 1795 seu irmão August Wilhelm 

é convidado a trabalhar em Jena como colaborador das revistas literárias Die Horen — editada por 

Schiller — e Allgemeine Literatur-Zeitung. Esta é uma ocasião determinante para um novo 

caminho. Com o irmão vivendo em Jena, Friedrich faz visitas esporádicas à cidade alemã e são 

estabelecidas novas relações que culminarão no desenvolvimento da escola romântica.  

Desde sua chegada em Berlim, em julho de 1797, a atividade de Friedrich Schlegel foi de 

grande intensidade, tanto do ponto de vista intelectual como social. Com apenas 25 anos o jovem 

Schlegel já era uma autor reconhecido dentro da cena intelectual alemã. É também na capital da 

Alemanha que o jovem estreita o contato com os futuros colaboradores da Athenäum, 

Schleiermacher e Novalis. Ressalto que o material epistolar é de grande relevância e não 

corresponde somente ao meio de comunicação entre os jovens românticos, mas suas 

correspondências constituem um autêntico diálogo, de forma a construir a formação progressiva 

do grupo, tanto pessoal como espiritual. Com efeito, a realização da Athenäum supõe a formação 

concreta dos projetos de Friedrich Schlegel, esboçados anos antes, em 1793, em conjunto com 

seu irmão na produção de uma atividade literária que era fruto de uma união espiritual profunda, 

isto é, uma autêntica confraternidade entre seus colaboradores. É desta relação fraterna que sai a 

realização do que o mais novo dos irmãos Schlegel chama de sinfilosofia e simpoesia, elementos 

fundamentais no primeiro Romantismo. Vejamos como o filósofo discorre no fragmento 125 da 

Athenäum:  

 

 
Uma época inteiramente nova das ciências e artes começaria talvez quando sinfilosofia e simpoesia 

tivessem se tornado tão universais e tão interiores, que já não seria nada raro se algumas naturezas que se 
complementam reciprocamente constituíssem obras em conjunto. Muitas vezes não se pode evitar o 

pensamento de que dois espíritos poderiam no fundo pertencer um ao outro, como metades separadas, e só 

juntos ser tudo o que pudessem ser. (1997, p. 67) 
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A ideia de confraternidade era requisito fundamental do filosofar entre os integrantes do 

Círculo de Jena, como uma busca em comum do absoluto. Uma fraternidade romântica através da 

qual fosse estabelecida uma total liberdade criativa a partir de uma comunidade de espírito. A 

revista Athenäum tem sua expressão mais apropriada a partir de um sistema aberto, que ficou 

conhecido como uma filosofia cíclica: “Subjetivamente considerada, a filosofia sempre começa 

no meio, como o poema épico.”4(ibid., p.60) Quando começada pelo meio, a filosofia não é 

forçada a “contar parte por parte de modo que a primeira parte fique completamente 

fundamentada e clara para si”, mas ela é um todo, de forma que o caminho para alcançá-la não é 

uma linha reta, mas um círculo: “A filosofia começa pelo meio; significa que ela não identifica 

nenhum de seus objetos com a reflexão originária, mas vê neles um meio termo no medium.”5 

(BENJAMIN, 2002, p.49) 

Em seus três anos de vida o veículo conseguiu publicar seis números, de 1798 a 1800, nos 

quais era possível encontrar, como divisas da revista, uma independência na formação cultural 

alemã. Nesse sentido, uma característica determinante é a forma estabelecida: os fragmentos. 

Esse formato sugere a superação da individualidade numa integração de espírito coletivo 

romântico da sinfilosofia. O conteúdo do universo estético romântico tem nos fragmentos a 

expressão mais adequada para a sua visão de mundo; de seu modo de fazer criativo: “Um 

fragmento tem de ser como uma pequena obra de arte, totalmente separado do mundo circundante 

e perfeito e acabado em si mesmo como um porco-espinho.”6 Os fragmentos são capazes de 

concentrar, de um modo breve e preciso, a essência do Primeiro Romantismo.  

Lamentavelmente, a publicação em agosto de 1800 do número derradeiro significa o 

último lampejo da mais importante revista do Romantismo. Não obstante, o espírito da 

Athenäum, encabeçado pelos irmãos Schlegel, não desaparece com o fim da revista, mas sofre 

diversas modificações até alcançar um novo sentido, como indica a leitura de Walter Benjamin, 

abordada nos próximos parágrafos. 

 

 

3.1 A poesia universal progressiva 

 

 

                                                
4 SCHLEGEL, op. cit., passim.. Athenäum, fragmento 84. 
5 O conceito de “medium” em Walter Benjamin será desenvolvido neste trabalho a partir da página 53.  
6 Schlegel, op. cit. p.82. Athenäum, fragmento 206. 
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Ao longo do trabalho tentei apresentar, a partir do recorte de alguns autores, o caminho 

percorrido na construção do movimento romântico. Também, ao fazer a opção pela apresentação 

do Estudo, tratei de determinar a continuidade e a descontinuidade do pensamento do Schlegel, 

desde sua origem, na admiração pelo mundo grego até o tempo da maturidade, na Athenäum. O 

Estudo está pautado na contraposição, estabelecida pelo filósofo, entre o antigo e o moderno, 

como produto de um processo histórico. O mundo antigo havia encontrado o eterno modelo, uma 

totalidade perfeita, cuja base era a formação natural. Assim os dois termos formação e natural 

são integrados em Schlegel através do conceito de circularidade. De outro modo, a poesia 

moderna estava baseada no domínio do individual e do entendimento. O filósofo encontra no 

interessante o caráter que define o novo espírito, frente ao objetivo dos antigos. Na medida em 

que o pensador romântico enaltece autores modernos da sua época ou próximos a ela — como 

Shakespeare e Goethe —, é depositada a esperança na possibilidade de uma revolução estética 

capaz de elevar a formação dos modernos. Portanto, já no Estudo vemos o esboço do conceito de 

poesia romântica que vai ter seu desenvolvimento e ápice na fase da Athenäum. 

 Entretanto, após a publicação do Estudo, é possível avistar uma mudança parcial na 

postura do filósofo em relação aos gregos. Se por um lado ele permanece defendendo o conceito 

de poesia moderna como um sistema de devir infinito, de outro, ele toma distância em relação ao 

conceito clássico defendido na obra sobre os gregos. O ponto central pelo qual girava a busca e 

definição do belo no Estudo era voltado para o conceito de objetivo. Agora, ele acredita que a 

tarefa está no presente e não mais apenas nas obras do passado. Deste modo, Schlegel afirma que 

os antigos não representam mais um cânon e que, portanto, não se deve recorrer ao espírito dos 

antigos com a mesma autoridade de antes: “Os antigos não são nem os judeus, nem os cristãos, 

nem os ingleses da poesia. Não são um povo artista arbitrariamente eleito por Deus, nem têm a 

verdadeira fé na beleza, nem possuem o monopólio da poesia.”7(ibid. p.34) Desta maneira, o 

passo definitivo que o filósofo vai dar em direção ao romântico está relacionado à redefinição da 

objetividade. Cabe destacar como Walter Benjamin trata da questão magnificamente em O 

conceito de crítica de arte no romantismo alemão (1919): a “força das intenções objetivas no 

primeiro romantismo foi pouco valorizada pela maioria dos autores” já que o próprio Schlegel se 

distancia do conceito de objetividade que revelava uma “veneração incondicional do espírito 

                                                
7 SCHLEGEL, op. cit., passim.  
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artístico grego”8, vista no Estudo. Benjamin realça que a maioria dos estudiosos tentou encontrar 

nos escritos de fase madura da Athenäum os documentos que pudessem revelar o rechaço das 

ideias juvenis. Entretanto, como observa a tese de doutorado benjaminiana, por mais numerosos 

que sejam os escritos como “provas de uma subjetividade exuberante, a consideração dos inícios 

ultraclassicistas e do final rigorosamente católico deste escritos, já é suficiente para moderar a 

acentuação das fórmulas ou formulações subjetivistas do período de 1796 a 1800.”9 (ibid., p.86). 

A questão é tratada a partir do conceito de ironia, que manifesta a contraposição entre o finito e o 

infinito. Entre o mundo condicionado da natureza e o mundo incondicionado da consciência. Esta 

contraposição revela um paradoxo. Vejamos, por exemplo, como a questão é apresentada no 

fragmento 108 do Lyceum:  

 
A ironia socrática é a única dissimulação inteiramente involuntária e, no entanto, inteiramente lúcida. [...] 

Nela tudo deve ser gracejo e tudo deve ser sério: tudo sinceramente aberto e tudo profundamente 

dissimulado. Nasce da unificação do sentido artístico da vida e do espírito científico, do encontro da perfeita 

e acabada filosofia-da-natureza e da perfeita e acabada filosofia-da-arte. Contém e excita um sentimento do 

conflito insolúvel entre incondicionado e condicionado, da impossibilidade e necessidade de uma 

comunicação total. É a mais livre de todas as licenças, pois por meio dela se vai além de si mesmo; e, no 

entanto, é também a mais sujeita à lei, pois é incondicionadamente necessária. (1997, p.36) 

 

 

Assim, ainda que Schlegel busque, como referência histórica, o antecedente da ironia 

socrática, não é possível deduzir uma influência com total equivalência desta e a ironia 

romântica, que ganha um novo sentido. Essa nova leitura da ironia reflete a tomada de 

consciência do artista através das relações que são estabelecidas entre ele, como sujeito, e a obra, 

como objeto, e isso no interior da obra. Assim, a ironia manifesta, a partir desta tomada de 

consciência, a tentativa de elevação sobre a própria obra: “ela é a capacidade de se elevar acima 

de suas ‘contradições secretas’ e de alcançar a plena consciência de si e a harmonia de suas 

forças.” (SUZUKI, 1998, p.163) A ironia romântica é, segundo o fragmento do autor das Ideias, 

afinal, “a consciência clara da eterna agilidade, do caos infinitamente pleno.”10 O artista busca 

ganhar a liberdade e a objetividade como algo livre e necessário para a sua criação. Portanto, a 

ironia é tratada com um duplo significado que, segundo a leitura de Walter Benjamin, “de fato, 

um deles é expressão do puro subjetivismo”11. Mas, vejamos agora como o próprio Schlegel trata 

                                                
8 Benjamin, op. cit. p.86 
9 Benjamin, op.cit., passim. 
10 Schlegel, op. cit. p.153. Idéias, fragmento 69. 
11 Benjamin, op.cit., p.87. Ressalto que optei recortar o tema da ironia a partir da leitura benjaminiana, que não é 

exclusiva. Anatol Rosenfed em Aspectos do Romantismo alemão também transcorre sobre a questão: “Embora 
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da questão do subjetivo em outro fragmento, o de número 67, da revista Athenäum: “Seria iliberal 

não pressupor que todo filósofo é liberal e, conseqüentemente resenhável; ou até não o fingir, 

mesmo que se saiba o contrário. Mas seria presunçoso tratar poetas do mesmo modo; seria 

preciso ser totalmente poesia e como que uma obra de arte viva e ativa.”12 Com efeito, até a 

época vigente de Benjamin, a literatura sobre o Romantismo sempre fez prevalecer o lado 

subjetivista do Schlegel da Athenäum, numa visão estritamente unilateral, tendo como respaldo o 

famoso fragmento 116 que defende o reconhecimento da poesia romântica “como sua primeira 

lei, que o arbítrio do poeta não suporta nenhuma lei sobre si” (1997, p.65). Entretanto, Benjamin 

sustenta um equívoco na interpretação dos estudiosos defensores do puro subjetivismo em 

Schlegel e, para isso, diz ser forçoso um estudo mais atento sobre os fragmentos visando 

estabelecer: (1) “uma declaração positiva sobre a esfera da competência do artista que cria”, ou 

apenas (2) “uma formulação exaltada da exigência que a poesia romântica faz de seus poetas.”13 

Assim, numa interpretação partindo do segundo caso, o poeta romântico deve ser “totalmente 

poesia”. Ora, “se o artista é a própria poesia”, então a sua arbitrariedade não suporta qualquer lei 

acima de si, pois esse artista “não é outra coisa senão uma esquálida metáfora da autonomia da 

arte” e, para Benjamin, portanto, a frase permanece vazia. Mas se, ao contrário, no primeiro caso 

a frase é lida a partir de “um juízo sobre o âmbito do poder do artista”, o poeta deve ser 

entendido, então, como “alguma outra coisa que não uma essência que faz algo que ele mesmo 

chama de poema.”14 (ibid.) Poeta, nesse sentido, deve ser visto como um “verdadeiro poeta” ou 

um “poeta arquétipo”, de maneira que seu arbítrio seja limitado. Nesse sentido, o autor de obras 

de artes autênticas enxerga a sua limitação a partir das relações através das quais a obra aparece 

submetida a uma “legalidade objetiva da arte”. Este estatuto legal da objetividade é, segundo 

Benjamin, estabelecido através da forma, enquanto que a matéria, ao ser “poetizada”, é subjetiva: 

“O arbítrio do verdadeiro artista possui, portanto, seu âmbito de ação restrito à matéria e, na 

medida em que ele reine consciente e ludicamente, torna-se ironia. Esta é a ironia subjetivista. 

Seu espírito é o do autor que se eleva sobre a materialidade da obra na medida em que a 

                                                                                                                                                        
Schlegel tivesse querido atingir, através da ironia, a máxima objetividade - aquele olhar que paira acima de tudo - 

libertara precisamente a própria subjetividade, ao julgar tudo vaidade, menos o próprio gênio. O sujeito torna-se, na 

ironia radical (transformada em atitude existencial), ‘negativamente livre’.” (1969, p. 157) 
12 Schlegel, op. cit. p.57 
13 Benjamin, op.cit. p.87 
14 BENJAMIN, op.cit., passim. 
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despreza.”15(ibid., p.88) Esse novo sentido de objetividade manifestado na época da revista 

Athenäum encontra a sua expressão mais acabada na análise crítica de Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister de Goethe, livro publicado em duas partes (1795 e 1796), como um novo 

paradigma de formação estética, pois o objetivo já está na própria obra. Diz o crítico romântico: 

“A poesia puramente poética de Goethe é a mais completa poesia da poesia.”16 Schlegel constrói 

sua análise da obra com o referencial numa estrutura orgânica. Isso indica que cada elemento é, 

por uma parte, expressão do todo e, por outra, mantém seu espírito próprio, ou seja, conserva uma 

individualidade originária: “Para mim, o Meister segue sendo a síntese mais compreensiva para 

poder em alguma medida abarcar, como reunida em um centro, toda a amplitude da 

multiplicidade goethiana.”17 Os elogios ao grande escritor alemão não param por aí: “Na sua 

larga trajetória, Goethe, desde aquelas efusões do primeiro ímpeto [...], tem trabalhado para uma 

elevação à altura da arte que abraça, pela primeira vez, a inteira poesia dos antigos e dos 

modernos, e contém o germe de um eterno progresso.”18(ibid., p.145) O Meister é uma totalidade, 

um sistema em si e para si. Isto quer dizer que a obra é tomada de uma intenção orgânica 

imanente. Schlegel destaca três qualidades na obra que lhe parecem “admiráveis” e “grandes”: 

(1) a individualidade em que a obra é apresentada, ou seja, “é fracionada e dividida entre mais 

pessoas”; (2) o reconhecimento do “espírito antigo” mesmo “sob o véu moderno”, configurando 

“uma perspectiva completamente nova e infinita, o que parece ser a tarefa suprema de toda 

poesia: a harmonia do clássico e o romântico”; e, finalmente, (3) o feito através do qual a obra 

seja realmente “única” e indivisível”.19(ibid., p.144) Nesse romance de formação existe uma 

exigência segundo a qual “a arte seja ciência e a vida seja arte”20(ibid., p.145).  

A teoria romântica da arte consegue atingir o seu ponto mais alto, segundo a famosa 

leitura benjaminiana, a partir do conceito de Ideia da arte. Assim, do ponto de vista 

metodológico: “o conjunto da teoria da arte romântica repousa sobre a determinação do medium-

de-reflexão enquanto arte, ou, melhor dizendo, enquanto Ideia da arte. Dado que o órgão da 

reflexão artística é a forma, logo a Ideia da arte é definida como o medium-de-reflexão das 

                                                
15 BENJAMIN, op.cit., passim. 
16 Schlegel, op. cit. p.91. Athenäum, fragmento 247. 
17 id., 1994, p.139. Da obra Conversa Sobre a Poesia (1800). 
18 SCHLEGEL, op. cit., passim. 
19 SCHLEGEL, op. cit., passim. 
20 SCHLEGEL, op. cit., passim. 
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formas.”21 Ora, se a reflexão constitui o “absoluto” e ela o constitui como um “medium”22(ibid., 

p.43), nesse são estabelecidas relações entre todas as formas de exposição, que, articuladas e 

transformadas, e, então, unidas, organizam uma forma de arte absoluta que equivale à Ideia da 

arte. Assim, essa Ideia romântica da unidade da arte está relacionada com um continuum entre as 

formas, tal como classifica a estética de Benjamin. O Romantismo, nesse sentido, estabelece um 

afastamento do conceito kantiano de juízo, fazendo prevalecer o caráter reflexivo: “a reflexão não 

é, como o juízo, um procedimento subjetivo reflexivo, mas, antes, ela está compreendida na 

forma-de-exposição da obra, desdobra-se na crítica, para finalmente realizar-se no continuum das 

formas.”23(ibid., p.92) Portanto, a tarefa da crítica da arte é o conhecimento no medium-de 

reflexão da arte:  

 

 
 Pois o conceito de crítica de Schlegel não conquistou apenas a liberdade com relação às doutrinas estéticas 

heterônomas — antes, ele possibilitou isto, apenas pelo fato de ter posto um outro critério da obra de arte 

que não a regra: o critério de uma determinada construção imanente da obra mesma. Ele o fez não com os 
conceitos gerais de harmonia e organização que em Herder e Moritz não puderam levar à fundação de uma 

crítica da arte, mas antes, com uma — ainda que absorvida em conceitos — própria teoria da arte: como um 

medium-de-reflexão, e da obra: como um centro da reflexão. (BENJAMIN, 2002, p.77)  

 

 

No Lyceum Schlegel afirma: “Já se têm muitas teorias dos gêneros poéticos. Por que não 

se tem ainda nenhum conceito de gênero poético? Então teríamos talvez de nos contentar com 

uma única teoria dos gêneros poéticos.” (1997, p.30) Ora, na medida em que Schlegel estabelece 

a unidade da arte como poesia, ele pretende conceder a esta “uma característica objetiva a mais 

determinada”24. Nesse sentido, a poesia romântica é, ela mesma, a Ideia de poesia. Assim, a 

Athenäum fixa a filosofia como “o resultado de duas forças conflitantes, poesia e práxis”, pois, 

onde “estas duas se interpenetram por completo e se fundem numa coisa só, surge a filosofia”. O 

fragmento 304 segue: “se ela de novo se desagrega, se torna mitologia ou se lança de volta à 

vida.”25 Mais adiante, no fragmento 412, o filósofo anuncia que “somente o espírito perfeito e 

acabado poderia pensar ideias organicamente”26(ibid., p.130). Com efeito, a Ideia que une 

filosofia e poesia é resultado de um processo orgânico, que se desenvolve livremente até tomar 

                                                
21 Benjamin, op.cit. p.92 
22 BENJAMIN, op.cit., passim. 
23 BENJAMIN, op.cit., passim. 
24 Benjamin, op.cit., p.93. 
25 Schlegel, op. cit. p.101. 
26 SCHLEGEL, op. cit., passim. 



56 
 

uma forma infinita, mas individual, ou uma “individualidade da unidade da arte”, como destaca 

Benjamin, que nada mais é do que a expressão mais elevada da universalidade como 

individualidade.27 Para uma ilustração mais eficiente referente à questão do espírito, recorro ao 

belo fragmento da Athenäum, creditado ao mais velho dos irmãos Schlegel, e que passa por dois 

pensadores: “Eis a ocasião de corrigir Lessing e Winckelmann: nem beleza, como afirma o 

primeiro [...], nem grandeza serena e nobre simplicidade, como afirma o segundo, seriam a lei 

fundamental da arte grega, mas verdade da caracterização.”28 E a crítica continua:  

 

 
Quando se quer apreender o espírito de uma coisa num único traço, não se designa o que é óbvio ou o que 

tem em comum com outras coisas, mas aquilo que indica, essencialmente, o que lhe é próprio. Não se pode 

pensar beleza sem caráter [...]. A arte antiga não concebeu apenas suas figuras, criadas sob a guia da 

mitologia, no sentido mais elevado e digno, mas também ligou, ao caráter de cada uma das formas e da 

expressão, o grau de beleza que nele podia ocorrer sem o destruir. [...] É justamente nos elementos 

conflitantes, na contradição aparentemente insolúvel entra a natureza daquilo que se expõe e a lei de 
exposição, que se mostra mais divinamente a harmonia interna do espírito. (SCHLEGEL, 1997, p. 102) 

 

 

É do próprio Friedrich Schlegel a defesa de um projeto como “o germe subjetivo de um 

objeto em devir. Um projeto completo teria de ser ao mesmo tempo subjetivo e inteiramente 

objetivo”; ele é um indivíduo “indiviso” e “vivo”, para finalmente indicar: “Segundo sua origem, 

inteiramente subjetivo, original, somente possível justamente nesse espírito; segundo seu caráter, 

inteiramente objetivo, física e moralmente necessário.”29(ibid., p.50) Walter Benjamin ressalta 

em seu estudo que o autor romântico “indicou repetidas vezes e com ênfase à unidade da arte, o 

continuum mesmo das formas como uma obra”, assim, esta “obra invisível é aquela que acolhe 

para si a obra visível”.30 Schlegel se fundamenta no estudo sobre os gregos a partir de 

Winckelmann — agora num explícito enaltecimento — que elabora uma investigação dos antigos 

como se esses fossem um único autor, de maneira que todas as poesias clássicas dos antigos são 

interligadas num todo de modo inseparável. Não obstante, enquanto o autor de Reflexões sobre a 

imitação das obras gregas na pintura e na escultura fica restrito aos antigos, o filósofo 

romântico amplia os seus estudos para a poesia em geral: “Somente quando forem encontrados o 

ponto de vista e as condições de identidade absoluta que existiu, existe ou existirá entre o antigo e 

o moderno, se poderá dizer que ao menos o contorno da ciência está pronto, e agora se poderá 

                                                
27 Benjamin, op.cit., p.94 
28 Schlegel, op. cit., p.102. Athenäum, fragmento 310. 
29 Schlegel, op. cit. p.50. Athenäum, fragmento 22. 
30 Benjamin, op.cit., p.94 
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pensar na execução metódica.”31 Quando o individual da arte é aprofundando, ele é capaz de 

servir de guia ao todo incomensurável: “o todo é como a particularidade e vice-versa”32. Esse 

todo orgânico pode ser lido apenas como um poema, o único o qual a arte da poesia mesma 

aparece da maneira mais perfeita. É assim que Benjamin chega à seguinte afirmação: “A Idéia é 

obra, e também, se esta vence a limitação de sua forma-de-exposição, a obra é Idéia.”33 A 

exposição da Ideia da obra na obra total é uma evolução apresentada por Schlegel na época da 

Athenäum que encontra a sua expressão mais acabada na poesia universal (Universalpoesie).34 É 

no, já citado, célebre fragmento 116 da revista que o autor anuncia:  

 

 
A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua destinação não é apenas reunificar todos os 

gêneros separados da poesia e pôr a poesia em contato com filosofia e retórica. Quer e também deve ora 

mesclar, ora fundir poesia e prosa, genialidade e crítica, poesia-da-arte e poesia da natureza, tornar viva e 

sociável a poesia, e poéticas a vida e a sociedade [...]. Abrange tudo o que seja poético, desde o sistema 

supremo da arte, que por sua vez contém em si muitos sistemas, até o suspiro, o beijo que a criança 

poetizante exala em canção sem artifício. [...] Somente ela pode se tornar, como a epopéia, um espelho de 

todo o mundo circundante, uma imagem da época. E, no entanto, é também a que mais pode oscilar, livre de 

todo interesse real e ideal, no meio entre o exposto e aquele que expõe, nas asas da reflexão poética, sempre 

de novo potenciando e multiplicando essa reflexão, como numa série infinita de espelhos. É capaz da 
formação mais alta e universal, não apenas de dentro para fora, mas também de fora para dentro, uma vez 

que organiza todas as partes semelhantemente a tudo aquilo que deve ser um todo em seus produtos, como o 

que se lhe abre a perspectiva de um classicismo crescendo sem limites. A poesia romântica é, entre as artes, 

aquilo que o chiste é para a filosofia, e sociedade, relacionamento, amizade e amor são na vida. Os outros 

gêneros poéticos românticos estão prontos e agora podem ser dissecados. O gênero poético romântico ainda 

está em devir; sua verdadeira essência é mesmo a de que só pode vir a ser, jamais ser de maneira perfeita e 

acabada. Não pode ser esgotado por nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar 

pretender caracterizar-lhe o ideal. Só ele é infinito, assim como só ele livre, e reconhece, como sua primeira 

lei, que o arbítrio do poeta não suporta nenhum lei sobre si. O gênero poético romântico é o único que é 

mais do que gênero e é, por assim dizer, a própria poesia: pois, num certo sentido, toda poesia é ou deve ser 

romântica. (SCHLEGEL, 1997, p.64) 

 

 

Assim, como bem ilustra Márcio Suzuki na introdução dos fragmentos da Athenäum 

traduzidos para o Brasil, a própria atividade originária do eu, através do seu caráter reflexivo, 

                                                
31 Schlegel, op. cit., p.71. Athenäum, fragmento 149. Cabe destacar que ciência e arte estão interligadas no universo 

romântico. Cf. fragmento 255 da Athenäum: “Quanto mais a poesia se torna ciência, tanto mais também se torna 
arte.” (1997, p.93) e fragmento 155 do Lyceum: “Toda a história da poesia moderna é um comentário contínuo ao 

breve texto da filosofia: toda arte deve se tornar ciência e toda ciência arte; poesia e filosofia devem ser unificadas.” 

(1997, p.38). 
32 Schlegel, op. cit., p.133. Athenäum, fragmento 421. 
33 Benjamin, op.cit., p. 94. 
34 Essa “evolução” no pensamento de Schlegel é tomada a partir da publicação dos três grupos de fragmentos: 

Lyceum (1797), Athenäum (1798) e Idéias (1800). No primeiro grupo, a temática girava em torno da superação da 

querela entre os antigos e modernos, iniciada na investigação do Estudo anos antes. Assim, no Lyceum é estabelecida 

a forma de exposição do grupo em oposição à sistemática, a saber, os fragmentos. É um período onde são esboçados 

os conceitos fundamentais do primeiro romantismo que alcançam seu ápice na Athenäum e, posteriormente, nas 

Idéias. (SELIGMANN-SILVA, p.331) 
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torna necessária a fragmentação, o que determina a multiplicidade da poesia. Ou, como fica 

explícito no próprio fragmento 116, uma diversidade de gêneros. Agora, a poesia universal 

progressiva deve esforçar-se num sentido inverso, “numa tentativa de retornar à unidade 

inicial”35(ibid., p.17), ou seja, a reunificação desses gêneros a partir de uma nova síntese entre 

poesia e prosa, poesia e filosofia, criação poética e crítica. Está aberto o espaço para as “formas 

mistas”, sobretudo o romance, que “não é de fato um gênero, mas o meio onde se combinam os 

gêneros, o elemento para aquilo que Schlegel chama de poesia romântica ou poesia universal 

progressiva.”36(ibid.)  

 Definida como progressiva e universal, a poesia é, em última instância, o medium de 

interpretação da realidade que compreende o momento subjetivo e dinâmico da produção, e o 

momento objetivo e universal do produto poético como um conjunto, sempre variável, de 

representações e histórias. Esta é a Ideia de totalidade capaz de expressar o movimento da 

história e a incessante reorganização dos elementos particulares, levada a cabo mediante as 

mudanças das representações, das metáforas e mitos que constituem a trama social de qualquer 

povo. Não obstante, o conceito de poesia universal progressiva pode ser mal interpretado, 

segundo a concepção benjaminiana, se a sua conexão com o medium-de-reflexão passar de 

maneira despercebida. Nesse sentido, a progressão infinita é tomada como uma “simples função” 

dividida de dois modos: de um lado como “infinidade indeterminada da tarefa”, e de outro, da 

“infinidade vazia do tempo”.37 Entretanto, Benjamin defende a tarefa da poesia universal 

progressiva a partir da determinidade e da individualidade da Ideia: a “infinidade de progressão” 

não pode perder de vista a “determinidade de sua tarefa”. Nesse sentido, se a premissa segundo a 

qual não existe limite para a determinidade na teoria schlegeliana, tal como é anunciada no 

famoso fragmento de uma poesia em devir, então, estaria formado o equívoco pois “o essencial é 

que a tarefa da poesia universal progressiva é dada da maneira mais determinada num medium 

das formas como sempre mais preciso domínio e ordenação do mesmo.”38(ibid., p.96) A 

conclusão da estética benjaminiana sobre a questão da progressividade da Universalpoesie revela 

                                                
35 SCHLEGEL, op. cit., passim. 
36 Schlegel, op. cit., passim. No ano seguinte, em O Gênio Romântico, Márcio Suziki estabelece o romance como um 

gênero: “o gênero romântico por excelência será o romance: todo filósofo genuíno, diz Schlegel, precisa saber 

escrever romances, como forma de narrativa da história de um indivíduo.” (1998, p.112) O conceito de romântico 

deu lugar a numerosos equívocos e mal entendidos uma vez que falava-se de gênero romântico como um tipo de 

poesia especial. No entanto, em Conversa Sobre a Poesia, Schlegel, fala de romântico não como um gênero mas 

como um elemento da poesia.(MONTALBÁN, 1992, p.124).  
37 Benjamin, op.cit., p. 95. 
38 BENJAMIN, op.cit., passim. 
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dois conceitos que, ainda que provoquem um afastamento de Schlegel propriamente, são capitais 

na teoria crítica a partir de então. São eles: desdobramento e intensificação, como vemos a 

seguir:  

 
Portanto, não se trata de um progredir no vazio, de um vago sempre-poetar-melhor, mas, antes, de um 
desdobramento e de uma intensificação continuamente mais abrangentes das formas poéticas. A infinidade 

temporal que se encontra neste processo possui um caráter igualmente medial e qualitativo. Portanto, a 

progressividade não é de modo algum aquilo que se entende pela expressão moderna ‘progresso’, não é uma 

certa relação apenas relativa dos graus de cultura em si. Ela é, assim como a vida inteira da humanidade, um 

processo de realização infinito e não um simples processo de devir. (BENJAMIN, 2002., p.96) 

 

 

A poesia romântica tem, em sua essência, a expressão do anseio ao infinito. Ela não é uma 

poesia fundada na perfectibilidade do acabamento. Ao contrário, é uma poesia que legitima o 

futuro numa progressão infinita. Nesse sentido, seu ponto final nunca é alcançado. Sobre a 

relação poesia-filosofia é forçoso destacar que a poesia universal, ou Universalpoesie, é 

constituída como um sistema filosófico com linguagem de poesia. A síntese entre o antigo e o 

moderno é realizada sob o imperativo da fusão da poesia e da filosofia: “poesia e filosofia são por 

completo a mesma coisa e estão fundidas.” (SCHLEGEL, 1994, p.83) O característico da poesia, 

para Schlegel, radica na capacidade para completar a insuficiência da filosofia como tarefa de 

representação do infinito39(ibid., p.91). Nesse sentido, em palavras do próprio Schlegel: “a letra 

perfeita e acabada de toda a poesia; nos modernos se pressente o espírito em devir”.40 Este 

espírito, que ainda não está realizado em absoluto, deve integrar a perfeição do passado como 

parte de sua própria perfeição futura. 

 

 
Universalidade é saturação recíproca de todas as formas e todas as matérias. Só alcança a harmonia 

mediante o vínculo de poesia e filosofia [....]. A vida do espírito universal é uma cadeia ininterrupta de 

revoluções internas; nele vivem todos os indivíduos, os originais e eternos. É um genuíno politeísta e traz o 

Olimpo inteiro em si.41 (SCHLEGEL, 1997, p.142)  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
39 SCHLEGEL, op. cit., passim. 
40 id., 1997. p.34. Lyceum, fragmento 93. 
41 Athenäum, fragmento 142. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Chego ao fim deste trabalho, cujo objetivo era mostrar o caminho de Friedrich Schlegel 

na construção da Universalpoesie, partindo de autores que ilustram uma fase que antecede o 

Romantismo propriamente dito – aqui representados por Winckelmann, Herder e Moritz –, 

passando pelo resgate dos gregos numa interlocução com Schiller, uma influência determinante, 

e, finalmente, pelos escritos da Athenäum. Assim, esse estudo pôde destacar que os românticos 

não são pioneiros, como os seus antecessores, e sim herdeiros de uma das mais extraordinárias 

florescências do espírito alemão. A evolução e a dinâmica interna do Primeiro Romantismo, a 

partir da figura de Schlegel, assim como o lugar de destaque de sua concepção teórica dentro dos 

círculos filosóficos, nem sempre foram bem recebidos ou reconhecidos da maneira devida. Nesse 

sentido, a leitura de Walter Benjamin foi primordial para a mudança da postura da crítica em 

relação ao mais jovem dos irmãos Schlegel, tal como foi apresentado na última parte deste 

trabalho. 

Com a abordagem inicial em Winckelmann, vimos que o resgate e a instauração do 

paradigma grego, dado o seu caráter espontâneo, era uma extensão da natureza. Não obstante, as 

estéticas ainda influenciadas pelos pilares do Classicismo, quando fazem a opção por esse ideal, 

não conseguem superar o problema da dualidade a partir de uma reconciliação plena. Na 

modernidade, a natureza e o homem formam pólos irreconciliáveis, como aponta Schiller: 

“Nosso sentimento pela natureza assemelha-se à sensação do doente em relação à saúde.” (1991, 

p.56). Essa falta de totalidade, incapaz de solucionar a questão entre o dualismo homem versus 

natureza serve de guia para a instauração e desenvolvimento do movimento surgido em Jena.  

Com a publicação da Athenäum podemos dizer que são cristalizados os ideais juvenis de 

Friedrich Schlegel plasmados em Sobre o estudo da poesia grega, ou seja, uma convergência das 
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forças do Primeiro Romantismo Alemão. A Athenäum é considerada a primeira revista romântica 

que não apenas constitui um órgão programático do jovem movimento, mas serve de exemplo 

também para as suas tendências, na medida em que, através de suas resenhas, principalmente a 

partir dos fragmentos, o romântico se expressa em linguagem romântica, ou seja, o conteúdo e a 

forma aparecem de um modo inseparável. O todo é manifestado como um movimento 

autoreflexionante, como um espelho do autor e sua época; como poesia da poesia. De outro lado, 

o indivíduo é, para Schlegel, um fragmento dessa totalidade. Nesse sentido, a arte é o modo de 

expressão mais adequado para encontrar a unidade perdida, pois, através de um produto 

individual – a obra de arte – , abre-se o caminho para a possibilidade de intuir a totalidade. 

Portanto, através da arte existe essa reconciliação do que estava separado, a saber, sujeito e 

objeto, consciência e natureza, indivíduo e totalidade.  

O processo de criação do gênero romântico é capaz de formar um universo através do qual 

o artista se eleva à totalidade. Enquanto modo de expressão característico da modernidade, o 

romance permite, como nenhum outro, a articulação de um microcosmo orgânico de maneira 

autosuficiente. A fim de superar a unilateralidade capaz de configurar o processo criativo do 

autor, o romance, a partir da leitura de Schlegel, não se esgota em uma produção do artista, mas 

estabelece um processo de potenciação onde o leitor recebe um novo papel, a saber, uma 

atividade de recriação, dentro de um processo infinito através da crítica. 

Vimos que o traçado estético do Romantismo caminha a partir de uma oposição, 

irreconciliável, ao Classicismo. Este, sob o imperativo da estética grega, é desenvolvido com o 

fundamento na superação da individualidade na busca da elevação sob os pilares da perfeição, da 

harmonia e da verdade. Nele, a subjetividade finita está comprometida. De outra forma, a estética 

romântica propõe um afastamento do modelo grego clássico, de seus ideais e seus imperativos, e, 

agora, a subjetividade finita é redescoberta como uma reconciliação entre o finito e o infinito. 

Nesse sentido, Schlegel redefine a objetividade da obra de arte como uma subjetividade 

subordinada à totalidade. A estética romântica compreende o absoluto unicamente através da arte. 

No Romantismo a arte toma, pela primeira vez, a consciência de si mesma, fazendo dessa 

autoconsciência a força criativa de sua ação. Essa potencialidade não se manifesta como 

autoreflexão do sujeito somente, mas a partir da obra de arte autônoma: uma autoreflexão da 

fragmentação do mundo como processo de criação infinita do livro absoluto romântico, eis a 

proposta da poesia universal progressiva.  
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