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Resumo 

TORRECILHA, G. A. O sistema das artes na estética de Hegel. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2021. 

Ao propor a construção de um sistema das artes, Hegel busca apreendê-las tanto em sua 

singularidade quanto em sua universalidade enquanto arte. O sistema das artes é a terceira 

parte da estética, apresentado depois das partes dedicadas ao belo ideal e às Formas de arte, e 

corresponde à investigação da realização da arte na efetividade, da efetivação do espírito na 

materialidade, na forma das diferentes artes particulares. A sistemática proposta por Hegel, 

que compreende a universalidade da arte articulada com a singularidade das artes particulares, 

reflete um aspecto lógico que permeia todo o seu pensamento filosófico, ainda que existam 

também questões inerentemente estéticas que determinam a compreensão conceitual da arte e 

das artes. A constituição de um sistema das artes corresponde a um ponto que vinha sido 

constantemente trabalhado por parte dos pensadores alemães dos períodos do idealismo e do 

romantismo, fundamentalmente a partir da compreensão de questões formais e de 

expressividade de cada arte, sendo que Hegel destacará o conteúdo no âmbito essa discussão. 

Para isso, a estética hegeliana estabelece um conteúdo típico de cada arte, reflexo do contexto 

espiritual das Formas de arte, e que demandará diferentes maneiras de realização do espírito 

na materialidade, com o conteúdo simbólico se ligando à arte da arquitetura, o conteúdo 

clássico à arte da escultura e o conteúdo romântico às artes da pintura, da música e da poesia. 

A partir do tratamento com base no conteúdo histórico das artes, constitui-se um sistema 

dinâmico, permitindo também se refletir sobre o contexto posterior a Hegel a partir da chave 

de seu pensamento, discutindo os diferentes tensionamentos entre forma e conteúdo na arte 

moderna. 

Palavras-chave: Hegel; estética; sistema das artes. 



Abstract 

TORRECILHA, G. A. O sistema das artes na estética de Hegel. Dissertação (Mestrado em 

Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2021. 

By proposing the construction of a system of arts, Hegel seeks to apprehend them both in 

their singularity and in their universality as art. The system of arts is the third part of his 

aesthetics, presented after the parts dedicated to the beautiful ideal and to the artforms, and 

corresponds to the investigation of the realization of art in the effectiveness, of spirituality in 

materiality, in the form of the individual arts. The systematic proposed by Hegel, which 

comprehends the universality of art articulated with the singularity of the individual arts, 

reflects a logical aspect that permeates all of his philosophical thought, although there are also 

inherently aesthetic issues that determine the conceptual understanding of art and the arts. The 

constitution of a system of arts corresponds to a point that had been constantly discussed by 

German philosophers in the periods of idealism and romanticism, fundamentally based on the 

understanding of formal and expressive points of each art, while Hegel will highlight the 

content within this scope. In order to do so, the Hegelian aesthetic establishes a typical 

content of each art, which reflects the spiritual context of the artforms, and each art will 

demand different ways in order to realize the spirit in materiality, with the symbolic content 

linked to the art of architecture, the classical content to the art of sculpture and the romantic 

content to the arts of painting, music and poetry. Due to the historical content of the arts, a 

dynamic system is constituted, also making it possible to reflect on the context after Hegel 

based on his thought and to discuss the different tensions between form and content in modern 

art. 

Keywords: Hegel; aesthetics; system of arts. 
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Introdução. A noção de sistema em Hegel 

O assunto desta dissertação são as artes, sua compreensão e sua articulação pela 

estética de Hegel. Na edição tradicional da estética, organizada por Hotho , esse assunto é 1

tratado na terceira parte, denominada “sistema das artes particulares” . A escolha desse título 2

está longe de ser um mero acaso, pois a compreensão hegeliana das artes propõe uma 

articulação delas ao redor de um princípio comum a todas, refletindo um empreendimento que 

caracteriza toda sua filosofia. Cumpre, portanto, antes de se passar à questão da articulação 

das artes, uma importante reflexão introdutória a respeito da noção de sistema e o significado 

deste empreendimento filosófico, bem como sua realização na estética e, mais 

especificamente, na análise das artes. 

A noção de sistema é uma das mais importantes para as filosofias do idealismo alemão 

(que envolve, além de Hegel, nomes como Fichte e Schelling) . O sistema corresponde a uma 3

integração em uma totalidade orgânica das diversas áreas do saber, não meramente como uma 

organização – apesar desse elemento ser importante também –, mas como uma articulação 

que se funda na racionalidade, e deriva, com base em um princípio universal, articulações no 

âmbito de níveis particulares, onde cada parte tem sua posição em relação às outras, bem 

como em relação ao todo, ao princípio geral.  

Na filosofia de Hegel esse princípio é a lógica, ou seja, a compreensão do 

desenvolvimento da Ideia, da unidade entre o conceito e a realidade atingida pelo pensamento 

especulativo. Esse princípio serve como fundamentação para os demais âmbitos da filosofia, 

 Nos últimos anos, vem sido feita uma revisão a respeito dos Cursos de Estética, uma vez que se trata de uma 1

obra que não foi escrita pelo próprio Hegel, mas sim editada postumamente por seu aluno Heinrich Gustav 
Hotho, com base em cursos proferidos na Universidade de Berlim durante a década de 1820, bem como nos 
manuscritos do próprio Hegel. A edição Hotho é atualmente complementada por diversos outros cadernos de 
alunos [Mitschriften e Nachschriften], de modo que é necessário estabelecer que todas as referências a Cursos de 
Estética dizem respeito à edição Hotho; os demais cadernos, quando citados, farão referência às respectivas 
anotações do aluno que o editou, conforme a edição crítica da obra completa de Hegel pela Felix Meiner Verlag, 
nos volumes 28,1 e 28,2, (que engloba os cadernos de Ascheberg, do próprio Hotho e de Griesheim), ou 
conforme os cadernos editados autonomamente (Keller e Heimann). Há diferenças entre os textos, como, por 
exemplo, a divisão em três partes da estética, que surge apenas nos últimos cadernos de alunos, por exemplo, nas 
anotações de Heimann, do curso de 1828/29 (ainda que nos cadernos anteriores a primeira parte contenha 
divisões claras entre as discussões a respeito do belo e das Formas de arte, as duas partes a ela correspondentes 
na edição de Hotho).

 Não se sabe, no entanto, se o título foi de fato escolhido por Hegel. Em seus comentários ao capítulo da 2

arquitetura, Tolle (2017, p. 64, nota 1) ressalta que tais divisões nos cadernos possuem nomes diferentes do que a 
edição Hotho, de modo que “não é possível determinar se o título dado à terceira parte dos Cursos de Estética é 
da autoria de Hegel ou se se trata de uma tentativa de sistematização por parte de Hotho”. 

 “Na verdade, a filosofia pós-kantiana (que Hegel estuda então com Fichte e os primeiros escritos de Schelling) 3

se apresentava como Ciência – ou, como Fichte justificava em suas obras – como Sistema” (BOURGEOIS, 
2012, p. 385).
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inclusive a estética, enunciada como a aparência sensível da Ideia. Não obstante, cumpre 

ressaltar por ora que a lógica, por mais que seja fundamental para o desenvolvimento das 

categorias puras do pensamento e permeie todas as áreas do sistema hegeliano, não constitui, 

por si só, o todo da compreensão hegeliana de cada um dos âmbitos da filosofia, como se 

Hegel compreendesse o direito, a arte ou a religião como meros campos de aplicação de sua 

doutrina lógica. Essa questão será retomada ao final desta introdução, tendo por objeto 

especificamente a estética e os elementos imanentes e específicos dessa disciplina que são 

incorporados no tratamento especulativo da arte. 

O caráter do sistema se reflete na concepção de que “cada avanço conceitual deve 

depender apenas dos termos já estabelecidos”, onde “a ordenação de assuntos residirá em seu 

próprio conteúdo” (WINFIELD, 1996, p. 8) . Essa pretensão se desdobra em diversos níveis, 4

uma vez que se pode apontar sistemas dentro do sistema, como na imagem que Hegel traz do 

círculo de círculos: 
§14. […] O pensamento livre e verdadeiro é em si concreto, e assim é ideia, 
e em sua universidade total é a ideia ou o absoluto. A ciência [que trata] dele 
é essencialmente sistema, porque o verdadeiro, enquanto concreto, só é 
enquanto desdobrando-se em si mesmo, e recolhendo-se e mantendo-se junto 
na unidade – isto é, como totalidade, e só pela diferenciação e determinação 
de suas diferenças pode existir a necessidade delas e a liberdade do todo. 
Um filosofar sem sistema não pode ser algo científico; […] Por sistema 
entende-se erroneamente uma filosofia que tem um princípio limitado, 
distinto dos outros; ao contrário, é princípio da verdadeira filosofia conter 
em si todos os outros princípios particulares. 
§15. Cada uma das partes da filosofia é um Todo filosófico, um círculo que 
se fecha sobre si mesmo; mas a ideia filosófica está ali em uma particular 
determinidade ou elemento. […] o todo se apresenta como um círculo de 
círculos, cada um dos quais é um momento necessário, de modo que o 
sistema de seus elementos próprios constitui a ideia completa, que 
igualmente aparece em cada elemento singular (Enciclopédia I, p. 55). 

Mesmo antes de suas obras de maturidade – período iniciado com a publicação da 

Fenomenologia do Espírito, obra que introduz seu pensamento sistemático –, Hegel já 

considerava o sistema como uma necessidade do desenvolvimento do filosofar, da própria 

razão (Escrito da diferença, p. 56-7) . Mas essa pretensão fica mais clara em seu período de 5

 “O método lógico não pode ser um instrumento determinado antes de sua aplicação e direcionado a um dado 4

tema pré-determinado. Porque a lógica decorre da remoção de toda a distinção entre o saber e o seu objeto, o 
método lógico é a ordenação de um conteúdo que ordena a si mesmo. O método lógico pode ser assim 
denominado de ‘uma forma absoluta’. […] o método lógico é uma forma impregnada de conteúdo, porque seu 
pensar gera o que ele sabe […]. Hegel pode portanto descrever o método como a ‘consciência da forma do auto-
movimento interno do conteúdo da lógica’” (WINFIELD, 2014, p. 95).

 Convém destacar aqui trecho de carta de Hegel a Schelling, de 2 de novembro de 1800, citada por Bourgeois 5

(2012, p. 385), anterior ao próprio Escrito da diferença: “Em minha formação científica – que começou pelas 
necessidades mais elementares do homem –, eu devia necessariamente ser impelido à ciência, e o ideal de minha 
juventude devia necessariamente tornar-se uma forma de reflexão, transformar-se em um sistema”.
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maturidade, pois é no prefácio da Fenomenologia que Hegel anunciará que “a verdadeira 

figura, em que a verdade existe, só pode ser o seu sistema científico” (FE, p. 25), e que “o 

saber só é efetivo – e só pode ser exposto – como ciência ou como sistema” (FE, p. 35-6). A 

concepção de sistema contém, portanto, um aspecto fundamental para o desenvolvimento 

deste trabalho, bem como a necessidade de uma ordenação baseada no conteúdo de cada 

esfera, também de importância fundamental para a proposta desta dissertação. 

Concepções sistemáticas no âmbito da estética hegeliana, portanto, dentro do círculo 

da arte, têm a ver com as particularizações ulteriores da Ideia em sua aparência sensível, do 

belo ideal (universal), passando pelas Formas de arte (particular) e pelo sistema das artes 

(singular). No que se refere especificamente ao sistema das artes, trata-se de um sistema 

dentro do sistema que é arte, que, por sua vez, é um sistema dentro da compreensão hegeliana 

do espírito absoluto. Na estética de Hegel, onde o belo ideal representa o que há de mais 

universal à arte, as Formas de arte são uma particularização desse universal e, o sistema das 

artes, por sua vez, a realização de ambos no nível singular.  

Os Cursos de Estética se dividem, portanto, em três partes: o belo ideal, as Formas de 

arte (simbólica, clássica e romântica) e o sistema das artes, que engloba, nessa ordem, 

arquitetura, escultura, pintura, música e poesia. O que interessa a esta dissertação são as artes 

e sua articulação empreendida pela estética de Hegel, a qual se localiza na terceira parte da 

edição de Hotho ; isso não significa, todavia, que as duas primeiras partes serão ignoradas, na 6

medida em que a articulação das artes não está descolada da noção de belo ideal, e nem das 

Formas de arte simbólica, clássica e romântica. Ressalta-se ainda que não se trata de uma 

mera catalogação das artes, que poderia ser interessante em determinados âmbitos do estudo 

da arte, mas que não seria relevante para uma estética filosófica sistemática, que articula um 

princípio em diferentes esferas, como a de Hegel (cf. WINFIELD, 1996, p. 99); a 

compreensão da realização da arte na efetividade apenas pode se dar a partir da apreensão do 

desenvolvimento histórico da arte em suas diferentes formas, enquanto artes particulares. 

 Sobre as diversas fontes da estética hegeliana para além da edição Hotho, há duas posições majoritárias, mesmo 6

que ambas concordem com relação a problemas filológicos do trabalho de Hotho: uma mais extrema, que coloca 
em dúvida a autenticidade da edição Hotho, considerando-o falsificador da estética hegeliana, e outra mais 
moderada, que entende a edição Hotho como uma fonte importante, ainda que aliada ao estudo dos demais 
cadernos de alunos. A posição crítica à edição Hotho também tem por objetivo atacar sua concepção sistemática 
dos Cursos de Estética, de modo que o esclarecimento se faz necessário. Como há uma clara proximidade entre 
o texto da Enciclopédia e os Cursos de Estética, o que parece implicar a sistemática do segundo, toma-se a 
posição moderada, que entende os Cursos de Estética como uma fonte válida, mas que também tem nos demais 
cadernos de alunos outras inegáveis fontes. Isso implica uma aceitação do aspecto sistemático da obra, que 
servirá como norte para a pesquisa como um todo. Cf. sobre isso Werle, 2005, p. 23-34.
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Simultaneamente, não é possível analisar a terceira parte dos Cursos de Estética, sem fazer 

referências às duas primeiras, uma vez que se trata de um desdobramento do pensamento 

universal sobre o belo em um nível mais particular. A filosofia de Hegel funciona como um 

organismo, onde cada momento se realiza em função do todo, sendo que as partes se 

apresentam como interligadas. A estética é uma parte desse organismo, um sistema dentro do 

sistema, dado que a manifestação da Ideia na forma da arte representa o primeiro estágio do 

espírito absoluto. Paralelamente, as artes particulares, tratadas na terceira parte da obra, são 

parte do organismo da arte, fundado no belo ideal. Por ser, assim como o absoluto, uma 

totalidade diferenciada, a arte contém as artes particulares se articulando em sua pluralidade 

(FISCHBACH, 2000, p. 189). 

A filosofia do espírito de Hegel, conforme a divisão apresentada na Enciclopédia, 

compreende os estágios da arte, da religião e da filosofia, sendo a beleza artística uma forma 

de aparição da Ideia absoluta e pertencente, portanto, ao reino do espírito absoluto (cf. CE I, 

p. 108-110). Esses três reinos do espírito absoluto, arte, religião e filosofia, se diferenciam por 

suas Formas, pois compreendem o mesmo conteúdo, o verdadeiro enquanto objeto absoluto 

da consciência:  
A primeira forma dessa apreensão [Erfassen] é um saber imediato, e 
exatamente por isso sensível, um saber na Forma [Form] e na forma 
[Gestalt] do próprio sensível e objetivo, no qual o absoluto chega à intuição 
e sensação. A segunda Forma, por conseguinte, é a consciência que 
representa; a terceira, por fim, é o livre pensamento do espírito absoluto. 
(CE I, p. 116) 

Nessa relação com as demais esferas, a arte é compreendida como a expressão da 

Ideia, da verdade, da mesma maneira que a religião e a filosofia, mas de maneira limitada e 

inferior, pois sua expressão ocorre no sensível e não no pensamento, na intuição e não na 

representação, o que “macula e esconde” o verdadeiro, e acarreta um modo deficiente de se 

relacionar com o ideal; ou seja, “apenas um certo setor da verdade pode ser representado pela 

obra de arte, precisamente o setor ligado ao sensível” (BORNHEIM, 1994). Justamente por 

estar relacionada à aparência sensível da Ideia, a arte, por mais que possa ser objeto da 

ciência, não é a mais alta expressão do Absoluto. O tratamento filosófico da arte corresponde, 

portanto, ao espírito analisando a si mesmo, o que é feito a partir do nível especulativo do 

pensamento que o espírito atinge enquanto filosofia. 

Um dos aspectos mais importantes ressaltados pela lógica hegeliana é a realização do 

universal no particular, de modo que pode-se dizer que a arte, assim como a religião e a 
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filosofia, é realização do espírito. Em um nível seguinte de particularização, as artes 

particulares também são entendidas como realização do espírito, pois “a Arte não existe senão 

na forma das artes” (TEYSSEDRE, 1974, p. 18). No sistema das artes particulares, as cinco 

artes realizam um único conceito, o da arte, e todas se articulam conforme os fundamentos do 

sistema hegeliano, pautado pela Ideia. 

No pensamento de Hegel, que visa à compreensão da totalidade dos aspectos da vida 

do espírito, é sempre importante apreender o particular tendo em vista sua articulação com o 

todo, apesar de grande parte da riqueza de sua filosofia estar justamente na discussão do 

particular. Por isso, a discussão a respeito das artes particulares, mesmo enquanto um sistema 

das artes, é muito permeada pelo conteúdo e nuances específicos de cada uma. Trata-se de um 

sistema que “não se esgota” no que tem de sistemático (HARTMANN, 1983, p. 5). 

Isso se reflete no fato de que, apesar de estar inserida no sistema hegeliano e ter 

derivações da lógica, a estética de Hegel não é apenas uma mera aplicação da lógica sobre a 

arte. A ideia do círculo de círculos “remete justamente a isso, tanto a uma autonomia quanto a 

uma remissão para fora ou para o que é transcendente a esse círculo” (WERLE, 2018, p. 31). 

O sistema da estética incorpora aspectos da configuração lógica de Hegel em um nível mais 

universal de compreensão do conceito, ao mesmo tempo em que constitui uma sistemática 

própria, dadas as características particulares do fenômeno artístico e sua realização na 

efetividade. Por mais que a lógica seja o “campo das determinações puras do pensamento”, 

isso “não lhe assegura em princípio um monopólio na fundamentação de toda a filosofia”, 

pois “a lógica é a história do pensamento vista sob o prisma das categorias puras, mas que não 

podem ser desvinculadas de sua história espiritual” (WERLE, 2018, p. 29). Esses aspectos 

puros podem ser vistos na estrutura do conceito – universal, particular e singular, afinal 

“Hegel mesmo já nos disse que não há nada nesse mundo que não contenha esses três 

momentos do conceito” –, sendo os aspectos imanentes da estética por exemplo “a ação, o 

estado de mundo, a colisão, etc.”, categorias por sua vez “extraídas da história da estética 

desde Platão e Aristóteles até a época moderna. Foram geradas num vínculo com a poética, as 

preceptivas de toda ordem, a teoria, a crítica e a história da arte” (WERLE, 2018, p. 34). 

O próprio sistema das artes é um desses casos onde há categorias lógicas puras e, por 

assim dizer, categorias oriundas do desenvolvimento da disciplina estética; ao mesmo tempo 

que Hegel aponta o conteúdo e suas determinações sobre a forma como um aspecto lógico do 
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fenômeno (cujo desenvolvimento aplicado na estética será discutido no segundo capítulo 

deste trabalho), a partir dessa primazia do conteúdo ele incorpora tanto fundamentações 

imanentes de cada arte em sua análise, quanto as diferentes áreas do pensamento estético ao 

longo de seu sistema (como se tentará demonstrar na discussão do terceiro capítulo). 

Essas diferentes categorias que constituem o sistema das artes serão abordadas nos 

capítulos deste trabalho: em primeiro lugar, debruçando-se sobre o histórico das articulações 

entre as artes, detendo-se nos principais nomes da filosofia alemã no período imediatamente 

anterior a Hegel que tenham de alguma maneira tratado das relações e articulação entre as 

diversas artes. Não se trata apenas de uma introdução histórica ao tema, de modo que esse 

retrocedimento histórico tem por objetivo contrapor uma abordagem baseada essencialmente 

na forma a uma abordagem que traz o conteúdo para o centro das relações entre as artes. 

Em seguida, a dissertação olhará para mais especificamente para a própria divisão de 

Hegel, consagrada tanto nos cadernos de alunos quanto na edição Hotho como a última parte 

da estética, correspondente ao nível mais particular de análise a respeito do belo artístico. Não 

apenas seu princípio de divisão com base no conteúdo indicado pela lógica será examinado, 

mas a própria progressão conceitual e histórica das artes, bem como as relações delas entre si, 

que se faz importante para o entendimento não só das artes particulares como um todo, mas 

também especialmente em sua singularidade. 

No capítulo seguinte, tendo em vista a importância do conteúdo na compreensão 

hegeliana das artes, será apresentada uma análise de obras específicas de cada uma delas, a 

partir de uma articulação filosófica de elementos oriundos de disciplinas como a história e a 

crítica de arte. As obras discutidas são exemplos significativos do conteúdo particular de cada 

arte em seus diversos contextos e momentos de predominância. Com isso, pretende-se mais 

uma vez ressaltar a importância do conteúdo para a compreensão de Hegel das artes e sua 

articulação. 

Ao final, pretende-se contemplar o legado hegeliano da compreensão das artes e seus 

respectivos conteúdos na posterioridade de sua filosofia. Para isso, serão tomados os casos da 

arte de vanguarda e do romance, fenômenos que marcaram o mundo da arte a partir de 

meados do século XIX em diante e que podem ser pensados tendo em vista a articulação 

hegeliana do conteúdo artístico com a história espiritual. 
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Capítulo 1. O desenvolvimento das articulações entre as artes 

Hegel, em diversos momentos de sua obra, aponta a importância do desenvolvimento 

histórico de um conceito para sua compreensão pela filosofia, como um progresso do abstrato 

para o concreto, de modo a superar, ainda que conservando, conforme a noção de Aufhebung , 7

os momentos anteriores do pensamento. Na Fenomenologia do Espírito, o autor aponta que o 

desenvolvimento do saber pressupõe seus estágios anteriores (cf. FE, p. 38) e que, no 

processo de progressão e refutação de sistemas filosóficos, eles mantêm em si os anteriores, 

com a diversidade sendo um “desenvolvimento progressivo da verdade” (FE, p. 24). Por isso, 

antes de se passar propriamente à exposição do sistema das artes, é interessante retroceder 

para a discussão dessa questão nos filósofos anteriores a Hegel, na medida em que ela pode 

apresentar importantes aspectos do desenvolvimento do pensamento que culminará em sua 

articulação das artes, dado que o próprio Hegel tem uma visão de sua filosofia em uma 

relação de incorporação e superação dos autores que o antecederam. 

O empreendimento de articulação das artes, é, em um primeiro momento, trazido no 

âmbito da crítica de arte de Lessing, e corresponde a um resgate da tradição do ut pictura 

poiesis, estabelecida na antiguidade pela poética de Horácio. O resgate da discussão entre as 

diversas artes por parte de Lessing em sua obra intitulada Laocoonte ou sobre as fronteiras da 

pintura e da poesia tem por objetivo resolver uma contradição, uma vez que se determina os 

temas da pintura e da escultura como distintos, além, é claro, de estabelecer a tradicional 

divisão entre as artes que atuam no espaço e as que atuam no tempo. Lessing realiza esse 

empreendimento porque busca, enquanto crítico, compreender os limites e a capacidade de 

cada arte. Tendo por pano de fundo esse resgate, a constituição da estética moderna no século 

XIX, especialmente por parte do romantismo e do idealismo alemão traz como um dos seus 

 Trata-se da substantivação do verbo aufheben, tradicionalmente traduzido para o português como “superar”, 7

“suprimir” ou mesmo “suprassumir”. “Superar [Aufheben] e o superado (o ideal) é um dos conceitos mais 
importantes da filosofia, uma determinação fundamental que pura e simplesmente retorna por todos os lados e 
cujo sentido tem de ser apreendido de modo determinado e ser particularmente distinguido do nada. […] Superar 
tem na língua [alemã] o sentido duplo, pois significa tanto conservar, manter, quanto ao mesmo tempo deixar de 
ser, terminar algo.[…] As duas determinações indicadas do superar podem ser apresentadas, em termos lexicais, 
como dois significados dessa palavra. Mas, nesse caso, surpreendente deveria ser o fato de que uma língua 
chegou a empregar uma e mesma palavra para duas determinações opostas. Para o pensamento especulativo é 
estimulante encontrar na língua palavras que tem nelas mesmas um significado especulativo; a língua alemã tem 
muitas dessas palavras.” (Ciência da lógica, p. 98)
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elementos principais o desenvolvimento da estética comparada , seja entre as artes ou entre 8

gêneros (divisões internas dentro de cada uma das artes, por exemplo, os diferentes gêneros 

na poesia). A questão da sistematização das artes corresponde a entender o princípio único que 

articula todas elas, ou seja, o que há de comum entre as diversas artes particulares, sua 

unidade, ou ainda, o que resta das obras quando são vistas para além do mero material 

empregado, como a pedra da arquitetura, o som da música, ou as sílabas da poesia 

(SOURIAU, 1983, p. 18) . Esse empreendimento ganha importância, pois a tarefa de 9

comparação e relação entre as artes é ao mesmo tempo auxiliar e indispensável à 

determinação da essência própria da arte (cf. RABELO; WEBER, 2019, p. 202). 

Simultaneamente, uma teoria filosófica das artes apenas é racionalmente necessária se ela, ao 

mesmo tempo, conjuga dois esforços distintos, de identificação do elemento de cada arte 

individual, e de diferenciação das demais ; por esse motivo, a filosofia da arte deve 10

“conceber as artes como um sistema de artes individuais, apreendendo sua diferenciação em 

termos de algum princípio que certifica ao mesmo tempo o caráter constitutivo de cada e o 

escopo exaustivo de sua pluralidade” (WINFIELD, 1996, p. 99-100). 

Neste retrocedimento serão apresentadas três propostas de articulação das artes, por 

parte de Kant, A. Schlegel e Schelling, bem como considerações mais gerais a respeito do 

entendimento de cada um a respeito da arte, na medida em que forem necessárias para a 

compreensão de cada um acerca das artes. Kant, além de ter certo pioneirismo no âmbito 

 Os quatro elementos apontados são “1. A crítica à doutrina da arte apenas como mímesis; 2. A recusa à simples 8

técnica artesanal-poética como constituindo uma estética filosófica; 3. O desenvolvimento do historicismo e da 
dialética como método de investigação filosófico da arte; 4. O desenvolvimento da estética comparada (entre as 
artes e gêneros)” (RABELO; WEBER, 2019, p. 192).

 “O que havia começado como uma discussão a respeito da primazia de uma arte particular sobre a outra, ou 9

uma pergunta pelos limites das artes entre si, pergunta que foi evoluindo na forma da busca de um sentido de 
uma arte individual em relação a outra, acabou por engrenar uma organização da arte e suas manifestações em 
um sistema cuja última fundamentação residia em sua proximidade com um conceito do absoluto, o, o que é o 
mesmo, com o grau de manifestação ou revelação de este absoluto que proporcionava. Assim, a diversidade das 
artes adquiria em sua multiplicidade uma raiz comum que dava um sentido último também a cada uma delas. 
Este princípio da sistematização das artes representava, em definitivo, a consideração no campo da estética da 
relação entre o uno e o múltiplo” (ESPIÑA, 1996, p. 54).

 Além disso, a identificação e a diferenciação das artes deve decorrer de aspectos que são de caráter estético, e, 10

a partir disso, as artes individuais devem demonstrar identidades que as levem à realidade única da arte em geral 
e das Formas de arte particulares (cf. WINFIELD, 1996, p. 100). Aqui Winfield trabalha com a noção de Forma 
de arte conforme a estética hegeliana, pois seu texto visa a discutir as consequências da compreensão das Formas 
de arte dentro de um sistema estético como o de Hegel.



18

articulação das artes (como o próprio reconhece ), é tido por Hegel como o ponto de partida 11

para a verdadeira apreensão do belo artístico (CE I, p. 78). A escolha de A. Schlegel e 

Schelling se dá porque os dois, ao lado de Hegel, foram os responsáveis pela apresentação dos 

mais relevantes sistemas estéticos do período do romantismo e do idealismo alemão. Além 

disso, Hegel reconhece A. Schlegel por ter se apropriado da Ideia filosófica (mesmo sem 

reivindicar o ponto de vista do pensamento especulativo) e Schelling por dar à ciência seu 

posto de vista absoluto (CE I, p. 80), ainda que veja insuficiências e limitações no pensamento 

de cada um. Já Schiller, apesar de não apresentar uma proposta de articulação em termos 

análogos aos demais, mereceu no desenvolvimento deste texto também uma seção à parte, 

pois representa um importante passo para a compreensão do pensamento romântico e da 

filosofia hegeliana, na medida em que teve o “grande mérito de ter rompido com a 

subjetividade e abstração kantianas do pensamento e de ter ousado ultrapassá-las, concebendo 

a unidade e a reconciliação como o verdadeiro, e de efetivá-las artisticamente” (CE I, p. 78), 

permitindo o desenvolvimento que passa por A. Schlegel, Schelling e finalmente culmina no 

pensamento de Hegel. 

Deve-se ressaltar, no que diz respeito a esse retrocedimento aos nomes que 

antecederam Hegel, que não se tratam de comentários sobre esses autores, mas de uma 

tentativa de reconstrução, a partir do ponto de vista hegeliano, da questão de articulação das 

artes. Nesse sentido, a argumentação pode por vezes conter certa parcialidade e 

unilateralidade , não se constituindo como um comentário específico sobre Kant, Schiller, A. 12

Schlegel e Schelling. O que se pretende aqui é compreender como se dá a leitura hegeliana de 

tais autores, reconstruindo seus pensamentos dentro da compreensão de Hegel de suas 

respectivas filosofias, e como elas são incorporadas (e, de acordo com a visão hegeliana, 

superadas) em sua própria filosofia, mais especificamente, em sua articulação das artes. Como 

resultado, o próprio Hegel estabelece suas preferências e chaves de leitura, sendo que algumas 

 “31. O leitor não julgará esse projeto de uma possível divisão das belas artes como uma teoria intencional. É 11

apenas uma dentre as inúmeras tentativas que ainda se pode – e deve – propor.  […] 32. […] De modo geral, o 
leitor julgará isso como uma mera tentativa de colocar a ligação das belas artes sob um princípio, que desta vez 
deve ser o princípio da expressão das ideias estéticas (segundo a vocação de uma linguagem), e não a 
considerará como algo deduzido de maneira definitiva” (KANT, 2016, p. 218-21).

 A visão hegeliana de sua própria filosofia como acabamento e ponto culminante da filosofia do idealismo – 12

ainda que represente uma incorporação e diálogo com os autores que o antecederam, buscando ir além dos 
pontos que ele considerou falhos para a constituição de seu próprio sistema – vem sido debatida pela pesquisa. 
Janke (2009), por exemplo, rediscute essa questão do desenvolvimento do idealismo alemão a partir de Fichte, 
Schelling e Hegel.
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discussões e referências que poderiam ser trazidas a uma investigação do desenvolvimento da 

filosofia alemã no período de Kant a Hegel ficam de fora, dado que a reconstituição a seguir 

se baseia nas referências tidas por Hegel e por ele explicitadas . 13

1.1. A divisão das belas-artes na Crítica da faculdade de julgar de Kant 

Diferentemente de Hegel, Kant não se preocupa em realizar uma ciência do belo, mas 

sim em apresentar um juízo do gosto. Uma de seus discussões é justamente com Baumgarten, 

que oferecera o primeiro impulso fundamental unificador para a compreensão do sensível 

pelo racional, ou seja, a estética como ciência, como teoria da sensibilidade (CASSIRER, 

1997, p. 442-3) – o que acarretará a perspectiva de um sistema da arte e, consequentemente, 

das artes –, sendo que, na Crítica da razão pura, Kant inclusive chega a negar a possibilidade 

de tal empreendimento . Apesar de sua censura a Baumgarten, Kant virá a  14

se debater na Crítica da razão pura e na Crítica do Juízo precisamente com 
o problema de uma estética ou sensibilidade que ora é receptiva, ora é 
produtiva. […] Na Crítica do Juízo […] a estética é justamente a maneira 
como o sensível é produtivo na constituição de um juízo de gosto: se na 
teoria do conhecimento da Crítica da razão pura o estético se refere à 
recepção do múltiplo dado na percepção e que necessita dos conceitos que 
lhe dêem uma direção, na Crítica do Juízo, o estético, localizado na 
sensação, entra em acordo com o entendimento, sendo produtivo (WERLE, 
2005, p. 135-6). 

Não obstante a censura de Kant a Baumgarten por causa de sua tentativa de “unir 

coisas estranhas entre si”, Kant empreenderá também, à sua maneira, uma compreensão do 

sensível pelo intelecto; para isso, ele busca   
verificar uma atuação recíproca, da arte na natureza, na noção de uma 
técnica da natureza, bem como da natureza no sujeito, na concepção da bela 
arte e do gênio. Ao contrário de Baumgarten, que partia do nível do 
entendimento abstrato e formal, é certo que localizado na sensibilidade, mas 
mesmo assim ainda marcado pelo inteligível, Kant irá partir do caminho 
oposto, ou seja, do interior do próprio sentimento, para daí extrair o 
universal (WERLE, 2005, p. 138). 

 Por exemplo, no que diz respeito à discussão de Schiller enquanto um autor fundamental para a compreensão 13

da superação da cisão entre sujeito e objeto que imperava no pensamento moderno, destaca-se que a escolha por 
tratar apenas de Schiller se dá em decorrência da reconstrução do próprio Hegel. Seria possível mencionar nesse 
contexto também a obra e o papel de Hölderlin, por exemplo, que também tem a unidade entre sujeito e objeto 
para se pensar o belo, mas Hegel não o menciona em suas obras.

 “Os alemães são os únicos a empregar hoje a palavra estética para denotar aquilo que os outros denominam 14

crítica do gosto. Na base disso há uma esperança frustrada, que o brilhante analista Baumgarten abraçou, de 
submeter o julgamento crítico do belo a princípios racionais e elevar as regras do mesmo à condição de ciência. 
Mas essa tentativa é vã. Pois as ditas regras ou critérios são, segundo suas fontes mais importantes, meramente 
empíricas e não podem jamais servir, portanto, como leis determinadas a priori pelas quais o juízo de gosto 
tivesse de pautar-se; é antes este último que constitui a verdadeira pedra de toque daquelas primeiras” (KANT, 
2015, p. 72)
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Disso resulta seu empreendimento na Crítica da faculdade de julgar, que, por mais 

que não se proponha um sistema da arte ou das artes, ainda assim oferece diversos elementos 

para ciências da arte posteriores, como, por exemplo, sua tentativa filosófica de compreensão 

das artes e suas relações entre si. Para entender a lógica da divisão das belas-artes apresentada 

por Kant, é preciso em primeiro lugar compreender a caracterização tanto do objeto belo 

comum quanto do objeto artístico belo, categorias de caráter distinto, como visto nas 

formulações a respeito da natureza bela e da arte bela (cf. KANT, 2016, p. 204-5), por 

exemplo. Em termos gerais, pode-se dizer que a categoria do belo em Kant está intimamente 

ligada à sensação de satisfação ou comprazimento que um objeto pode causar , o que 15

expressa um caráter fenomenológico da percepção do belo, na medida em que ele está ligado 

ao sentimento de prazer ocasionado pelo objeto no observador. Esse objeto, que pode ser 

artístico, não diz respeito unicamente à obra de arte, pois, na terceira crítica kantiana, a 

natureza pode também ocasionar satisfação daquele que a observa. Não são apenas objetos 

belos que despertam a sensação de satisfação; Kant relaciona ao sentimento de satisfação 

também o objeto agradável, sublime ou bom. Na primeira parte, a Crítica da faculdade de 

juízo estética, Kant empreende uma analítica tanto do belo quanto do sublime, o qual, por sua 

vez, é especialmente ligado à natureza e às suas formas. 

A satisfação despertada por um objeto belo é um sentimento do sujeito, uma sensação, 

o que implica a ausência de uma regra objetiva para o juízo de gosto, que possa determinar 

conceitualmente o que é belo. É por isso que Hegel aponta a concepção kantiana do juízo 

estético não como proveniente do entendimento enquanto tal, ou da intuição sensível, mas do 

livre jogo do entendimento e da imaginação (CE I, p. 76). Para a terceira crítica kantiana, 

seria impossível fundamentar um “critério universal do belo por meio de determinados 

conceitos”; nesse sentido, a comunicabilidade universal das sensações de satisfação (ou 

também de insatisfação) seria esse “critério empírico” – por mais que “fraco e insuficiente” – 

para a suposição da derivação de um gosto (KANT, 2016, p. 128) a partir das faculdades do 

entendimento. Ou seja, mesmo se tratando de uma sensação ocasionada em cada indivíduo e 

que não diz respeito a uma característica inerente ao objeto, pressupõe-se que as demais 

 Nesse sentido, compreende-se a faculdade de julgamento denominada por “gosto” como responsável por 15

determinar o que se entende por belo, mediante a sensação de satisfação despertada por um determinado objeto 
(KANT, 2016, p. 107). Esse é o primeiro momento da explicação sobre o belo, sendo os três momentos restantes 
relacionados às questões do conceito, da finalidade e da necessidade (cf. KANT, 2016, p. 116-36). Hegel 
comenta esses quatro momentos (cf. CE I, p. 77-8).
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pessoas também compartilhem da mesma satisfação ocasionada por tal objeto, o que é 

responsável por elevar seu status à categoria de bela-arte. 

 A caracterização do belo é a base para o pensamento de Kant a respeito da arte, e, 

mais especificamente, das belas-artes e de sua divisão, bem como a outras questões de sua 

obra. A partir disso, pode então a terceira crítica kantiana caracterizar como “bela-arte”: 
Se a arte, adequada ao conhecimento de um objeto possível, direciona as 
ações para tal requeridas somente para torná-lo real, ela se chama mecânica; 
se, em contrapartida, tem o sentimento de prazer como seu propósito 
imediato, ela se chama estética. Esta última é uma arte que é ou agradável 
ou bela. Ela é do primeiro tipo quando tem por fim que o prazer acompanhe 
as representações como meras sensações; e é do segundo tipo quando tem 
por fim que ele as acompanhe como modos de conhecimento. Artes 
agradáveis são aquelas que somente têm por fim a fruição; são desse tipo 
todos os atrativos capazes de entreter as pessoas reunidas em uma mesa:  
[…] Em contrapartida, as belas artes são um modo de representação que é 
por si mesmo conforme a fins e, embora sem fim, / / fomentam o cultivo das 
forças da mente para a comunicação em sociedade (KANT, 2016, p. 203).  

A beleza, que funda a bela-arte, pode também ser entendida como expressão de ideias 

estéticas, sendo o objeto artístico o meio pelo qual essas ideias são expressadas. As ideias 

estéticas são uma “representação da imaginação que dá muito a pensar sem que, no entanto, 

um pensamento determinado, isto é, um conceito, possa ser-lhe adequado”; portanto, uma 

representação “que nenhuma linguagem alcança ou pode tornar compreensível” (KANT, 

2016, p. 211). As ideias estéticas “apresentam um conceito de tal modo que se abre um campo 

potencialmente inesgotável de outras representações que estão associadas com o significado 

do conceito”, fazendo com que “exploremos, tanto de modo imaginativo quanto intelectual, 

aquilo ao qual um conceito se refere” (KLOTZ, 2016, p. 55). Essa “capacidade de sensificar 

ideias de modo expressivo”, “um talento que não é redutível a nenhuma técnica”, é atribuída 

ao gênio (KLOTZ, 2016, p. 56). 

A partir das ideias estéticas é que se articula a divisão das artes proposta por Kant na 

Crítica da faculdade de julgar. Essa divisão tem por princípio uma  
a analogia da arte com os modos de expressão de que os seres humanos se 
servem ao falar, para comunicar-se entre si da melhor maneira possível, isto 
é, não apenas quanto aos seus conceitos, mas também quanto ao que sentem. 
Esses modos de expressão consistem na palavra, no gesto e no tom 
(articulação, gesticulação e modulação). Somente a ligação desses três 
modos de expressão constitui a comunicação completa do locutor. Pois assim 
o pensamento, a intuição e a sensação são transmitidos juntos e ao mesmo 
tempo ao outro. (KANT, 2016, p. 218-9)  

Dos três modos de expressão resultam, portanto, três espécies de belas-artes, que 

expressam ideias estéticas por meio da palavra, do gesto, ou do tom – artes discursivas, artes 

figurativas e a arte do belo jogo das sensações: 
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As artes discursivas são a retórica e a poesia. Retórica é a arte de conduzir 
uma atividade do entendimento como se fosse um livre jogo da 
imaginação ; poesia é a arte de levar a cabo um livre jogo da imaginação 16

como se fosse uma atividade do entendimento. […] As artes figurativas, ou 
artes da expressão de ideias na intuição sensível (e não por meio de 
representações da mera imaginação, // que são suscitadas por palavras), 
podem ser a arte da verdade sensível, ou aquela da aparência sensível. A 
primeira se chama arte plástica; a segunda, pintura. Ambas elaboram figuras 
no espaço para exprimir ideias: aquela elabora figuras que são reconhecíveis 
por dois sentidos, a vista e o tato (ainda que, quanto ao último, não tenha em 
vista a beleza); esta as elabora para a vista apenas. A ideia estética 
(archetypon, arquétipo) constitui o fundamento de ambas na imaginação; 
mas a figura que constitui a expressão da ideia (ektypon, cópia) é dada ou em 
sua expressão corpórea (tal como o próprio objeto existe) ou segundo o 
modo como esta é representada no olho (de acordo com a sua aparência em 
uma superfície); ou então, mesmo em se tratando do primeiro caso, a 
condição da reflexão é ou a relação a um fim efetivo, ou somente a sua 
aparência . […] A arte do belo jogo das sensações (que são geradas a partir 17

do exterior), o qual, em todo caso, tem de poder ser universalmente 
comunicado, não pode dizer respeito a outra coisa senão à proporção dos 
diferentes graus da disposição (tensão) do sentido ao qual pertence a 
sensação, isto é, o tom desse sentido; e, nesse sentido amplo da palavra, ela 
pode ser dividida em jogo artístico das sensações da audição e da visão, ou 
seja, em música e arte das cores (KANT, 2016, p. 219-22) .  18

Cumpre destacar também um aspecto que será melhor compreendido ao longo do 

trabalho, a partir das discussões das propostas de A. Schlegel, Schelling e Hegel: o lugar da 

poesia dentro de cada uma das divisões. Kant atribui à poesia a posição mais alta dentre todas 

as artes , inclusive como sendo aquela que mais depende do gênio para sua realização, na 19

medida em que coloca a imaginação em liberdade (KANT, 2016, p. 224). Isso porque a 

 Hegel não insere a oratória em sua divisão por considerá-la, assim como a historiografia e a edificação 16

religiosa, incapaz de suscitar sentimentos que sejam decorrentes do fato de ela ser bela (CE I, p. 55)

 Kant menciona ainda no rol das artes pictóricas a decoração de ambientes (com tapetes, adereços e belo 17

mobiliário), a arte de se vestir de acordo com o gosto e a jardinagem. Elas são consideradas pictóricas porque 
servem à vista e estão relacionadas à composição de seus produtos (KANT, 2016, p. 221); diferentemente das 
artes plásticas, percebe-se a obra por meio da visão, sendo o tato incapaz de representar a forma da figura de 
maneira determinante para a expressão do belo. Hegel trata, por exemplo, da jardinagem, que não seria parte do 
sistema da “arte efetiva real”, mas uma arte incompleta (ao lado da dança); esses “gêneros intermediários”, por 
mais que capazes de fornecer algo “amável, gracioso e meritório, quando não algo pura e simplesmente 
consumado” (CE III, p. 29) não encerram um conteúdo espiritual como as artes particulares efetivas. Não 
obstante, no capítulo da arquitetura do caderno de Ascheberg é separado um parágrafo para o tratamento da arte 
do jardim, que, curiosamente, tendo em vista a relação aqui feita com o pensamento de Kant, é definida por 
Hegel como o “tratamento e a preparação de objetos da natureza, em relação ao gozo do homem” (GW 28,1, p. 
131), mas que mesmo assim não chega a ser tratada como uma arte de conteúdo espiritual.

 Conforme aponta Winfield (1996, p. 105), “o resultado corresponde à familiar divisão de literatura, arte visual, 18

e música, com uma exceção: a arte do jogo das sensações separa da pintura uma arte abstrata da cor e a coloca ao 
lado da música, contrária tanto à unidade do sentido, quanto à unidade do espaço e do tempo. […] O 
agrupamento de Kant da música e da arte abstrata da cor (na qual um jogo de formas monocromático poderia 
facilmente ser inserido) pode parecer melhor fundamentada em uma dicotomia alternativa que ele brevemente 
explica. Divide-se as artes conforme sua expressão de pensamentos ou intuições, e, no caso de artes expressando 
intuições, divide-se as novamente, se lidam apenas com a forma ou a matéria”.

 É importante ressaltar que existem duas hierarquias distintas quando do tratamento das belas-artes por parte de 19

Kant, uma relativa ao valor estético, “a ‘cultura’ que promove a ampliação e o fortalecimento do ânimo”, sendo 
essa classificação a que realmente interessa na terceira crítica kantiana, e uma relativa ao gozo e a aprazibilidade, 
sendo que, em ambas a poesia é a arte mais elevada (VIEIRA, 2019, p. 36).
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palavra permite uma diversidade de representações do belo infinitamente superior aos demais 

modos de expressão, podendo oferecer inúmeras formas possíveis de expressão, 

diferentemente do que acontece com a retórica . 20

A proposta de divisão apresentada pela terceira crítica kantiana está relacionada à 

maneira como a arte pode ocasionar o juízo estético sobre um objeto a partir da expressão de 

ideias estéticas. Isso se difere das tentativas de simplesmente relacionar as diversas artes, na 

medida em que essa divisão se guia por um princípio, um ponto em comum entre todas as 

artes, que é a expressão de ideias estéticas. 

O ponto mais importante a se ressaltar, tendo por base uma comparação com a 

articulação das artes por parte de Hegel, é como, em Kant, trata-se de uma articulação 

fundada na forma, afinal, não são as ideias estéticas em si que fundamentam sua divisão, mas  

o meio de expressividade dessas ideias. Por forma, entende-se aqui o termo em um sentido 

hegeliano conforme será estabelecido no capítulo a seguir, ou seja, relacionado à expressão do 

conteúdo na efetividade, onde há a associação do conteúdo com o lado espiritual da obra e da 

forma com o lado material, que a realiza na efetividade e se destina à apreensão sensível. Ao 

fazer a analogia das belas-artes com os meios de expressão da comunicabilidade humana, 

 A qual, apesar de também ser realizada pela palavra, tem a imaginação empregada para uma finalidade pré-20

definida e até mesmo limitada pelo contexto em que é empregada – Kant dá como exemplo o ambiente de um 
tribunal, onde o orador até pode tomar emprestado alguns aspectos da poesia, mas sempre com a liberdade 
limitada à discussão do direito (KANT, 2016, p. 225), à finalidade do discurso. Ou seja, por mais que se tenha a 
liberdade imaginativa do uso da palavra, de alguma maneira o pensamento encontra-se limitado ao objeto da 
argumentação empregada. Em Hegel, na distinção entre o poético e o prosaico, também há na eloquência 
submissão da liberdade à lei da conformidade a fins prática (CE IV, p. 40), o que a distingue da poesia, que, por 
sua vez, também se difere da historiografia.
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Kant as diferencia formalmente com base na maneira que se expressam, mas não com base no 

conteúdo que seria típico a cada arte .  21

As considerações de Kant são umas das primeiras articulações filosóficas das artes, 

mesmo que ainda pautadas essencialmente nos meios de expressão de cada bela arte, e não no 

conteúdo. Kant não enxerga, assim como Hegel fará depois, um domínio específico para cada 

arte, articulando todas a partir de meios de expressão distintos. Entretanto, é a partir dessas 

primeiras divisões, decorrentes da necessidade de entendimento das artes como um todo, que 

a estética passa a se debruçar sobre esse problema filosófico, o que se reflete no pensamento 

hegeliano sobre as artes particulares.  

1.2. Schiller e a superação do pensamento cindido 

Um dos autores que, após a divisão de Kant, também empreendeu uma articulação 

filosófica das artes foi August Schlegel, a quem Hegel credita, juntamente com seu irmão 

Friedrich, bem como também Schelling, na virada do século XVIII para o XIX, um novo 

padrão para a avaliação da arte, que serviu de início para as visões da arte contemporâneas aos 

anos 1820, década onde Hegel apresentou seus cursos em Berlim. Tanto A. Schlegel quanto 

Schelling serão apresentados na sequência, uma vez que ambos também se propõem a 

 Há uma diferença dos conceitos de forma e expressão para Kant: “é importante ressaltar aqui que ao introduzir 21

os conceitos de gênio e de ideia estética para compreender a arte, Kant focaliza o caráter expressivo da obra de 
arte num sentido que ele mesmo distingue do aspecto formal da obra artística. As representações da imaginação 
pelas quais ideias são sensificadas, diz Kant, são a ‘matéria’ a partir das quais a obra é feita, diferindo da ‘forma’ 
da obra enquanto apresentação bela. Com isso surge na teoria kantiana da arte o dualismo de gênio e gosto, de 
matéria e forma, de expressividade e beleza. Os dois aspectos da arte, o conteúdo expressivo e a forma bela que é 
exigida pelo gosto, podem até entrar em conflito” (KLOTZ, 2016, p. 56-7). A divisão das belas-artes proposta 
por Kant e apresentada aqui é aquela dos últimos parágrafos da Analítica do gosto, e se diferencia de uma 
primeira divisão que “baseia-se inteiramente no conceito de forma […]. De todo modo, a ideia fundamental 
nessa primeira divisão da arte é que a experiência da arte sempre é um tipo peculiar de percepção, envolvendo 
uma harmonia entre imaginação e entendimento na apreensão da forma do objeto que se manifesta num 
sentimento de prazer” (KLOTZ, 2016, p. 53). A divisão aqui apresentada se baseou na expressividade das ideias 
estéticas, sendo que, “a obra artística, ao expressar uma ideia estética, ocasiona uma atividade das faculdades 
cognitivas, imaginação e entendimento, que, enquanto harmoniosa, é prazerosa, embora isso aconteça de 
maneira distinta da experiência perceptual da forma, que está em foco na concepção do juízo de gosto puro: na 
experiência da arte, diferentemente da experiência prazerosa de uma forma ‘que não significa nada’, a atividade 
da imaginação e do entendimento envolve uma ‘leitura’ do objeto baseada no conceito do que é apresentado pela 
obra” (KLOTZ, 2016, p. 55-6); “essa divisão não se orienta mais – como a divisão inicial apresentada no §14 – 
pelo conceito de forma, mas pela tese de que a arte é expressão de ideias estéticas, ou, mais precisamente, pela 
analogia entre a expressão de ideias estéticas e a expressão de pensamentos, intuições e sentimentos através de 
palavras, gesticulação e modulação na linguagem” (KLOTZ, 2016, p. 57-8). Portanto, nesse sentido da 
diferenciação entre os conceitos de forma e expressão, típica do pensamento kantiano, “a teoria kantiana da arte 
que se desenha nos últimos parágrafos da Analítica do Gosto não pode ser caracterizada como ‘formalista’ – ela 
considera a experiência da beleza como intrinsecamente relacionada com o caráter expressivo da obra. No 
entanto, isso não significa que as características formais da obra são apenas um meio para apresentador um 
conteúdo anteriormente determinado e acessível – a forma amplia esteticamente a ideia que subjaz à obra, e nisto 
mostra-se o potencial próprio da imaginação. Assim, Kant mantém a ideia de que há certa autonomia do aspecto 
formal da obra sem cair no que posteriormente foi chamado de ‘estética formal’” (KLOTZ, 2016, p. 59).
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sistematizar as artes em suas obras, mas, antes disso, é necessário uma compreensão do 

pensamento de Schiller, na medida em que, como já indicado acima, ele é fundamental para o 

estabelecimento das bases para a compreensão da condição cindida do pensamento moderno, 

pautada pela subjetividade que o pensamento hegeliano identifica na filosofia de Kant, e que 

encontrará no romantismo e no idealismo sua superação e sua reconciliação com a 

objetividade, o que culminará na filosofia de Hegel. Haveria, “no homem moderno, uma cisão 

entre o mundo natural e o mundo cultural ou racional, por isso mesmo ele [Schiller] busca a 

possibilidade de restabelecer a ligação entre os dois âmbitos separados” (SÜSSEKIND, 2011, 

p. 9). Essa incursão no pensamento de Schiller se justifica, como já explicitado neste capítulo, 

pela visão que o próprio Hegel tem desse autor – que é diversas vezes mencionado na 

Enciclopédia e na Fenomenologia, bem como tem algumas de suas obras artísticas discutidas 

nos Cursos de Estética –, cumprindo ressaltar novamente ser uma visão parcial, dado que 

demais autores poderiam ser mencionados também nesse debate. 

Essa necessidade decorre da contraposição entre as propostas de divisão das artes de 

A. Schlegel em comparação à de Kant; por isso, a contextualização visa a integrar essas 

propostas com o pensamento filosófico desses autores em um âmbito mais geral, de modo a 

evitar uma mera apresentação desta parte de sua obra, a qual, descolada do todo do 

pensamento filosófico de cada um, pode ter pouco significado e relevância. Nos parágrafos 

seguintes, segue-se, a partir do ponto de vista hegeliano, a construção do seu pensamento, que 

passa por Kant e pelo romantismo, especialmente na figura de Schiller, cuja relevância para 

esta discussão será explicada como “mola propulsora para o romantismo” (WERLE, 2013, p. 

48). Além do mais, o pensamento romântico também tem importância fundamental para o 

desenvolvimento da estética, sendo seus princípios incorporados tanto pelos Cursos de 

Estética quanto por demais autores da contemporaneidade .  22

Antes de se tratar da articulação proposta por A. Schlegel, que considera as artes como 

análogas à linguagem – o que se assemelha à divisão com base nos meios de expressão 

conforme a terceira crítica kantiana – é imprescindível compreender o contexto do 

romantismo, que de alguma maneira já é adiantado por Kant e seu idealismo transcendental. 

Hegel, mesmo reconhecendo os méritos de Kant em ter feito valer a diferença da consciência 

 Sendo possível mencionar a “proposição da noção de crítica de arte (e o reconhecimento da conjunção entre 22

história e teoria para a constituição da crítica de arte); a identificação do artista enquanto locus da criação e a 
compreensão da criação enquanto atividade infinita; o reconhecimento do caráter fragmentário da criação e do 
sentido” (RABELO; WEBER, 2019, p. 193)
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ordinária da consciência filosófica, aponta que ainda assim ele teria ficado no meio do 

caminho, porque “entendeu o fenômeno apenas no sentido subjetivo, e fixou fora dele a 

essência abstrata como a coisa-em-si, inacessível ao nosso conhecimento” (Enciclopédia I, § 

131). Em termos da Ideia, da unificação do conceito com a realidade que caracteriza o pensar 

especulativo, a filosofia kantiana ficaria, do ponto de vista do pensamento hegeliano, apenas 

no primeiro grau da consciência, apenas no perceber (Enciclopédia III, § 420), conforme 

aponta seguinte parágrafo da Enciclopédia: 
§ 415. […] A filosofia kantiana pode ser considerada, com todo o rigor, a 
filosofia que apreendeu o espírito com consciência e que contém só e 
unicamente as determinações da fenomenologia, e não da filosofia do 
espírito. Ela considera [o] Eu como relação a algo que está além, que se 
chama, na sua determinação abstrata, a coisa em si, e só segundo essa 
finitude apreende tanto a inteligência como a vontade. Se no conceito da 
faculdade de julgar reflexiva tal filosofia chega na verdade à ideia do 
espírito, à “subjetobjetividade” [subjetk-objektivität], a um entendimento 
intuitivo etc, como também à ideia da natureza, essa ideia mesma é de novo 
rebaixada a um fenômeno, isto é, a uma máxima subjetiva (§ 58, 
Introdução). Por isso pode-se ver como [sendo] um sentido correto dessa 
filosofia o que foi entendido por Reinhold como uma teoria da consciência, 
sob o nome de faculdade da representação. A filosofia de Fichte tem o 
mesmo ponto de vista, e o não-Eu é determinado como objeto do Eu, só na 
consciência; ele permanece como choque infinito, isto é, como coisa-em-si. 
As duas filosofias mostram, portanto que elas nem chegam ao conceito nem 
ao espírito tal como é em-si e para-si, mas só como é em relação a um Outro 
(Enciclopédia III, § 415, p. 185). 

Foi nesse contexto de cisão entre sujeito e objeto, o qual a lógica hegeliana pretende 

superar, que “muitos – nomeadamente Schiller – descobriram na ideia do belo artístico, da 

unidade concreta do pensamento da representação sensível, a saída [para escapar] das 

abstrações do entendimento separador” (Enciclopédia I, § 55). Esse percurso é descrito por 

Hegel tanto no prefácio quanto na introdução da Fenomenologia do Espírito, a partir de 

Descartes, quando a filosofia entra na “esfera da subjetividade”, ganhando um “ponto de vista 

totalmente novo” (LEBRUN, 1998, p. 165-6). A filosofia cartesiana traz o sujeito para a 

filosofia, sendo que, após as críticas kantianas, esboça-se a “virada em direção ao pensamento 
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especulativo” (LEBRUN, 1998, p. 178), e, a própria filosofia, por necessidade racional (Cf. 

LEBRUN, 1998, p. 166-7) tenta unificá-lo com o objeto , a partir da categoria do Absoluto .  23 24

Durante grande parte da história da filosofia moderna, operaria ainda, pelo menos de 

acordo com o ponto de vista da lógica hegeliana, a cisão entre pensar e ser, homem e natureza, 

conceito e realidade, sujeito e objeto, sendo Schiller quem tenta ir além do kantismo e unificá-

los , influenciando o romantismo e autores como A. Schlegel e Schelling. Hegel apenas 25

considerará a tarefa de fato concluída por meio de sua filosofia , onde o saber absoluto se 26

torna ciência, sistema. A descoberta da subjetividade pauta o pensamento da filosofia 

moderna, sendo que Hegel aponta que é apenas com Schiller que se começa a pensar na 

unificação com o objeto, com a natureza. Sua obra Poesia ingênua e sentimental é 

fundamental para a compreensão da filosofia romântica, e, no que interessa a essa pesquisa, 

especialmente a distinção entre o entendimento de Kant e A. Schlegel a respeito da articulação 

das artes, uma vez que suas analogias com a linguagem ou meios de expressão se fazem a 

partir de fundamentos distintos. Além disso, essa obra também possui um parentesco com 

periodização filosófico-histórica da arte realizada por Hegel e que será discutida no próximo 

 “As cisões criadas e consolidadas pelo entendimento na época moderna (entre espírito e matéria, alma e corpo, 23

liberdade e necessidade, fé e saber…), acabam por despertar um interesse, propriamente racional, na conciliação 
de oposições” (LEBRUN, 1998, p. 166-7)

 “De fato, esse temor de errar pressupõe como verdade alguma coisa (melhor, muitas coisas) na base de suas 24

precauções e consequências; – verdade que deve antes ser examinada. Pressupõe, por exemplo, representações 
sobre o conhecer como instrumento e meio e também uma diferença entre nós mesmos e esse conhecer, mas, 
sobretudo, que o absoluto esteja de um lado e o conhecer de outro – para si e separado do absoluto – e mesmo 
assim seja algo real. Pressupõe com isso que o conhecimento, que, enquanto fora do absoluto, está também fora 
da verdade, seja verdadeiro; – suposição pela qual se dá a conhecer que o assim chamado medo do erro, é, antes, 
medo da verdade. Essa consequência resulta de que só o absoluto é verdadeiro, ou só o verdadeiro é absoluto” 
(FE, p. 70).

 Como avisado no início deste capítulo, a visão hegeliana da filosofia kantiana é parcial, considerando os 25

interesses que estão por detrás da constituição do sistema de Hegel. Inclusive, tomando por base a terceira crítica 
de Kant, texto que mais interessa a esta pesquisa, já se pode ver uma perspectiva de superação da cisão entre 
sujeito e objeto, especialmente a partir de suas visões sobre o belo e a natureza, o que já indicaria uma harmonia 
do sujeito com o objeto.

 “Sabe-se que o capítulo inaugural da Fenomenologia do Espírito, dedicado à consciência, inicia com uma 26

análise do que Hegel chama de ‘certeza sensível’, ou seja, busca-se saber da gênese do próprio Espírito. Se o 
itinerário fenomenológico chega a seu termo ao alcançar o saber absoluto, através da superação da separação 
entre sujeito e objeto, a experiência do Absoluto já se faz presente no ponto de partida do itinerário, com a 
diferença de que essa experiência não se reconhece como tal, insciência essa que empresta caráter de necessidade 
ao processo. Assim, de certo modo, a fenomenologia parte de uma experiência que é anterior à dicotomia sujeito/
objeto. Hegel pretende afastar-se da parcialidade de seus antecessores, de Fichte, que via no sujeito o ponto de 
partida, e de Schelling, que fazia tudo arrancar do inconsciente da natureza. E mais importante ainda é que, em 
sua análise inaugural, Hegel formula a sua primeira crítica à hegemonia kantiana da dicotomia: é o Absoluto que 
está no ponto de partida, e a experiência da separação surge apenas em um segundo momento. Sabe-se como os 
avanços do Espírito se realizam, já em seus inícios, através da conquista do universal, isto é, aquela ‘certeza’ 
desentranha-se, segundo a instigante análise hegeliana, através das mais primevas manifestações dos universais: 
do isto, do aqui e do agora; substância, espaço e tempo delineiam o primeiro perfil da frequentação do elemento 
universal” (BORNHEIM, 1994).
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capítulo, ainda que Schiller não tenha pretendido com a obra uma articulação histórica 

(SZONDI, 1992, p. 204). 

Schiller, embasado pelas filosofias de Kant e Fichte, considera que a filosofia kantiana 

carece de um acabamento, o que o motiva a buscar um fundamento objetivo para o belo 

(SUZUKI, 1995, p. 12-3); assim ele propõe a unificação dos juízos reflexionantes com a 

natureza e desenvolvendo sua noção de gênio ingênuo em oposição ao gênio sentimental. 

Sucintamente, para Schiller (1991, p. 60), a distinção entre o poeta ingênuo e o sentimental é 

que um é a natureza, ao passo que o outro a busca . Pelo par ingênuo e sentimental, ou, 27

conforme Goethe, clássico e romântico – distinção aproveitada por August Schlegel e seu 

irmão Friedrich (SUZUKI, 1991, p. 23) –, entendem-se as diferenças entre o pensamento 

antigo e moderno, na medida em que a poesia ingênua se refere a uma maneira natural ou 

instintiva de criar (SUZUKI, 1991, p. 31), e a poesia sentimental moderna se funda na 

reflexão, na “egoidade” [Ichheit], de modo que essa adesão a filia à filosofia de Kant e Fichte 

(SUZUKI, 1991, p. 26-7), ainda que indo além, sugerindo a superação da cisão entre sujeito e 

objeto. Schiller identifica que os modernos teriam um pensamento subjetivo em oposição à 

objetividade grega, de modo que, para Hegel, seria a partir da obra de Schiller que o 

pensadores do romantismo e do idealismo visam à superação dessa dicotomia, motivo pelo 

qual as categorias do infinito e do absoluto já se encontram nas obras de A. Schlegel e 

Schelling, como será demonstrado na sequência. Comparando as duas formas de poesia, 

afirma Schiller: 
Ao poeta ingênuo, a natureza concedeu o favor de sempre atuar como uma 
unidade indivisa, de ser a cada momento um todo autônomo e acabado, e de 
expor a humanidade na realidade segundo seu conteúdo inteiro. Ao 
sentimental, emprestou o poder, ou antes, dotou-o de um vivo impulso para 
restabelecer por si mesmo aquela unidade nele suprimida por abstração, a 

 Apesar da dicotomia apresentada por Schiller, é válido destacar que não se tratam de categorias 27

incomunicáveis entre si, como ressaltam diversos estudos, baseando-se principalmente na seguinte nota: “Talvez 
não seja supérfluo lembrar que, se aqui os poetas modernos são opostos aos antigos, a diferença não deve ser 
entendida como diferença de época, mas também como diferença de maneira. Também nos tempos modernos 
temos poesias ingênuas em todas as classes, embora não mais da espécie inteiramente pura, e não faltam poetas 
sentimentais entre os antigos poetas latinos, e mesmo entre os poetas gregos. Não apenas no mesmo poeta, 
também na mesma obra amiúde se encontram ambos os gêneros unidos, como, por exemplo, nos Sofrimentos de 
Werther, e tais produtos sempre causarão o maior efeito” (SCHILLER, 1991, p. 61). Dentre esses estudos, 
Süssekind (2011, p. 8) destaca que “a nota de Schiller pretende esclarecer uma imprecisão que se evidencia ao 
longo do livro Poesia ingênua e sentimental, criando uma espécie de labirinto terminológico, no qual o conceito 
de ingênuo designa ora os objetos e as ações que despertam o interesse do homem moderno ao contemplar a 
natureza, ora a poesia de Goethe, ora a Antiguidade; enquanto o conceito de sentimental define a cultura 
moderna, mas também está presente como modo poético entre romanos e gregos antigos”. 
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fim de tornar a humanidade completa em si mesmo, passando de um estado 
limitado a um infinito (SCHILLER, 1991, p. 88, itálicos nossos) . 28

É Schiller, portanto, que servirá para Hegel como o ponto de partida para a pretensão de 

superação da cisão moderna entre sujeito e objeto, permitindo o desenvolvimento posterior do 

pensamento romântico e do idealismo absoluto. No que tange à proposta desta dissertação, 

seu papel é essencial para a compreensão hegeliana do desenvolvimento filosófico entre Kant, 

A. Schlegel e Schelling, o que diz respeito também às suas respectivas propostas de 

articulação das artes. 

1.3. O sistema das artes na Doutrina da arte de August Schlegel 

A importância do pensamento de A. Schlegel para a compreensão da articulação das 

artes empreendida por parte da estética de Hegel se dá porque sua Doutrina da arte representa 

“de um lado, no campo do pensamento pós-kantiano, a primeira tentativa real de estabelecer 

um ‘sistema’ da filosofia da arte e, de outro, ela se baseia nas novas concepções dos primeiros 

românticos sobre literatura e arte”; ou seja, apenas a partir da Doutrina da arte – obra que 

viria depois a servir como influência para os pensamentos de Schelling e de Hegel, os maiores 

exemplos da filosofia da arte – há uma filosofia da arte com intenções sistemáticas (WERLE, 

2018, p. 72-3). Dessa pretensão sistemática, surge a necessidade de A. Schlegel de estabelecer 

uma articulação das artes, o que é feito por ele ligando todas as artes à poesia, a arte superior. 

Sua proposta, no entanto, também é muito permeada pelo questão formal, o que 

permite apontar alguns elementos que compartilha com a articulação kantiana, discutida 

anteriormente. Não obstante, por mais que Kant tenha dado o caminho para pensar a arte a 

partir da reflexão, ele não pretende apresentar um sistema como A. Schlegel, e, 

posteriormente, Schelling e Hegel. Kant teve intenções diferentes da Doutrina da arte, uma 

vez que se propôs a fazer um juízo do gosto, e não uma ciência do belo. Por isso, apesar de 

chegarem em conclusões semelhantes, enxergando cada bela-arte como uma espécie de 

linguagem, o fundamento do romântico A. Schlegel a respeito da arte e do belo difere daquele 

de Kant, e ele inclusive dedica algumas páginas de sua doutrina a comentar e apontar a 

“insuficiência” de Kant, especificamente na caracterização do belo. Isso porque a beleza de 

 Trata-se do desenvolvimento de uma noção que já estava presente em outra obra de Schiller, A educação 28

estética do homem (1995, p. 40): “De onde vem esta relação desvantajosa dos indivíduos, a despeito da 
superioridade do conjunto? Por que o indivíduo grego era capaz de representar seu tempo, e por que não pode 
ousá-lo o indivíduo moderno? Porque aquele recebia suas forças da natureza, que tudo une, enquanto este as 
recebe do entendimento, que tudo separa”.
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um objeto, para a terceira crítica kantiana, resultaria meramente da sua contemplação e de um 

“aprazimento seco”, o que corresponde a uma caracterização estreita do belo, sem relacioná-

lo ao infinito ou a uma “consciência harmoniosa da natureza inteira, mas apenas por sermos 

passíveis de conhecimento” (SCHLEGEL, 2014, p. 74-8).  

Como pano de fundo da articulação de A. Schlegel há todo o desenvolvimento do 

pensamento romântico a partir de Schiller descrito pela ótica hegeliana na seção anterior , 29

sendo essa questão filosófica de fundamental importância, especialmente levando em 

consideração o papel que o romantismo atribui à arte em comparação com a filosofia. A 

divisão kantiana das belas-artes as articula a partir da expressão de ideias estéticas, sendo que, 

do ponto de vista da articulação das artes particulares, bem como do sistema hegeliano como 

um todo, tais ideias ainda operariam na lógica da cisão do homem com a natureza, sem 

unificar sujeito e objeto, portanto, sem atingir o infinito. A ideia de infinito é um reflexo da 

concepção romântica de A. Schlegel, na qual o elemento poético [Poetische], que funciona 

como princípio da doutrina da arte e dos gêneros particulares, se manifesta no finito “de 

maneira simbólica ou simbolizadora (linguagem)” (WERLE, 2014, p. 16). A. Schlegel aponta, 

portanto, a falta de um elemento mais sensível (no caso, o poético, o infinito) para a 

caracterização do belo, uma vez que a simples contemplação e o mero entendimento 

individual, para ele, não podem resultar de fato nas sensações subjetivas e psicológicas que 

nos permitem apreender e apreciar o belo. A crítica de A. Schlegel inclusive aborda o conceito 

de “ideias estéticas” enquanto forma mais elevada do belo e específico das belas-artes 

(SCHLEGEL, 2014, p. 88), que é trazido por Kant justamente no momento em que o autor 

propõe uma articulação dos gêneros particulares, com base nos já discutidos meios de 

expressão e sua analogia com as formas de comunicação humanas. 

 Sua Doutrina da arte pode ser considerada como uma espécie de suma das posições românticas sobre a arte 29

(WERLE, 2011, p. 47).



31

A ideia de doutrina  se refere a uma teoria da arte feita a partir de um determinado 30

princípio que se desdobra sistematicamente nos gêneros da arte. O princípio que A. Schlegel 

enxerga para uma articulação das artes está relacionado ao caráter poético de cada uma delas, 

sendo, portanto, o poético a gênese da arte. Ao empregar o termo “poético” em sentido amplo, 

A. Schlegel busca, como é próprio do pensamento romântico, ressaltar o elemento criativo e o 

poder da subjetividade do artista. O termo alemão Poetische decorre do termo grego poiesis, e 

tem por objetivo caracterizar a imaginação criadora do artista. Pode-se dizer, portanto, que sua 

doutrina da arte toma a forma de uma poética (WERLE, 2014, p. 12-4). Os termos “doutrina 

da arte” e “poética” são inclusive tratados como sinônimos ao longo da obra (cf. SCHLEGEL, 

2014, p. 28), sendo ambos utilizados para designar uma proposta de teoria filosófica – em 

oposição a uma teoria meramente técnica das artes. 

A partir do caráter poético que as todas artes possuem, a proposta de divisão dos 

gêneros decorre da maneira como A. Schlegel observa os respectivos meios de expressão e de 

representação de cada um deles no espaço e no tempo, por meio dos sentidos da visão e da 

audição. Sua diferenciação dos “gêneros de artes” se baseia na apreensão pelos sentidos 

(SCHLEGEL, 2014, p. 113). Existem os gêneros que expõem simultaneamente a intuição 

sensível e os que a expõe sucessivamente. A exposição simultânea está relacionada à atividade 

da visão, uma vez que se vê a totalidade da obra e do seu conteúdo em um único momento 

temporal , como ocorre na escultura e na pintura, a partir da quantidade de pontos de vista 31

em que se tem a apreensão do conteúdo da obra: apenas um para a pintura em oposição aos 

múltiplos proporcionados pela escultura (SCHLEGEL, 2014, p. 134). Aqui, a forma de 

 Um ponto a se ressaltar da Doutrina da Arte de A. Schlegel, do qual decorre a articulação dos gêneros 30

artísticos empreendida em grande parte da obra, diz respeito à proposta do autor em realizar uma teoria da arte 
que seja de fato filosófica e não meramente técnica, ou seja, que não se resumisse apenas à prescrição de 
maneiras de se produzir e apreciar arte. A essa teoria filosófica das belas-artes, o autor dá o nome de “doutrina”, 
afirmando que ela “teria de estabelecer como princípio: a arte deve ser ou o belo deve ser produzido, caso 
queiramos designar dessa maneira o objeto da mesma. Ela teria de conectar esse princípio ao princípio superior 
da filosofia em geral. Mais adiante ela teria de expor a autonomia [Selbstständigkeit] do belo, sua diversidade 
essencial e sua independência do que é eticamente bom: ela teria de afirmar a autonomia [Autonomie] da arte. 
[…] A partir disso ela iria dimensionar e circunscrever a esfera inteira possível da arte e, ao mesmo tempo, fixar 
os limites necessários das esferas particulares das diferentes artes e dos gêneros e subespécies das artes e, assim, 
prosseguir por meio de sínteses constantes até as leis artísticas mais determinadas” (SCHLEGEL, 2014, p. 28).

 “O olho, a saber, de início nada mais vê senão cores, luz e sombra, e essas ele tem de ver como se estivessem 31

sobre um quadro pintado na superfície; ali onde elas se diferenciam reciprocamente ele vê o limite e, portanto, 
alcança o contorno de uma figura. Mas somente quando é ensinado pela experiência do sentimento é que o olho 
pode saber como se gradua e se alterna a iluminação segundo as modificações da superfície, como, por exemplo, 
se matiza uma esfera, como as cores se abafam pela distância: ele aprende a julgar os estados dos corpos um em 
relação ao outro e também suas formas, segundo os lados que não estão voltados para nós, e acredita ver tudo 
isso de modo imediato. Para o sentido da visão pode haver, portanto, uma dupla arte: aquela que representa 
[darstellt] as formas por meio de si mesma e aquela que o faz por meio das cores e da iluminação, em suma, a 
escultura [Plastik] e a pintura” (SCHLEGEL, 2014, p. 113-114).
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intuição que incide sobre a apreensão de uma obra de arte é de natureza espacial. A. Schlegel 

não chega a mencionar nesse momento inicial de seu panorama de divisão das belas-arte a 

arquitetura, apesar de depois tratar dela individualmente ao longo de sua doutrina, 

principalmente contrapondo-a à escultura. Mesmo assim, ele considera a arquitetura deduzida 

da plástica (SCHLEGEL, 2014, p. 120). 

Já a outra forma de exposição tem natureza temporal. A apreensão da música se dá de 

maneira sucessiva, à medida que o ouvido capta a sonoridade, sendo que a representação 

consiste em um jogo de sucessões , diferenciadas, que vão preenchendo o tempo e atuando 32

sobre a audição. A poesia, por outro lado, não atua apenas sobre a audição, mas é por meio 

dela que a captamos, uma vez que a linguagem consiste em signos audíveis, que, aliados à 

imaginação, despertam as representações das obras de arte  (cf. SCHLEGEL, 2014, p. 33

113-115). 

O outro gênero para além da escultura, arquitetura, pintura, música e poesia também 

trabalhado na obra é o gênero da dança , que é objeto de análise pela doutrina de A. Schlegel, 34

uma vez que se apresenta como um elo intermediário entre os gêneros sucessivos e os gêneros 

simultâneos, onde “os movimentos da arte da dança, ao contrário, se passam no espaço, 

segundo medidas temporais de som” (SCHLEGEL, 2014, p. 118). 

Dado o caráter poético de sua Doutrina da arte, A. Schlegel tem como “verdadeira 

obsessão” a ideia da origem, procurando – diferentemente de Hegel, que busca “perseguir a 

arte em suas diferentes formas, figuras e obras históricas” – definir sua origem, o que é feito a 

partir de uma espécie de “genealogia das artes” com base na poesia (WERLE, 2018, p. 81). 

 “Assim como o espaço é a forma da intuição exterior, o tempo é a forma do sentido interior, cujo objeto se 32

torna tudo o que relacionamos ao nosso estado: o que propriamente preenche o tempo é o sentimento. 
Representamos o espaço infinitamente estendido em todas as dimensões, o tempo em apenas uma dimensão: ele 
se assemelha a uma linha infinita e sua progressão pode mais facilmente ser tornada sensível por meio da 
imagem de um ponto que flui. O tempo, por conseguinte, não é propriamente capaz de nenhuma extensão, mas 
apenas de intensidade: isso significa que o sentimento que o preenche pode ser muito distinto segundo os graus. 
Dentre todos nossos sentidos, a audição é propriamente o sentido mais interior […]. Ao contrário, os sons, por 
mais que os representemos fora de nosso ouvido como operando numa distância, nós, contudo, os acolhemos em 
nós mesmos. […] O sentido da audição é, por assim dizer, a tradução do que é sucessivo no mundo exterior na 
forma de nosso sentido interior, o tempo, donde fica claro que apenas podem haver artes para a audição cuja 
representação [Darstellung] consiste em um jogo de sucessões” (SCHLEGEL, 2014, p. 114).

 Enquanto para A. Schlegel a poesia era captada por meio da audição, Hegel não entende o som como o 33

material sensível da poesia, mas apenas como mero signo (assim como poderia ser também a palavra escrita), 
sem significado por si mesmo (CE III, p. 193), havendo, portanto uma quase completa ausência de material 
sensível – praticamente apenas Ideia, conforme será melhor discutido no capítulo seguinte.

 A dança e a jardinagem, que estavam inseridas nas divisões de Kant e A. Schlegel, são para Hegel apenas artes 34

incompletas, gêneros intermediários impotentes para a expressão espiritual, por mais que capazes de fornecer 
ainda obras agradáveis, graciosas e meritórias (CE III, p. 29).
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Ou seja, A. Schlegel tenta “compreender as diferentes artes […] como resultado de uma 

potência poética radical” (WERLE, 2018, p. 74). Disso resulta que a poesia é o objeto mais 

importante, e que as demais artes são tratadas “de modo escasso e como preparação para a 

poesia”, o que gera a inevitável impressão de “incompletude” da teoria das artes plásticas de 

A. Schlegel (WERLE, 2018, p. 81-2). 

Uma vez que a essência de todas as artes diz respeito à poesia, ao infinito, e como ele 

se manifesta no finito por meio da “linguagem da palavra” [Wortsprache] (SCHLEGEL, 

2014, p. 115), “no limite, todas as artes particulares são uma forma de linguagem” (WERLE, 

2014, p. 15). O que serve de base para sua divisão é a linguagem pela qual o ser humano virá 

a apreender o elemento poético; tanto é que as espécies de artes estão limitadas à quantidade 

de meios de representação no espaço e no tempo (SCHLEGEL, 2014, p. 117-8). Com isso, o 

conteúdo é o poético, de modo que o que muda de uma arte para a outra é a forma. Em Hegel, 

por outro lado, cada arte tem seu universo e seu contexto de maior incidência e relevância, de 

modo que é possível falar em conteúdos arquitetônicos, escultóricos, pictóricos, musicais e 

poéticos, que refletem as necessidades do espírito de sua época.  

Os gêneros de arte apresentados por A. Schlegel refletem a distinção que havia sido 

feita por Lessing algumas décadas antes, entre a pintura, arte que atua no espaço, por meio de 

figuras e cores, e a poesia, arte que atua através da sequência temporal, por meio de sons 

articulados (LESSING, 1998, Capítulo VIII). No caderno de Ascheberg, há referência direta 

ao Laocoonte de Lessing, e sua diferenciação entre a sucessão da poesia e as figuras lado a 

lado na pintura, o que, para Hegel, é ainda “muito superficial, e remonta ao início dos estudos 

sobre arte” (GW 28,1, p. 145-6) . Portanto, tal divisão, que leva em última instância a uma 35

caracterização de cada gênero artístico enquanto uma linguagem, pode ser tida como fundada 

na forma, pois o conteúdo é sempre o poético apresentado sob diferentes formas. 

Por fim, retomando o que já foi dito no item dedicado a Kant, pode-se ressaltar ainda o 

lugar da poesia dentro da Doutrina da arte. A. Schlegel a enxerga como a arte originária, a 

mais antiga dentre todas, tendo suas raízes no mesmo momento da própria linguagem 

 Como se verá no capítulo seguinte, trata-se de uma diferenciação limitada, pois não consegue trazer aspectos 35

do conteúdo que determinam as diferenças entre cada arte. Nesse sentido, “é questionável se ordenações espaço-
temporais são suficientes para identificar tais meios em relação às propriedades físicas adicionais que os 
distinguem por outro lado. Se essas características adicionais não fossem incidentais para a significação estética 
de cada meio artístico putativo, então uma esquematização espaço-temporal não seria o veículo adequado para a 
particularização das artes. Ademais, nesse caso, a espaço-temporalidade dificilmente seria o único princípio para 
divisão das artes que pode ser derivado do conceito de arte” (WINFIELD, 1996, p. 102).
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humana, meio pela qual ela se manifesta . Por se tratar de uma poética, como não poderia ser 36

diferente, na doutrina da arte de A. Schlegel, a poesia é a arte mais elevada, mais ilimitada, na 

qual todas as demais devem buscar inspiração (SCHLEGEL, 2014, p. 116), pois é o modo 

privilegiado de expressão artística. 

1.4. O sistema das artes na Filosofia da arte de Schelling 

A Filosofia da arte de Schelling é o que mais se aproxima, ainda que de maneira mais 

modesta, do empreendimento dos Cursos de Estética de Hegel (SUZUKI, 2001, p. 10). O 

sistema filosófico de Schelling engloba sua filosofia da arte, sendo ela uma “repetição dele na 

potência mais alta” (SCHELLING, 2001, p. 26), ou seja, um desdobramento do seu 

pensamento a respeito do Absoluto, que se estende à arte e, sucessivamente, às artes, as quais 

o autor chama de formas particulares.  

A arte não é tratada por Schelling como um tema ou um objeto da filosofia: a arte é a 

própria filosofia e assim como as demais filosofias de seu sistema do Absoluto, como a 

filosofia da natureza ou a filosofia da história, é uma potência do Absoluto, uma forma de 

apresentação, sendo que, dentro das três potências, a arte possui uma posição privilegiada, 

pois é o “momento de encontro da natureza e da história, da natureza e do espírito e, enfim, 

convergência de uma filosofia da natureza e uma filosofia transcendental que, pela primeira 

vez, pode apresentar-se como versão do sistema”, de modo que a posição privilegiada que a 

arte possui no sistema de Schelling permite a compreensão absoluta do saber (COELLO, 

2005, p. 28-9). 

Fischbach (2000, p. 185-6) sustenta que a Filosofia da arte teria influenciado a 

concepção de Hegel da arte enquanto uma dimensão do espírito absoluto, pois ele dá crédito a 

Schelling por “ter reconhecido a ideia em si ou o absoluto da arte em si determinado por 

Schiller como a unidade do sensível e do racional, do particular e do universal, da necessidade 

e da liberdade, do natural e do espiritual”. Ao tratar das influências da Filosofia da arte sobre 

os Cursos de Estética (cf. FISCHBACH, 2000, p. 191), ele aponta aqui o maior débito de 

Hegel a Schelling, sendo outro importante paralelo a articulação das artes, ainda que Hegel 

 Hegel, de maneira semelhante, também aponta que “a poesia é mais antiga que o falar prosaico desenvolvido 36

com riqueza da arte. Ela é o representar originário do verdadeiro, um saber que ainda não separa o universal de 
sua existência viva em singularidades […]” (CE IV, p. 24).
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insira o elemento histórico em sua proposta, o que dá ao seu sistema uma dinâmica diferente, 

como se verá a seguir. 

A arte do sistema da filosofia de Schelling é aquela que expõe o Absoluto nessa 

potência (SCHELLING, 2001, p. 30), concepção semelhante a dos Cursos de Estética, uma 

vez que em ambos “a filosofia da arte não é uma parte da filosofia, mas a filosofia ela mesma, 

ou o sistema inteiro” (FISCHBACH, 2000, p. 186), apesar de em Hegel haver claramente uma 

hierarquia entre arte e filosofia no âmbito do espírito absoluto, aspecto que, ao final desta 

seção, será fundamental para diferenciar as propostas de articulação das artes dos dois autores. 

Para Schelling, o termo “filosofia da arte” não corresponde a uma construção da arte 

individualmente, como tema a se pensar a partir de um método filosófico, mas do Absoluto 

sob a forma de arte (COELLO, 2005, p. 37). Portanto, a arte, para ele, é considerada como 

mais do que as “emoções meramente sensíveis, os afetos e a satisfação sensível que as obras 

de arte suscitam” (SCHELLING, 2001, p. 22). A beleza corresponde ao infinito sob a figura 

de arte, sendo que “se o infinito da filosofia é a verdade, da arte o será a beleza”, de modo que 

beleza e infinito se equiparam enquanto nomes para o conhecimento do Absoluto, da 

identidade (COELLO, 2005, p. 37) . 37

No que tange à articulação das artes, Schelling – que considera a divisão proposta por 

Kant como “bastante vaga” (SCHELLING, 2001, p. 143)  – articula sua divisão das formas 38

particulares originárias dentro da potência da arte tendo por base sua expressão do Absoluto, 

seja no mundo ideal ou no mundo real (físico), ou ainda, a expressão do infinito no finito. É 

 “Por conseguinte, na filosofia da arte construo, antes de mais nada, não a arte como arte, como este particular, 37

mas construo o universo na figura da arte, e a filosofia da arte é a ciência do todo na forma ou potência da arte. 
[…] Objeto da construção e, por isso, da filosofia, só é em geral aquilo que é capaz de acolher em si, como 
particular, o infinito. Para ser objeto da filosofia, a arte tem portanto de expor realmente o infinito ou tem ao 
menos de poder expô-lo em si, como o particular. No entanto, não é só isso que ocorre com respeito à arte; como 
exposição do infinito, ela também está na mesma altura que a filosofia: – assim como esta expõe o Absoluto no 
protótipo, aquela o expõe no antítipo” (SCHELLING, 2001, p. 30-1).

 “Schelling acertadamente afirma que a caracterização, por parte de Kant, da música como um jogo de 38

sensações, como se seu propósito fosse o despertar de emoções, seria formal demais para distinguir a música das 
conglomerações do cheiro, gostos, ou outras sensações desprovidas de significação estética” (WINFIELD, 1996, 
p. 134, nota 13). Não obstante, Schelling toma emprestado de Kant a noção de ideia estética – a qual, como visto 
anteriormente, é a base da divisão kantiana das artes – para constituir sua filosofia da arte, ainda que adaptando-a 
à sua concepção da arte: “Na terceira crítica, é em particular a concepção da idéia estética, conceito central da 
teoria kantiana da arte, da qual Schelling parte na sua exposição da representação simbólica. […] No entanto, há 
uma diferença profunda entre a concepção schellingiana da representação simbólica e o conceito kantiano de 
idéia estética: segundo Kant, a idéia estética serve para a ampliação estética de um conceito da razão. […] 
Assim, a concepção kantiana refere-se, nos termos de Schelling, a uma apresentação alegórica. […] A 
interpretação schellingiana da idéia de uma abundância de sentido inconscientemente produzida como 
característica de uma apresentação simbólica que originalmente não possui alguma significação distinta, ao invés 
da ampliação estética de um conceito da razão transcendente, é uma conseqüência de sua concepção da arte 
como apresentação do absoluto. Ela constitui uma transformação da concepção kantiana da imaginação artística 
motivada pelo quadro monista no qual a estética é colocada” (KLOTZ, 2008, p. 114-5).



36

com base nessa oposição que o autor divide a arte plástica como o lado real do mundo 

artístico e a arte da palavra como o lado ideal do mundo artístico. Isso porque a linguagem, 

instrumento da arte da palavra, que é a expressão imediata de um ideal (“do saber, pensar, 

sentir, querer etc.”) em um real, se opõe à expressão real, que não aparece como Ideia, mas 

como matéria  (SCHELLING, 2011, p. 138-9). 39

As formas particulares, que exprimem e contêm em si o Absoluto, são, no lado da arte 

plástica, a música, a pintura e a plástica (que compreende a arquitetura, o baixo-relevo e a 

escultura), e, no da arte da palavra, a poesia. Apesar de as duas formas terem a mesma 

essência, a poesia é a potência superior da arte plástica, exprimindo suas ideias como um 

universal em si (linguagem) no lado ideal, diferentemente da plástica, que as exprime como 

um concreto em si, no lado real (SCHELLING, 2001, p. 265). Ou seja, de um lado há a 

linguagem, do outro a matéria (SCHELLING, 2001, p. 138). Nas formas de arte do lado real, 

são encontradas três potências: a primeira, inorgânica, toma corpo na sonoridade (música); a 

segunda, orgânica, baseia-se na igualdade entre luz e corpo (pintura); a terceira é a própria 

essência (plástica) . O pensamento sistemático de Schelling irá apontar desdobramentos 40

dessas formas particulares, ou seja, elementos musicais, pictóricos e plásticos em cada um dos 

gêneros artísticos . 41

 “Portanto, também na arte plástica, o ato absoluto de conhecimento, a Idéia, só é imediatamente apreendida 39

pelo lado real, ao passo que, na palavra ou arte da palavra, é originariamente apreendida como ideal, e não cessa 
de ser ideal, mesmo no invólucro transparente que a acolhe. […] Visto que, segundo o § 24, as formas da arte são 
formas das coisas tais como são em Deus, o lado real do próprio universo é a arte plástica, o lado ideal, a arte 
poética ou da palavra, e todas as formas particulares que retornam nessas formas fundamentais exprimirão, por 
sua vez, somente o modo de as coisas particulares ser no Absoluto […]. § 75. Em cada uma das duas formas 
originárias da arte retornam necessariamente todas as unidades, a real (etc.), a ideal (etc.), e aquela em que 
ambas são iguais. – Pois cada uma dessas duas formas originárias é absoluta em si, cada uma é toda a Ideia” 
(SCHELLING, 2001, p. 140-3).

 “Portanto, para a arte da primeira potência, que toma meramente a primeira potência como meio de exposição, 40

a coesão se torna corpo na sonoridade. A segunda potência se baseia na igualdade da luz e do corpo através de 
diversos níveis: é orgânica. Finalmente, a terceira potência é a essência, o em-si da primeira e da segunda 
potência; pois, já que as diferentes potências se distinguem uma da outra somente por isto, que na primeira o 
todo se manifesta, porém subordinado à finitude, e na segunda à infinitude ou identidade, a essência ou o em-si é 
o mesmo em todas as potências” (SCHELLING, 2001, p. 214).

 Há ainda uma esfera de artes secundárias, apenas mencionadas e cujas leis derivam das demais artes, que 41

surgem como resultado do esforço de se voltar da arte da palavra à arte plástica: o canto, que volta à música, a 
dança à pintura, e a arte cênica à plástica propriamente dita; a ópera, apresentação teatral mais composta, e estilo 
mais elevado e nobre (tanto pelo lado da poesia quanto pelas demais artes), por sua vez, seria ainda a sintetização 
do canto com a dança (SCHELLING, 2001, p. 350)
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Nas artes plásticas, não se busca rivalizar com a natureza na produção dentro do 

campo do real ; pelo contrário, busca-se a forma, o ideal, da qual a obra é apenas a visão. 42

Nesse universo, a música é aquela mais desfeita do corpóreo, “pois representa o movimento 

ele mesmo, puro, como tal, separado do corpo, e conduzido por asas invisíveis, quase 

espirituais” (SCHELLING, 2001, p. 158-60). A forma artística na qual a unidade real, 

puramente como tal, se torna potência é a música (SCHELLING, 2001, p. 149). Apesar de 

real, a música é inorgânica, apresentando-se por meio da sonoridade e não da materialidade, 

sendo, por esse motivo, a arte mais próxima à poesia, e a menos material de todas as formas 

de arte reais. Schelling (2001, p. 154) considera como o essencial da música, sua forma 

necessária, a sucessão, e suas dimensões o ritmo (elemento musical), a modulação (elemento 

pictórico) e a melodia (elemento plástico). Por ser a música sucessiva, sua expressão da 

unidade ideal ocorre na multiplicidade (SCHELLING, 2001, p. 150), na sucessão sonora. O 

próprio autor reconhece esse tratamento da música enquanto uma arte plástica como inédito 

até então (SCHELLING, 2001, p. 143). 

 Por mais que o sistema de Schelling compreenda a filosofia da arte e a filosofia da natureza enquanto 42

potências do Absoluto, seria errado afirmar que a arte corresponda apenas a uma imitação da natureza. Pelo 
contrário, nas discussões sobre a pintura, Schelling considera o nível mais baixo do fenômeno cromático (sendo 
a cor uma das instâncias que permite a representação do ideal no real) a mera imitação da natureza, como 
acontece quando o gênero do retrato tem apenas essa finalidade (SCHELLING, 2001, p. 194). Hegel possui 
visão semelhante: “Mas para que o retrato também seja uma obra de arte autêntica, a unidade da individualidade 
espiritual, como já foi lembrado, deve no mesmo ser marcante e o caráter espiritual o que predomina e se 
destaca. […] A este respeito, um retrato pode ser muito fiel à natureza, de grande esforço e execução e, todavia, 
destituído de espírito; um esboço, ao contrário, projetado com poucos traços por uma mão de mestre, pode ser 
infinitamente mais vivo e de verdade convincente” (CE III, p. 257). Ele indica também “os retratos podem ter 
alto valor artístico” (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 170), desde que conforme essa exigência de possuir 
valor espiritual, ao invés de simplesmente pretender imitar a natureza. A relação entre a natureza e a arte, 
enquanto potências do Absoluto, também é expressada pela seguinte passagem de Schelling: “Admitindo-se e 
pressupondo-se, poder-se-ia dizer, que a arte plástica corresponde à unidade real e tem de ser construída em suas 
formas de acordo com as formas desta última, a plástica corresponderá então, necessariamente, no sistema da 
arte, à matéria na natureza e designará a primeira potência das artes plásticas. Aqui, o em-si da arte se reveste, 
como o em-si da natureza, inteiramente de matéria e corpo. Pela segunda potência, a matéria se torna ideal: na 
natureza, pela luz; na arte, pela pintura. Finalmente, na terceira potência, a potência real e a ideal se tornam um; 
aquilo que está vinculado ou formado-em-um ao real ou à matéria se torna sonoridade ou ruído; na arte, música 
ou canto” (SCHELLING, 2001, p. 262).
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A pintura, que, por sua vez, é orgânica, toma por seu símbolo  a “unidade ideal em 43

sua diferenciação”, ou seja, a diferenciação entre a unidade ideal, o Absoluto, e sua aparição 

enquanto pintura, no real (SCHELLING, 2001, p. 171). Em outros termos: a pintura faz o 

não-efetivo aparecer como real (BARROS, 2010, p. 208). Sua forma necessária é a sucessão 

suprimida, ou seja, sem tempo (formação-em-um na unidade), de modo que o pintor precisa 

retratar também o espaço no qual o objeto se encontra, ao contrário da música, onde a forma 

necessária era a sucessão, portanto, o tempo (formação-em-um na multiplicidade) 

(SCHELLING, 2001, p. 171-2). A pintura tem por suas formas particulares o desenho (sua 

forma real), o claro-escuro e o colorido (enquanto a potência superior da forma), instâncias 

que permitem a percepção do ideal no real. Essas dimensões podem ser entendidas como 

correspondentes análogos das dimensões acima mencionadas da música (ritmo, modulação e 

melodia), inclusive com o desenho, a forma real, sendo a primeira exigência da pintura, da 

mesma maneira que o ritmo é a primeira exigência da música (SCHELLING, 2001, p. 173-4). 

Ocorre também na pintura o mesmo desdobramento sistemático dos gêneros que ocorre na 

música: e, sendo o claro-escuro a “pintura na pintura” (SCHELLING, 2001, p. 173), pode-se 

 É importante destacar aqui a questão do símbolo, pois Hegel “se posiciona na contracorrente de uma tendência 43

em que este termo aparece como designação positiva da expressão mais elevada da arte”, presente em autores 
como Schelling (TOLLE, 2017, p. 21). Para Schelling, o simbólico é um estágio superior em relação ao 
alegórico, quando a arte melhor expressa o Absoluto. Já para Hegel, a noção de símbolo, da Forma de arte 
simbólica, corresponde a uma pré-arte (CE II, p. 25), a qual ainda não encontrou a configuração adequada à 
Ideia, o que só viria a ocorrer na Forma de arte clássica. No momento da Forma de arte simbólica, que inclusive 
abarca a alegoria, a Ideia do belo ainda procura sua autêntica expressão artística, a unidade consumada entre 
significado interior e a forma exterior, “pois é ainda abstrata e indeterminada em si mesma e, por isso, também 
não tem o fenômeno adequado nela mesma e em si mesma” (CE, II, p. 20-2). Na Forma de arte simbólica – em 
oposição à Forma de arte clássica, especialmente à escultura grega, onde a forma expressa apenas o conteúdo 
autêntico, ou seja, o objeto contém apenas seu significado –, a imagem representa sempre alguma coisa outra do 
que o seu significado (CE, II, p. 31). Schelling, por outro lado, pensa o símbolo não alegoricamente, diretamente 
relacionada à potência, à exposição do Absoluto no real por meio da arte: “Simbólico é um quadro cujo objeto 
não somente significa, mas é a própria Ideia” (SCHELLING, 2001, p. 201). Por isso que, enquanto Hegel via o 
contexto cultural grego (marcado pela escultura) como o da arte mais distante do simbolismo, Schelling vê nessa 
época a mais bem sucedida expressão simbólica por parte da arte: “Schelling atribui à arte grega ‘racionalidade 
completa’. Com isso, sua teoria da arte recebe uma dimensão histórica, que exige discutir também a arte 
‘moderna’, isto é, cristã. Entre ela e a arte antiga Schelling vê uma ‘oposição’, de tal modo que a arte cristã 
parece propriamente ‘irracional’” (KLOTZ, 2008, p. 116). Isso também explica o entendimento de cada acerca 
da posição da arte em relação à filosofia: “Para Schelling, a arte – e neste caso ela é símbolo – ocupa o lugar 
mais elevado da exposição do absoluto, pois consegue dar unidade imediata ao universal e ao particular. Hegel 
ao contrário, vê na arte apenas o primeiro estágio do espírito em direção ao absoluto, negando ao sensível a 
condição de morada definitiva do espírito, na qual ele se reencontraria plenamente. Essa atribuição de valores 
terá consequências profundas no tratamento que ambos dispensam à arte, sendo que um dos mais importantes 
esta na caracterização do conceito de símbolo artístico” (TOLLE, 2017, p. 22).
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dizer, portanto, que, na pintura, o desenho é o elemento musical, o claro-escuro o elemento 

pictórico e o colorido o elemento plástico .  44

Se a pintura continha uma diferença da representação do ideal, na plástica essa 

diferença é suprimida, uma vez que expõe, na forma real, ao mesmo tempo, a essência e o 

ideal das coisas mediante objetos corpóreos. Essa indiferença entre as unidades real e ideal é a 

própria matéria, o que faz com que também seja essencialmente simbólica e o ápice das artes 

plásticas. A arquitetura é a primeira arte da plástica, sendo, por isso, a música da plástica, sua 

forma inorgânica, pois ocorre segundo a lei e o fundamento dos impulsos artísticos 

(SCHELLING, 2001, p. 216). Por ser a música da plástica, a música concreta ou 

“petrificada” , Schelling aponta, por isso, em sua composição, partes rítmica (divisão 45

periódica do homogêneo, como nas distâncias entre colunas), harmônica (relacionada a 

proporções) e melódica (vínculo entre as partes anteriores) que se relacionam às ordens 

dórica, jônica e coríntia, respectivamente (cf. SCHELLING, 2001, p. 231-6). 

Uma relação mais clara é a do baixo-relevo, a pintura da plástica , que por mais que 46

seja uma forma artística que busca ser totalmente ideal (mesmo no interior da plástica, como 

era a pintura), também sofre da mesma limitação da arte pictórica, que precisa, para além de 

expor seus objetos, expor o espaço onde estão contidos os objetos; além disso, o baixo-relevo 

“certamente representa seus objetos de maneira corpórea, mas, de outro, segundo a aparência, 

e carece, como a pintura, do fundo ou do acréscimo do espaço” (SCHELLING, 2001, p. 238). 

A escultura, por fim, é a arte mais característica da plástica, expondo suas Ideias 

“mediante objetos orgânicos e independentes de todos os lados, ou seja, objetos absolutos”; é 

 Aqui há um paralelo interessante a ser traçado com o entendimento de Hegel sobre a pintura, uma vez que ele 44

entende o colorido (o qual, diferentemente de como o entendia Schelling, não é separado do claro-escuro, que 
serve como a base para o colorido) como o essencial da pintura, responsável pela aparição propriamente viva, 
uma vez que um esboço, ou seja, uma figura sem o colorido permaneceria abstrata segundo o lado sensível, por 
mais que ainda possua valor significativo, como nos desenhos de Rafael ou Albrecht Dürer (cf. CE III, p. 231-3). 
Essa questão será retomada na seção deste trabalho acerca da pintura holandesa.

 Hegel se confunde nos Cursos de Estética e em diversos cadernos de alunos, atribuindo a citação da 45

arquitetura enquanto música congelada ou petrificada a Schlegel, ponto devidamente apontado e corrigido pela 
tradução. Mesmo assim, ele também reconhece na arquitetura e na música a harmonia de relações que podem ser 
reconduzidas até os números, o que permite a ambas as artes serem facilmente apreendidas em seus traços 
fundamentais (CE III, p. 65): relações de caráter aritmético na música e geométrico na arquitetura.

 Essa relação também era apontada pela Doutrina da arte de A. Schlegel, que o entendia como um elo 46

intermediário entre arquitetura e escultura (SCHLEGEL, 2014, p. 143). Assim como as considerações de 
Schelling a respeito do baixo-relevo são breves, Hegel também trata rapidamente do relevo, como o meio pelo 
qual “a escultura já realiza um passo significativo em direção ao princípio da pintura”, primeiramente como alto-
relevo e então como baixo-relevo, onde a superfície é a condição que leva ao desaparecimento da escultura, 
especialmente no caso do baixo-relevo (CE III, p. 166-7). No caderno de Heimann (cf. p. 132-3), há uma breve 
discussão a respeito da arte de cunhar moedas.
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mais autônoma do que a pintura, por não precisar construir seu próprio espaço (SCHELLING, 

2001, p. 240-1). Ela é a formação material perfeita do infinito no finito, pois, entre todas as 

unidades reais da arte, é a plástica propriamente dita que “equipara a unidade real, a da forma, 

e a unidade ideal, a da essência” (SCHELLING, 2001, p. 253). Na plástica, os objetos são 

expostos como a forma das coisas, a absoluta formação-em-um do real e do ideal , 47

diferentemente da música, onde a as formas existem na unidade real, e da pintura, onde estão 

prefiguradas na unidade ideal (SCHELLING, 2001, p. 256). Assim como pintura e música 

possuíam três dimensões, a plástica também se divide em três categorias: “a verdade ou o 

puramente necessário”, a beleza das formas, “que visa a exposição das formas no singular”, e 

que “pode ser pensado em geral como a forma real, consequentemente, como o puramente 

rítmico ou como o desenho na plástica”; a graça, a beleza das proporções, “que se baseia em 

medida e proporção”, a qual também pode ser compreendida como o ideal, “e corresponde ao 

claro-escuro da pintura (embora seja de todo diferente dele) e à harmonia na música”; e, por 

fim, a síntese das duas primeiras, a “beleza perfeita e acabada, ou a beleza ao mesmo tempo 

das formas e das proporções”, o “puramente plástico” (SCHELLING, 2001, p. 246-7). 

Por fim, há ainda a poesia, que se manifesta pela criação; portanto, suas obras não são 

um ser, mas um produzir; por isso, é o princípio, a essência de todas as artes, mais ou menos 

como a alma é a essência do corpo (SCHELLING, 2001, p. 265). Sua forma universal 

consiste na exposição do Absoluto em palavra e linguagem, a matéria mais potencializada 

surgida da formação-em-um do infinito no finito, cuja formação-em-um, assim como na 

música, é sonora e inorgânica, com a poesia encontrando corpo na linguagem, e também 

fundada no tempo enquanto ritmo, enquanto formação-em-um da unidade na diferença 

(SCHELLING, 2001, p. 267-8). Entretanto, diferentemente da música, ela existe no plano 

ideal, não no real. A poesia ainda se divide em gêneros poéticos singulares: a lírica, análoga à 

música dentro do sistema (SCHELLING, 2001, p. 272), a epopeia, análoga à pintura 

(SCHELLING, 2001, p. 280), e o drama (que compreende a tragédia e a comédia), análogo à 

 Pode-se comparar essa concepção à da estatuária grega, que Hegel considera como o auge da autonomia, da 47

adequação da forma ao conteúdo da obra, onde ela diz, por si só, todo o seu significado, sendo portanto, a arte 
mais adequada ao conceito, onde o espírito aparece da forma mais perfeita no sensível. No entanto, como 
explicado acima, tendo em vista a diferença que para cada um dos autores o termo “simbólico” possui, para 
Hegel significa que a escultura grega era a mais autônoma, a menos simbólica das artes; por outro lado, para 
Schelling, isso significa justamente ser uma arte simbólica.
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plástica (SCHELLING, 2001, p. 327) . Assim como Kant e A. Schlegel, e como Hegel fará 48

depois, Schelling também coloca a poesia em um lugar privilegiado em seu sistema das artes, 

pois é é ela que, a partir de sua imaterialidade, toma por forma a unidade ideal, como potência 

(SCHELLING, 2001, p. 142), sendo, portanto, o desdobramento superior do Absoluto em 

comparação às demais artes, que tomam por forma originariamente o real. 

No que diz respeito às propostas de articulações das artes apresentadas neste capítulo, 

a de Schelling é a que mais se aproxima da de Hegel, apesar de o sistema de Schelling, 

diferentemente do de Hegel, não se propor a articular a dinâmica da história nas relações entre 

arte e filosofia, o que, por sua vez, implicará a historicidade das artes. Ainda que Schelling 

empreenda uma oposição entre a arte antiga e a moderna a partir de sua compreensão da  arte 

antiga como simbólica e da arte cristã como alegórica, o que antecipa “traços essenciais” da 

compreensão hegeliana das Formas de arte clássica e romântica, ele não concebe a própria 

função da arte como histórica, compreensão na qual a arte é superada pela filosofia (KLOTZ, 

2008, p. 119). Essa historicidade que Hegel emprega para diferenciar arte e filosofia e atribuir, 

a cada uma, contextos espirituais distintos de maior incidência e relevância – o mundo antigo 

como a época da arte, da contemplação, e o mundo moderno, a época do pensamento, da 

reflexão – será essencial para a compreensão de cada uma dessas formas de expressão do 

Absoluto. A mesma subjetividade que tomará conta do espírito moderno na filosofia também 

estará presente no reino da arte. Isso se reflete no campo de atuação de cada arte particular, 

pois o espírito vai cada vez mais se voltando a si mesmo, superando a sensibilidade exterior e 

indo em direção ao puramente intelectual, o que nas artes reflete o percurso histórico que vai 

da arquitetura à poesia: a superação do sensível pelo puramente espiritual, replicada na 

necessidade de superação da arte pela filosofia. 

 Há diferença aqui com relação ao pensamento de Hegel, onde a épica é essencialmente clássica (portanto, mais 48

ligada à escultura), a lírica é essencialmente romântica (portanto, mais subjetiva, ligada especialmente à música, 
mas à pintura também) e o drama é a síntese de ambas. Essa questão será retomada no próximo capítulo.
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Capítulo 2. O sistema das artes particulares 

2.1. A articulação das artes entre o conteúdo e a forma 

Nas propostas discutidas no capítulo anterior, a articulação das artes se deu sem a 

discussão de um conteúdo específico de cada uma. Em Hegel, entretanto, o conteúdo é que 

funciona como o fundamento da divisão, ainda que a forma seja intimamente ligada a ele. 

Antes de se partir para sua proposta, é interessante apontar, em primeiro lugar, como essa 

discussão surge apenas quando a instância do conteúdo passa a ser privilegiada, motivo pelo 

qual não aparece nas estéticas de autores como Baumgarten, Kant e Schiller , pois “a forma 49

resolvia de antemão a particularidade do conteúdo” , o que não significa uma mera 50

relatividade da forma, mas, pelo contrário, sua elevação a uma questão efetiva de pensamento 

(WERLE, 2017, p. 140) .  51

A prevalência do conteúdo é justificada pela concepção lógica de Hegel, de modo que, 

antes de prosseguir às questões de conteúdo e forma que permeiam o sistema das artes, é 

importante apontar o seguinte trecho da Enciclopédia, parte da doutrina da essência e 

referente à aparição, ao fenômeno: 
§ 133. O [ser] fora-um-do-outro do mundo do fenômeno é totalidade, e está 
contido inteiramente em sua relação-para-consigo-mesmo. Assim, a relação 
do fenômeno para consigo está completamente determinada; tem nela 
mesma a forma. A forma é, assim, conteúdo, e, segundo sua determinidade 
desenvolvida, é a lei do fenômeno. […] Quando há oposição entre a forma e 
o conteúdo, é essencial sustentar que o conteúdo não é carente-de-forma, 
mas que tanto tem a forma nele mesmo, como a forma lhe é algo exterior. 
Dá-se a duplicação da forma, que uma vez, como refletida-sobre-si, é o 
conteúdo; e outra vez, como não refletida sobre si, é a existência exterior, 
indiferente ao conteúdo. Em si está aqui presente a relação absoluta do 

 Schiller, ainda que considerado no capítulo anterior um passo importante para a constituição da filosofia 49

hegeliana, ainda assim defende uma visão da arte na qual a forma tem primazia sobre o conteúdo (Cf. WERLE, 
2013, p. 86).

 “Ao determinar o valor estético em função da incorporação de formas universais dadas, ou em consequência 50

de um processo comum de recepção, as abordagens metafísicas e transcendentais não conseguem não reduzir a 
dimensão estética a um nível meramente universal no qual tudo que é particular é inexplicável” (WINFIELD, 
1996, p. 3-4).

 É possível aqui recordar o trecho da Fenomenologia do espírito em que Hegel discute como a consciência 51

adequa seu saber ao objeto quando ele não coincide com o saber, o que resulta na mudança da própria medida do 
exame (cf. FE, p. 77). Essa discussão pode ser resgatada no âmbito da relação entre forma e conteúdo, pois, em 
primeiro lugar, tal contraposição só pode ser pensada quando a instância do conteúdo é trazida à tona, mudando a 
percepção do pensamento no que diz respeito à forma enquanto fundamento da compreensão da arte e das artes. 
Ou seja, na medida em que a percepção das artes com base no conteúdo permite uma maior aproximação de seu 
conceito – pelo menos de acordo com o pensamento hegeliano –, muda-se a régua da medida, não podendo mais 
a forma ser o fundamento para sua articulação. 
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conteúdo e da forma, a saber, o mudar deles um no outro, de modo que o 
conteúdo não é senão o mudar da forma em conteúdo, e a forma não é senão 
o mudar do conteúdo em forma. 
[…] § 134. A existência imediata porém é a determinidade da consistência 
mesmo como [também da forma]; por conseguinte, é tão exterior à 
determinidade do conteúdo quanto essa exterioridade, que ele tem através do 
momento de sua consistência, lhe é essencial. Posto assim o fenômeno é a 
relação, [que consiste em] que uma só e a mesma coisa – o conteúdo – é 
como a forma desenvolvida; como a exterioridade e oposição de existências 
autônomas; e como sua relação idêntica: só nessa relação os diferentes são o 
que são (Enciclopédia I, p. 253-5). 

Pode-se ver, portanto, como um determinado conteúdo necessita de uma forma 

específica para florescer, pois todos os novos conteúdos exigem novas formas, as quais se 

tornam mutáveis; afinal, sem a forma adequada, ele é incapaz de se expressar totalmente. O 

conteúdo possui sua forma em si, e que existe mesmo quando ele ainda não se expressa, 

quando ainda não corresponde à forma exterior (daí a questão da duplicação da forma 

mencionada por Hegel). Mas quando ele consegue se expressar, essa forma intrínseca nele 

contida é alçada à condição de forma exterior, até que um novo conteúdo passe a demandar 

uma nova forma. Vê-se assim, portanto, como, para Hegel, “o conteúdo está essencialmente 

ligado à forma” (Filosofia do direito, p. 32), em uma relação intrínseca, na qual a forma não 

pode ser pensada sem sua determinação pelo conteúdo, o qual, por sua vez, engloba em si sua 

própria forma. 

No âmbito do desenvolvimento de forma e conteúdo, há a busca por uma uma 

unidade, uma adequação entre interior e exterior, sendo a “identidade consciente de ambas” a 

ideia filosófica” (Filosofia do direito, p. 43), o que se reflete também na arte, pois “uma obra 

de arte, a que falte a forma correta, não é […] uma verdadeira obra de arte”, de modo que “as 

verdadeiras obras de arte só são precisamente aquelas cujo conteúdo e cuja forma se mostram 

como inteiramente idênticos” (Enciclopédia I, p. 254). A unidade entre conteúdo e forma, que 

se atinge na Ideia, é o que permite à lógica (e o sistema de categorias dela decorrente) sua 

sistemática, dado que o desenvolvimento lógico deve ser unitário, pois,  
se o mesmo conteúdo pudesse se desenvolver por rotas alternativas, então 
método e conteúdo seriam separados. Ao invés de ser inerente às categorias 
lógicas, a ordenação lógica seria externa a elas. A forma seria indiferente ao 
conteúdo e cada categoria seria algo dado ao pensamento que o liga 
externamente a outros termos (WINFIELD, 2014, p. 34). 

É por isso que nas Lições sobre a história da filosofia, ao tratar do desenvolvimento da 

Ideia e suas diferentes formas ao longo do tempo, Hegel rechaça que as formas sejam 

acidentais, sendo que, ao contrário, elas são essenciais para a constituição do conteúdo – na 

medida em que são também as “diferenças originais” da própria Ideia –, que se desdobra 
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como forma (Werke, 18, p. 53). Desta maneira, não se pode pensar em um sem pensar no 

outro, uma vez que ambos se conectam e se determinam. 

Esta questão lógica se reflete nas demais as partes do sistema hegeliano, sendo que, na 

estética, é de fundamental importância para a compreensão de como a forma, por si só, não 

pode ser o essencial da arte . Ao mesmo tempo, não pode ser também apenas a forma que 52

garante a articulação das artes. Considerando que a arte, para Hegel, possui duas dimensões, 

espiritual e sensível, é possível identificar, a partir de suas considerações, o conteúdo com a 

primeira, sendo a forma sua expressão no material sensível: 
Se lembrarmos do que já dissemos acerca do conceito do belo e da arte, 
encontraremos um duplo aspecto: em primeiro lugar, um conteúdo, uma 
finalidade, um significado; a seguir, a expressão, o fenômeno e a realidade 
deste conteúdo; em terceiro lugar, os dois aspectos de tal modo 
interpenetrados que o exterior e particular aparecem exclusivamente como 
exposição do interior (CE I, p. 110-11). 

Por conseguinte, 
deve também ser afastada a concepção de que é apenas uma mera 
contingência que para tal forma verdadeira se tome um fenômeno efetivo do 
mundo exterior. Pois a arte não assume esta Forma apenas porque ela se 
encontra à disposição e porque não há outra, mas porque no conteúdo 
concreto reside também propriamente o momento do fenômeno exterior e 
efetivo e, igualmente, sensível. Mas, em consequência, este sensível 
concreto, no qual se exprime um Conteúdo segundo sua essência espiritual é 
também essencialmente para o interior; o exterior da forma, através do qual 
o conteúdo torna-se intuível e representável, tem a finalidade de somente 
existir para o nosso ânimo e espírito. É somente em razão disso que o 
conteúdo e a forma artística estão configurados reciprocamente 
[ineinandergebildet] (CE I, p. 87). 

Ainda que se configurem reciprocamente, Hegel “vê a origem da obra de arte no 

conteúdo” (SZONDI, 1992, p. 176), que no desenvolvimento da busca pela unidade com a 

forma resultará na expressão artística de sua época. Em outras palavras, ainda que a forma 

seja um momento essencial do conteúdo, este ainda é predominante para a determinação 

dessa, pois é o conteúdo que contém a instância espiritual da obra de arte, sendo a forma seu 

meio adequado de aparição no sensível e que reflete seu próprio conteúdo, permitindo sua 

apreensão pelos sentidos e, consequentemente, sua apreensão pelo espírito. Por conteúdo, o 

 Mesmo em outros textos, como as Lições sobre a filosofia da história, Hegel é crítico de abordagens 52

meramente formais da arte: “Certamente encontramos a poesia, artes plásticas, a ciência e mesmo a filosofia em 
todos os povos da história do mundo; mas não apenas o estilo e a orientação são diferentes em geral, mas o 
conteúdo é ainda mais diversificado, e esse conteúdo diz respeito à maior das diferenças, a da racionalidade. É 
inútil quando a crítica estética pretensiosa demanda que o material, isto é, o substancial do conteúdo, não deva 
determinar o nosso prazer estético; mas a forma bela como tal, ou a grandeza da fantasia e coisas afins sejam o 
objetivo das artes e que deva ser notada e apreciada por um gosto liberal ou pela mente cultivada. O bom senso 
não tolera essas abstrações e não assimila trabalhos do gênero. […] Não há apenas uma forma clássica, mas 
também um conteúdo clássico, e conteúdo e forma estão ligados tão intimamente em uma obra de arte, que esta 
apenas pode ser clássica na medida em que esse seja (Werke 12, p. 94).
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qual aparece em relação com o material sensível, não se deve entender apenas “um tema 

determinado, por exemplo uma história ou uma figura, mas aquela verdade específica que 

deve representar a obra de arte na aparência absoluta” (SZONDI, 1992, p. 171). 

A partir dessa caracterização, é possível agora discutir a divisão que consta na terceira 

parte da estética, que é, diferentemente das articulações de natureza formal discutidas no 

capítulo anterior, baseada primordialmente no conteúdo. Não se trata, todavia, de uma 

escolha, como se Hegel tivesse pretendido arbitrariamente estabelecer uma articulação 

fundada no conteúdo, mas sim do resultado de seu pensamento dialético. 

Como na divisão das Formas de arte, onde em uma determinada época a arte produz 

um conteúdo espiritual específico, o sistema das artes também se funda no conteúdo histórico-

espiritual das artes particulares. Por isso, cada uma tem por conteúdo essencialmente aquele 

mesmo conteúdo que determina uma Forma de arte: o conteúdo simbólico da arquitetura, o 

conteúdo clássico da escultura e o conteúdo romântico da pintura, da música e da poesia. A 

particularização das artes pressupõe as duas partes anteriores, na medida em que é a 

realização delas no material sensível determinado (CE I, p. 96), também como uma 

progressão: 
Assim como as Formas de arte particulares [besonderen], tomadas como 
totalidade, têm em si mesmas um progredir, um desenvolvimento do 
simbólico para o clássico e para o romântico, encontramos por um lado 
também nas artes particulares [einzelnen] semelhante progredir, na medida 
em que são as Formas de arte mesmas que alcançam sua existência por meio 
das artes particulares. Por outro lado, contudo, as artes particulares também 
têm, independentemente das Formas de arte as quais elas objetivam, em si 
mesmas um vir a ser, um decurso, que é nesta relação mais abstrata comum a 
todas. Cada arte tem o seu tempo de florescimento de formação consumada 
como arte – e para ambos os lados um antes e um depois desta consumação. 
Pois os produtos do conjunto das artes são obras do espírito e, portanto, não 
estão imediatamente prontos no interior de seu domínio determinado tal com 
as configurações da natureza, mas são um começar, progredir, consumar e 
finalizar, um crescer, florescer e degenerar (CE III, p. 16) . 53

As Formas de arte e o sistema das artes particulares, ambos derivados do belo ideal 

enquanto o universal da arte, são, portanto, diretamente conectados entre si, uma vez que 

ambos têm o mesmo sentido da realização do espírito, o que torna clara a ligação de Hegel de 

cada período com uma arte específica (BRAS, 1990, p. 89). Com base na articulação do 

conteúdo de cada Forma de arte com as artes particulares, a diferenciação das artes não 

 Hegel situa cada arte em um contexto onde ela foi mais essencial espiritualmente, ainda que não exista 53

exclusivamente nele; ou seja, cada uma das artes tem seu domínio próprio, mesmo que elas se encontrem umas 
com as outras ao longo da história. A articulação proposta por Hegel demonstra como “cada uma das artes 
particulares pode tomar formas simbólicas, clássicas ou românticas e mesmo assim manter a mesma variedade 
de conteúdo e forma que a particulariza como uma arte” (WINFIELD, 1996, p. 107).
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decorre de “fatores genéricos da beleza artística” (WINFIELD, 1996, p. 100); o que fornece o 

fundamento da divisão não é apenas o material sensível, mas o conteúdo particular de cada 

arte, reflexo das Formas de arte simbólica, clássica e romântica (CE I, p. 102), as quais, por 

sua vez, representam o progresso do espírito ao longo da história .  54

Não se trata de um mesmo conteúdo se manifestando sob diferentes formas, mas de 

conteúdos diferentes, que na progressão do espírito, se manifestam à sua maneira em cada 

contexto histórico. Assim, o espírito encontra em cada arte particular, em cada material 

sensível, um meio para exteriorizar seu conteúdo particular. A forma decorre do conteúdo, o 

qual corresponde, por sua vez, às particularidades da Ideia em seus diferentes momentos, 

sendo que o tratamento com base nos conteúdos espirituais, que permeia toda a estética, é 

essencialmente histórico, pois, para Hegel, toda obra, assim como o espírito, é histórica, de 

modo que a estética enquanto ciência do belo não pode ser separada da filosofia da história 

(LEFEBVRE, 1995, p. XXIV): “o movimento interior do sistema, que representa por sua vez 

a história da arte, deve ser demonstrado não apenas nas mudanças de conteúdo, mas também 

nas do material” (SZONDI, 1992, p. 176). Cada particularidade do espírito, ou seja, cada 

universal particular, “é o que justamente marca a instância do conteúdo e desencadeia o 

movimento dialético baseado nas transformações históricas da arte, que levam a uma 

problematização permanente da forma” (WERLE, 2017, p. 140). Ainda que a exterioridade da 

obra tanto como material quanto como forma tenha uma dimensão importante na análise 

hegeliana, ela ainda assim está submetida à Ideia que por ela se expressa. 

Souriau, em sua obra A correspondência entre as artes (1983, p. 86), enxerga na 

articulação das artes feita pelos Cursos de Estética de Hegel uma proposta baseada na comum 

dicotomia entre os gêneros sucessivos e simultâneos, pautada apenas na visão e audição. Já 

foi mencionado, quando se tratou de A. Schlegel, onde essa proposta aparece, que Hegel 

considera essa divisão inaugurada por Lessing como algo ainda insatisfatório. Sobre a suposta 

dicotomia meramente formal que estaria presente na estética hegeliana, entre artes que servem 

à visão ou à audição, aponta-se a seguinte citação de Hegel: 
Se quisermos permanecer neste lado sensível como o último fundamento de 
divisão, então ficamos imediatamente embaraçados com respeito aos 
princípios mais precisos, já que os fundamentos da divisão, em vez de serem 

 “Portanto, o que as artes particulares realizam em obras de arte singulares, segundo o conceito, são apenas as 54

Formas universais da Ideia de beleza que a si se desenvolve; enquanto que na sua efetivação exterior ergue-se o 
amplo panteão da arte, cujo construtor e mestre de obras é o espírito do belo que se apreende a si mesmo, mas 
que a história mundial irá consumar apenas em seu desenvolvimento de milênios” (CE I, p. 103).
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tomados do conceito concreto da coisa mesma, são tomados apenas de um 
dos lados mais abstratos do mesmo. Temos de nos voltar, por conseguinte, 
novamente para o modo de divisão de alcance mais profundo, que já foi 
indicado na introdução como a verdadeira articulação sistemática desta 
terceira parte. A arte não tem outro ofício a não ser trazer perante a intuição 
sensível a verdade tal como ela se encontra no espírito, reconciliada com a 
objetividade e com o sensível segundo a sua totalidade (CE III, p. 25). 

Na medida em que Hegel enxerga na forma a aparição sensível e exterior do fenômeno 

artístico, pode-se relacioná-la, em grande medida, com a matéria. Assim como a forma era 

determinada pelo conteúdo, pelo espírito, a matéria escolhida é a efetivação dessa forma na 

exterioridade: “a beleza é definida pela adequação do conteúdo espiritual ao material 

trabalhado, moldado pelo artista. A história da arte é a crônica dessa adequação, dessa 

relação” (LEFEBVRE, 1995, p. XXIII). As diferentes artes possuem dois lados, a partir dos 

quais elas são consideradas: o primeiro é a a unidade do conceito e da realidade (Ideia) e o 

segundo é a determinidade do seu modo, ou seja, a externalidade, o material onde a Ideia é 

expressada (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 17). O belo artístico corresponde à 

manifestação da Ideia e se divide nas artes particulares, a partir das relações entre o conteúdo 

espiritual e cada material sensível, sendo que cada uma delas resolve o ideal à sua maneira. 

Nessa aparição da Ideia, o material porta o conteúdo espiritual na medida em que desaparece, 

ou seja, não mais se vê as tintas, a pedra, os sons empregados, mas sim a imagem construída, 

uma vez que a atenção recai sobre o lado espiritual, sobre a apreensão do conteúdo. 

Hegel sustenta que a obra de arte não é apenas algo meramente sensível, e sim o 

espírito como aparece no sensível, sendo que, por isso, a forma, que tem sua efetivação por 

meio da matéria, mesmo não sendo o princípio supremo de divisão das artes, ainda assim é 

um momento decisivo na reconciliação do espírito com o sensível (WERLE, 2005, p. 46). 

Surge aqui a noção de representação sensível, enquanto a inscrição da Ideia no material. 

Hegel até considera que a obra de arte tem uma instância de sua produção dirigida ao sentido 

humano, ou seja, oferece-se para a apreensão sensível, mas ao mesmo tempo essencial para o 

espírito, não podendo ser dele independente; por isso, a pior apreensão, a menos adequada 

para o espírito é a meramente sensível, a do mero ver, escutar, tocar (CE I, p. 56-7).  

O próprio Hegel considera o parâmetro da materialidade como insuficiente para 

distinguir ou classificar as artes, pois “o conceito de arte não se define pela matéria sensível 

da qual se serve cada arte particular, e sim pela possibilidade da exposição [Darstellung] 

sensível da Ideia” (WERLE, 2005, p. 41). A distinção das artes com base apenas no aspecto 

material – o qual é secundário – representa um problema de unilateralidade, na medida em 
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que não dá conta não apenas da “mecânica dos conteúdos e significados ao longo das 

diferentes artes particulares”, mas principalmente do fato de que “a escolha do material é uma 

consequência do conteúdo que cada arte particular intenta levar à exposição” (TOLLE, 2017, 

p. 46).  

No caso específico da poesia , ela se distingue das demais por ser a arte da 55

representação, uma vez que “a linguagem como princípio imanente não consegue dar conta de 

todo o campo concreto da poesia”, conforme aponta Werle (2005, p. 61) em oposição a 

comentadores que colocam o material da poesia, a linguagem, como centro de sua distinção 

no sistema . Na articulação das artes de Hegel, à qual a poesia pertence por representar o 56

sensível por meio da linguagem, o que a afasta da prosa e aproxima das demais artes, 

inclusive atestando sua posição como arte, seu lugar se dá, em comparação às demais artes, 

“como uma exposição na qualidade de representação sensível no elemento da linguagem, ao 

passo que as demais artes expõem sensivelmente por intermédio da matéria sensível” 

(WERLE, 2005, p. 85).  

Como dito anteriormente, Hegel identifica a arte simbólica com a escultura, a arte 

clássica com a escultura e a arte romântica com a pintura, a música e a poesia. Mas 

novamente aqui a poesia tem uma peculiaridade, pois para além das três maneiras do 

“aparecimento da verdade na arte” (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 20-1), diretamente 

relacionadas às Formas de arte simbólica, clássica e romântica e suas respectivas artes 

particulares, Hegel enxerga ainda uma quarta forma, a da poesia, a arte espiritual e universal 

do discurso, uma forma superior a elas, mais próxima da melhor expressão da Ideia sendo, 

portanto, menos dependente do sensível. Por isso, a poesia não se liga exclusivamente a 

nenhuma Forma de arte determinada, pois é a “arte universal que pode configurar e expressar 

 Cf. Werle, 2005, p. 68-78; a poesia é diferente dentro do sistema, justamente em decorrência de seu caráter 55

geral da representação, estando ao mesmo tempo aquém e além das demais artes, uma vez que sua forma possui 
uma elasticidade maior.

 Peter Szondi (cf. 1992, p. 260-71), por exemplo, em seu comentário, discorda de Hegel e considera o material 56

– ainda que incluído no processo histórico do espírito –, como fundamento de divisão. Assim, a poesia não pode 
ficar sem material, devendo a linguagem ser mais do que mero signo. Sua visão pode ser condensada na 
afirmação de que o processo de evolução das artes particulares “já não tem como meio, como no sistema das 
Formas de arte, o conteúdo, isto é um estágio determinado da verdade, mas que o meio é agora o material das 
obras de arte” (SZONDI, 1992, p. 265). No que diz respeito a considerar a linguagem como o material da poesia, 
o próprio Szondi assume estar indo de encontro a Hegel, mas sua fundamentação para essa discordância parece 
contrária tanto ao trecho em que Hegel diz que uma articulação baseada apenas no sensível ficaria apenas em um 
lado abstrato da arte (menos adequado ao conceito) quanto o trecho em que Hegel considera que o fundamento 
da divisão não é apenas o material, mas o conteúdo particular de cada arte, conforme as Formas de arte 
simbólica, clássica e romântica.



49

em toda Forma todo conteúdo que, em geral, é capaz de entrar na fantasia” (CE IV, p. 19), ou 

seja, está presente em quase todas as nações e épocas, pois abrange todo o espírito humano 

(CE IV, p. 28). Cumpre ressaltar, no entanto, que, por ser a poesia a arte mais universal, sem 

se ligar especificamente a nenhuma das Formas de arte, estando presente ao longo de toda a 

história humana, sua classificação como arte romântica diz mais respeito a uma questão 

conceitual do que histórica. Esse posicionamento se baseia no fato de a poesia ser a arte que 

melhor expressa o espírito humano, tendendo para a superação da arte. É por isso que Hegel 

afirma que “a arte primeiro apenas procura seu conteúdo adequado [a arquitetura], então o 

encontra [a escultura] e finalmente o ultrapassa [as artes românticas, especialmente a poesia]” 

(CE IV, p. 19). Por isso, por estar neste nível mais alto, a poesia é aquela arte que se localiza 

mais perto da prosa, do pensamento, portanto, da perfeita expressão do espírito, como é no 

caso da filosofia, pois é quando a arte “começa a se dissolver e alcança para o conhecimento 

filosófico o ponto de transição para a representação religiosa como tal, bem como para a prosa 

do pensamento científico” (CE IV, p. 20) . 57

A questão do conteúdo está tão presente na estética que não se pode dizer que Hegel 

trabalha com um modelo pré-estabelecido para a descrição de cada arte particular, mas 

lidando com suas diversas nuances que determinam cada abordagem . Também é interessante 58

apontar como a erudição de Hegel com relação às artes influencia em seu tratamento, como 

no caso da música, onde o próprio autor admite ser pouco versado (CE III, p. 281). Ao mesmo 

tempo, sua estética é, por outro lado, uma estética literária, sendo que é na poesia que Hegel 

se sente mais à vontade, “encontrando espaço para o exercício mais produtivo do pensamento 

dialético” (mesmo nas duas primeiras partes, de caráter mais geral, a discussão é conduzida 

por Hegel tendo por norte principalmente obras poéticas que determinam os assuntos); além 

 Tanto nos Cursos de Estética quanto em alguns cadernos, Hegel dedica algumas páginas a discutir a diferença 57

entre prosa e poesia. A fantasia poética, ao contrário das artes plásticas e da música, não é restringida ou 
fragmentada no que diz respeito à exposição ideal e adequada do belo artístico, de modo que a linguagem 
enquanto comunicação e expressão de Ideias, para ser tomada como poética, e, portanto, artística, apenas precisa 
“se submeter às exigências de uma exposição ideal e adequada à arte” (CE IV, p. 22-3). Estendendo essa 
diferenciação ao restante das artes, pode-se afirmar que a diferença entre as artes particulares também se funda 
em seu conteúdo, se ele é, por exemplo, típico da escultura ou típico da pintura. Hegel considera que a poesia 
pode ser traduzida para outras línguas e até mesmo vertida do verso para a prosa (CE IV, p. 16). 

 Por mais que as artes interessem no âmbito desta pesquisa também enquanto sistema, o seguinte aviso é de 58

grande importância para a compreensão de como se dá a construção do sistema das artes particulares pelo 
pensamento hegeliano: “Para o intérprete resta então a percepção de que é necessário explorar não o sistema 
inteiro como se fosse um conjunto de gavetas que necessariamente têm de ser abertas e monitoradas com a 
mesma atenção. Pelo contrário, importa operar uma seleção artística relevante, que nos permite perceber a 
vitalidade do pensamento hegeliano” (WERLE, 2013, p. 194).
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disso, a pintura também ganha relevo dentro da obra, “principalmente pelas célebres análises, 

com forte cunho político e social, da pintura holandesa de gêneros do século XVII e os 

questionamentos que suscitam para a posterioridade da arte” – Gombrich, a partir do ponto de 

vista da história da arte, aponta uma verdadeira originalidade de Hegel no tratamento da 

pintura , o que não pode ser dito por exemplo do capítulo da escultura, onde domina uma 59

visão fundada na obra de Winckelmann (WERLE, 2013, p. 194).  

É de se ressaltar também como, ainda que se proponha a uma articulação sistemática, 

o tratamento das artes não é homogêneo, mas privilegia ao mesmo tempo as obras e as 

discussões de sua época, pois, nessa discussão artística voltada à efetividade da aparição da 

Ideia no sensível, surgem diversos temas que perpassam toda a estética de Hegel. Em 

primeiro lugar, o grande tema que está presente na discussão da arquitetura é uma 

consideração de sua história, pois, embora seja essencialmente simbólica (como se verá na 

próxima seção), é a arte que mais se adapta aos diferentes contextos. Na escultura discute-se 

especialmente o mundo grego, mas sobra espaço para também para a escultura moderna, 

caracterizada por nomes como Michelangelo que mesmo no âmbito da escultura romântica, 

foi capaz de produzir obras primorosas, como o Cristo morto, que mostram sua capacidade de 

unir o princípio plástico dos antigos com a animação romântica (CE III, p. 183-4). Já na 

pintura, Hegel se insere no debate a respeito do colorido, que já vinha sendo feito desde a 

época de Diderot, mas que também se reflete no pensamento, por exemplo, de Schelling; a 

posição hegeliana é a de considerar o colorido como o aspecto mais importante da pintura, e 

não necessariamente destituído do claro-escuro. Na música, Hegel se posiciona no sentido de 

dar mais valor à música de acompanhamento, que possui um texto como direção, do que à 

música instrumental que ganhava grande relevância em sua época. Na poesia, por fim, assim 

como na arquitetura, há uma articulação mais histórica, nesse caso voltada a seus três gêneros: 

épica, lírica e dramática.  

A estética de Hegel, ao privilegiar temas e obras, vai além da mera caracterização 

abstrata das artes, que a trate em termos gerais, mostrando não apenas as obras mais 

relevantes, como suas predileções e opiniões a respeito de algumas temas específicos. É 

 “Seja como for, o anseio de Hegel, de examinar cada forma de arte a partir de sua aptidão para a expressão de 59

certos conteúdos espirituais, levou-o à descrição dos meios artísticos do pintor com uma tal penetração que na 
história da arte nem antes nem depois foi muitas vezes alcançada” (GOMBRICH, 2006, p. 31). Apesar de 
reconhecer os méritos de Hegel no que diz respeito ao tratamento da pintura, trata-se, todavia, de uma crítica de 
Gombrich à sua concepção geral da arte em decorrência de seu pensamento dialético e sistemático.
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interessante notar que, apesar da heterogeneidade dos temas, decorrente da própria 

heterogeneidade das artes, há um pano de fundo, uma determinação comum com relação a 

todos eles, fundado no caráter espiritual que existe na estética. Desta maneira, a determinação 

do conteúdo espiritual é que trará cada um desses temas, os quais não necessariamente são de 

natureza apenas de conteúdo, mas também de natureza formal, como no caso do colorido da 

pintura, privilegiado pela questão da expressão do conteúdo da interioridade, que depende 

mais desse aspecto do que do desenho, por exemplo. As obras não são meros exemplos, mas 

estão presentes na estética na medida em que articulam efetivamente questões conceituais do 

pensamento hegeliano – as principais no âmbito da compreensão de cada arte serão discutidas 

no próximo capítulo. 

O sistema das artes é muito mais do que apenas uma divisão, mas uma efetiva 

articulação e compreensão histórica dos fenômenos artísticos de diversos povos e épocas. O 

pensamento hegeliano consegue ser ao mesmo tempo sistemático e evitar um tratamento 

abstrato, engessado, justamente porque se pretende uma investigação guiada pela efetividade 

da arte, da relação de seus conteúdos com suas formas exteriores. 

2.2. A progressão das artes  

A historicidade das artes particulares, atrelada às Formas de arte, efetiva-se em uma 

progressão que tem início na arquitetura, passando, nessa ordem, por escultura, pintura, 

música e poesia, o que demonstra uma desmaterialização em favor da Ideia, uma diminuição 

do sensível em benefício do espiritual. Ela se funda, em primeiro lugar, no conteúdo artístico, 

que depois de se constituir de fato na exterioridade, volta-se cada vez mais para a 

interioridade, ultrapassando o ideal clássico da objetividade, da perfeita expressão do interior 

no exterior, o que demanda uma desmaterialização do lado sensível da obra, ou seja, no 

âmbito da forma. 

Dado que a Ideia assume formas na arte que têm a ver com o conteúdo, pois cada um 

exige uma forma específica, pode-se pensar o sistema das artes particulares como uma 

tentativa de resposta à seguinte questão: “qual é a necessidade que moveu o espírito a 

produzir obras de arte e como cada uma das artes é uma consequência específica dessa 

necessidade?” (TOLLE, 2017, p. 17). O objetivo desta seção é responder a essa questão, 

discutindo como se dá a existência de cada arte, ou seja, como o conteúdo particular de uma 
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época determina a forma que a arte deve tomar, e como a mudança de conteúdos decorrente 

da trajetória espiritual da antiguidade à modernidade irá ocasionar a necessidade de superação 

de uma arte pela outra. 

O início desse processo se dá com a arquitetura. O fato de ela ser a primeira arte do 

sistema não representa apenas um tratamento determinado pelo conceito, mas também 

segundo a própria existência dessa arte antes das demais, dado que a arquitetura encontrou sua 

primeira formação mais cedo (CE III, p. 33-4). Ela é a “arte social por excelência, condição 

por conseguinte de qualquer outra arte, aquela pela qual se transpõe o espaço que separa 

natureza e cultura”: “é, portanto, inicialmente, porque ela dá corpo a essa união, que a 

arquitetura, para Hegel, é primeira, lógica e cronologicamente” (BRAS, 1990, p. 90). Mas, 

justamente por ser esse início da arte, permeada pelo conteúdo espiritual que ainda se 

constituirá adequadamente na representação artística, a arquitetura possui formas menos 

desenvolvidas, de modo que é, portanto, incapaz de ultrapassar uma alusão meramente 

simbólica (CE III, p. 277-8). Na Forma de arte simbólica, a Ideia do belo ainda procura sua 

autêntica expressão artística, a unidade consumada entre significado interior e a forma 

exterior, “pois é ainda abstrata e indeterminada em si mesma e, por isso, também não tem o 

fenômeno adequado nela mesma e em si mesma [an sich und in sich selber]” (CE II, p. 20). 

Aqui, o conteúdo ainda não é adequado à exposição exterior, e, na medida em que a arte não 

pode ser uma representação autêntica da Ideia, ela se constitui primordialmente como um 

local de reunião para a prática religiosa, tomando, portanto, a forma da arquitetura. 

Já na Forma de arte clássica, a Ideia do belo atinge sua autêntica expressão artística a 

partir da consumação da unidade do significado com sua forma exterior, e, “na medida em 

que o significado é autônomo, na arte ele deve tomar a sua forma a partir de si mesmo e ter o 

princípio de sua exterioridade em si mesmo [an sich selber]” (CE II, p. 161). Assim, com a 

evolução espiritual que supera o conteúdo artístico meramente simbólico, de uma pré-arte, 

surge a escultura – pautada pelo conteúdo clássico, que sendo perfeitamente adequado à 

aparência exterior, demanda objetividade e belas formas do mesmo material sensível 

tridimensional da arquitetura –, arte particular que representa a perfeita manifestação do 

espírito no exterior. Coube assim, à arquitetura, “dar início à arte; a escultura realiza 

plenamente o propósito da arte” (TOLLE, 2017, p. 45). 
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E é justamente essa objetividade que representa uma limitação da escultura quando se 

atinge o contexto romântico, mais pautado pela subjetividade e pela interioridade, o que se 

reflete na necessidade de superação dessa arte. O conteúdo da Forma de arte romântica 

representará uma interiorização do espírito, onde o princípio da subjetividade típico da 

espiritualidade cristã é que ocasionará a passagem da escultura às demais artes, sendo que a 

passagem da pintura à música e então à poesia representa cada vez mais um retraimento na 

interioridade, aliado à eliminação, em primeiro lugar, de uma dimensão espacial, para 

finalmente uma eliminação da espacialidade total em geral. Se na Forma de arte clássica o 

espírito conhecia a si mesmo no exterior, na Forma de arte romântica ele se volta ao interior. 

Por isso, as artes românticas são aquelas que alcançam a multiplicidade interna do caráter (CE 

I, p. 244). Se na Forma de arte simbólica o conteúdo artístico estava aquém da representação 

exterior, no contexto da Forma de arte romântica a Ideia está além da aparência sensível, de 

modo que, em oposição às formas perfeitas e concretas da escultura, aqui a arte se torna mais 

abstrata  (mais livre, menos presa às formas duras e tridimensionais), mais ideal (Caderno de 60

Hotho, GW 28,1, p. 254); por ideal, entende-se aqui o sentido de ser mais Ideia do que 

material, sendo a escultura mais ideal no sentido de corresponder mais adequadamente ao 

conceito de arte, da adequação perfeita do espírito no material sensível.  

Em oposição ao conteúdo particular grego, mais simples de se representar, na medida 

em que menos elementos são necessários para a constituição da ação da obra, na religiosidade 

cristã a representação passa a demandar mais elementos para dar conta das situações . 61

Apenas a forma exterior de um deus expressada pela escultura é incapaz de representar toda a 

Ideia da religiosidade cristã. A escultura é insuficiente, de modo que precisa ser superada 

pelas artes românticas, capazes de alcançar esse nível da exposição artística (CE III, p. 184-5). 

 Nas Formas de arte simbólica e romântica Hegel usa a palavra abstrata com o sentido de uma arte cuja 60

expressão de conteúdo não está totalmente adequada à forma. No entanto, a diferença é que, no período inicial da 
arte, essa não adequação se dava por uma carência de conteúdo, ao passo que, no período final da arte, o 
conteúdo está além da existência exterior e sensível.

 O Deus da religião cristã não é um objeto para a arte da mesma maneira como, por exemplo, Zeus era, já 61

criado nos ideais da Antiguidade, de modo que, mesmo sendo as representações de Deus feitas da maneira mais 
elevada, resta ainda a impressão de que o sentimento cristão sobre Deus ou de Deus não é adequado para a 
representação [Darstellung], sendo apenas como um improviso determinado pela necessidade (Caderno de 
Griesheim, GW 28,2, p. 822). O Deus cristão não se presta à exposição assim como os deuses antigos, o que 
explica seu Filho ter sido o tema supremo da pintura cristã, exposto em diversas situações desde menino 
(Caderno de Kehler, p. 433). Por exemplo, o “Cristo flagelado, com a coroa de espinhos, carregando a cruz ao 
lugar da execução, preso à cruz, falecendo no tormento de uma morte lenta cheia de martírio, não se deixa expor 
nas Formas da beleza grega, mas nestas situações o que é superior é o sagrado em si mesmo, a profundidade do 
interior, a infinitude da dor, enquanto momento eterno do espírito, a tolerância e o repouso divino” (CE II, p. 
273)
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A pintura, em primeiro lugar, é capaz de dispor todo esse conteúdo, o cenário completo no 

qual a subjetividade da religião cristã pode se expressar, ao contrário da escultura, que possui 

a desvantagem da materialidade exterior, sem ser capaz de atingir a naturalidade do espírito 

como espírito (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 460). A superfície representa uma negação do 

espaço, do exterior, ou seja, representa o subjetivo (Caderno de Kehler, p. 407). O material da 

pintura, por mais que também seja visível e colorido, assim como o da arquitetura e da 

escultura, se diferencia porque se torna visível (com base nas relações de cor, claro e escuro), 

ou seja, é uma visibilidade subjetivada e idealmente estabelecida (CE I, p. 100).  

Já o direcionamento da pintura à música visa à solução de uma contradição, uma vez 

que o quadro pintado permanece um objeto exterior, de modo que não pode se dirigir tão 

somente à interioridade do sujeito (BRAS, 1990, p. 39), sem ser capaz de atingir o conteúdo 

cada vez mais subjetivo e interior da espiritualidade moderna. Apenas o tom, enquanto última 

matéria, conseguiria liberar o ideal, “através desse tremor que habitaria a própria intimidade 

material” (BORNHEIM, 1994). A música reivindica a última interioridade subjetiva como tal, 

destituída de objeto, enquanto a arte do ânimo (CE III, p. 280), superando ainda esse resquício 

de caráter objetivo da pintura. 

Com isso, a arte passa a ser cada vez mais apenas Ideia, até o ponto da poesia, que se 

livra da importância do material sensível (CE IV, p. 19) . Isso porque o som, na música, 62

surge primeiro apenas como som, ao passo que na poesia ele se torna o símbolo da 

imaginação, do espírito (Caderno de Griesheim, GW 28,2, p. 560-1). Nesse processo de 

interiorização, na pintura, o espírito tenta superar as formas da arquitetura e da escultura, 

entretanto, apenas é possível à arte da poesia superar a objetividade e expressar 

completamente a subjetividade moderna. Ocorre, portanto, no âmbito do material, uma 

diminuição das dimensões espaciais na pintura e depois uma redução ao elemento sonoro, 

 “[…] o metro ou a rima são pura e simplesmente necessários como o primeiro e único aroma sensível para a 62

poesia, sim, mais necessários que uma assim denominada bela dicção rica em imagens” (CE IV, p. 60). A 
metrificação, por exemplo, enquanto aspecto relativo ao som, portanto, ao material sensível, não exerce sobre a 
poesia a mesma influência que o compasso musical para a determinação da arte da música (CE IV, p. 66-7). Já a 
rima é essencialmente ligada à poesia romântica (CE IV, p. 71-2), de modo que Hegel não a considera no 
tratamento universal da arte poética. Assim, “a poesia, pelo fato de se situar no fim da cadeia das artes, é a arte 
na qual não resta quase nenhuma presença do material sensível. […] na poesia apenas se mantém um traço 
ínfimo da matéria, que consiste na musicalidade do som das palavras, ou seja, se articula como fonema e grafia 
no horizonte da linguagem. Este substrato mínimo da materialidade confere à poesia um caráter bastante precário 
na qualidade de arte. Levando esta delimitação às últimas consequências, somos forçados a considerar uma obra 
poética lida em silêncio não sendo mais arte. Apenas a leitura em voz alta ou a representação falada de uma obra 
poética, no caso de uma peça dramática, por exemplo, garante à poesia, segundo este pressuposto, o caráter de 
arte” (WERLE, 2005, p. 41).
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primeiro como finalidade essencial da música e depois como mero signo para a propagação de 

Ideias da poesia, a arte da representação, interior. A poesia representará a unificação, a 

totalidade dos extremos das artes plásticas e da música “em um estágio superior, no âmbito da 

interioridade espiritual mesma” (CE IV, p. 12). 

Toda essa trajetória espiritual se reflete na questão de material sensível, pois o material 

da arquitetura e da escultura, grave, pesado, resistente, que mantém uma certa determinação 

na escultura, dá lugar ao princípio físico da pintura: a luz, leve e sem resistência, oposta à 

matéria e que começa pela primeira vez a ser subjetiva, superando a mera objetividade e 

exterioridade da matéria pesada, pois se trata de uma luz intencional, criada pela própria 

pintura, a partir dos contrastes entre claro e escuro, da cor – seu autêntico material, 

diferentemente de escultura e arquitetura, que lidam com a iluminação natural, portanto, real 

–, motivo pelo qual a pintura não precisa das três dimensões, da forma real, para ela supérflua, 

uma vez que cria sua própria forma (CE III, p. 205-6). O material da pintura, a cor, por sua 

vez, dará lugar à sonoridade da música e à linguagem da poesia. A poesia cinde com o 

material sensível, abrindo caminho para a Ideia para se manifestar livremente: é a arte 

absoluta, verdadeira, a arte do espírito e a sua exteriorização como espírito (CE III, p. 28), 

tendo na palavra “o meio de comunicação mais compreensível e mais adequado ao espírito” 

(CE IV, p. 47). 

Tanto arquitetura quanto poesia representam os extremos a respeito da expressão do 

espírito na matéria, com a arquitetura não sendo capaz de “submeter o material objetivo ao 

Conteúdo espiritual” e com a poesia reduzindo o som “muito mais a um signo destituído de 

significado”, sendo que escultura, pintura e música constituem um belo meio termo (CE IV, p. 

20-1). Se a arquitetura é aquela arte na qual as Formas arte simbólica, clássica e romântica 

mais são determinantes  se comparada à escultura (mais presa à Forma clássica) ou à pintura 63

e à música (mais ligadas à Forma romântica), a poesia também possui uma articulação 

específica, dividida em épica, lírica e drama (CE III, p. 37), sem se ligar exclusivamente a 

 Isso porque a arquitetura surge “de igual modo nos mais diversos povos e no decurso inteiro dos séculos” (CE 63

IV, p. 28), ainda que seja mais ligada à Forma de arte simbólica. Pode-se dizer, portanto, que “a arquitetura […] 
é simbólica segundo a sua natureza, por outro lado, em cada um dos períodos históricos ela assume as 
características deles sem perder a sua condição originária de símbolo” (TOLLE, 2017, p. 33-4). Por mais que 
limitada, sua limitação se dá em decorrência não do conteúdo – afinal, “nos períodos clássico e romântico há 
maior domínio do conteúdo”–, mas da forma; mas, por mais que permaneça símbolo, ainda assim é “a arte 
particular que melhor revela o desenvolvimento da arte através de seus períodos” (TOLLE, 2017, p. 47). Hegel 
divide, assim, a arquitetura em simbólica ou autônoma (correspondendo a construções antigas, como esfinges, 
etc.), clássica (templos gregos) e romântica ou gótica (correspondendo especialmente às catedrais góticas).
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nenhuma Forma de arte determinada , conforme já discutido anteriormente. Nesse sentido, o 64

poeta é o mais capacitado a penetrar em todas as profundidades do Conteúdo, trazendo o 

oculto à luz da consciência e esgotando-o profundamente, pois trabalha com atividades e 

talentos menos específicos, mais universais e independentes, se comparado ao arquiteto, ao 

escultor, ao pintor ou ao músico, “dedicados a um material inteiramente concreto e sensível, 

no qual ele deve introduzir completamente o seu conteúdo” (CE IV, p. 46) . 65

Mesmo sendo a poesia a arte mais elevada, justamente por melhor expressar a 

interioridade e o espírito humano, Hegel considera a escultura a mais adequada à sua 

concepção de arte, da expressão do espírito no material sensível, uma vez que é pela sua 

própria corporalidade que ela torna efetivo o espiritual em totalidade espacial (CE III, p. 104) 

– a arte verdadeira , não à toa associada especialmente à Forma de arte clássica, onde Hegel 66

aponta no segundo volume dos Cursos de Estética a completa adequação da forma ao 

conteúdo, quando a obra expressa apenas seu conteúdo autêntico (CE II, p. 31). A escultura, 

 A poesia, pensada como a “tensão entre o clássico e o romântico segundo um referencial romântico”, não tem 64

o mesmo caráter unitário, por exemplo, da escultura e da pintura (WERLE, 2005, p. 312-3), que se relacionam 
quase que exclusivamente às Formas de arte clássica e romântica, respectivamente.

 Hegel aponta que a tarefa do poeta é ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil “porque o poeta, embora o 65

tratamento poético da linguagem careça de uma habilidade elaborada, todavia o isenta da superação 
relativamente multifacetada de dificuldades técnicas; […] mais difícil, porque a poesia, quanto menos ela for 
capaz de levar a uma corporificação exterior, tanto mais tem de procurar o substituto para esta carência sensível 
no núcleo interior propriamente dito da arte, na profundidade da fantasia e na concepção artística autêntica como 
tal. […] O artista plástico tem de se voltar, por assim dizer, principalmente para a expressão espiritual na forma 
exterior [Außengestalt] das Formas [Formen] arquitetônicas, plásticas [plastichen] e pictóricas, o músico para a 
alma interior do sentimento e paixão concentrados e sua efusão em melodias, embora tanto aquelas quanto estas 
devem ser preenchidas igualmente pelo sentido mais interior e pela substância do seu conteúdo. O círculo 
daquilo que o poeta tem de percorrer em si mesmo é de maior alcance, porque ele tem de configurar para si não 
apenas um mundo interior do ânimo e da representação autoconsciente, mas tem de encontrar para este interior 
também uma aparição exterior correspondente, por meio da qual entrevê aquela totalidade ideal [ideelle] em 
completude mais minuciosa do que nas configurações artísticas restantes. O poeta deve conhecer a existência 
humana por dentro e por fora e ter acolhido em seu interior a amplitude do mundo e de suas aparições e ali as ter 
preenchido, penetrado, aprofundado e tornado claras. – A fim de poder criar a partir de sua subjetividade, mesmo 
na limitação a um círculo inteiramente estreito e particular, um todo livre que não aparece determinado a partir 
de foram, ele tem de ter se livrado do aprisionamento prático ou de outro tipo em tal matéria [Stoffe] e elevar-se 
acima dela com o olhar livre que abarca a existência interior e exterior” (CE IV, p. 46-8).

 No sentido do estado do espírito absoluto representado pela arte, antes dos estágios da religião e da filosofia. 66

Há diversas críticas a Hegel por supostamente ter uma visão classicista a respeito da arte. A Forma de arte 
clássica, especialmente a escultura grega, é a arte verdadeira conforme o conceito de arte da objetividade, mas 
peca na expressão da subjetividade que a modernidade exige. A arte grega é perfeita, a Ideia expressa a 
harmonia, a unidade perfeita entre conceito e realidade, mas é limitada (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 19). 
A Forma de arte romântica se baseia em uma subjetividade típica da época moderna, e corresponde ao espírito 
humano nesse contexto – o que não significa necessariamente uma perda, no sentido que muitos neoclássicos 
apontavam. Assim, Hegel acaba por criticar as obras clássicas por serem frias, de modo que a observação se 
limita ao estudo erudito; a arte romântica, por outro lado, é mais adequada para a expressão espiritual da 
modernidade, sendo que, por isso, não deixa o espectador tão frio quando de sua observação, mas imediatamente 
atraído pela subjetividade interior, pela vitalidade do ânimo (CE III, p. 195). Se a arte era, para os gregos, a 
“Forma suprema pela qual o povo se representava os deuses e a fornecia a si uma consciência da verdade”, para 
os modernos “sua Forma deixou de ser a mais alta necessidade do espírito” (CE I, p. 116-7).



57

ao apreender a forma humana, é a existência efetiva do espírito, não mera alusão simbólica da 

espiritualidade, como era a arquitetura; entretanto, é o espírito que permanece objetivo, não é 

aquele em ação, como no caso das artes românticas, atingidas após um progresso do espírito e 

de suas necessidades de representação.  

2.3. As artes e suas relações entre si 

Nas divisões apresentadas no capítulo anterior, algumas artes foram tratadas como 

intermediárias, como o canto, que, na divisão kantiana, representa a ligação da música com a 

poesia, ou o baixo-relevo, que, para A. Schlegel, é um elo intermediário entre a escultura e a 

pintura. Além disso, a sistematização de Schelling constantemente aponta essas relações, 

como por exemplo no tratamento da arquitetura como a música da plástica ou o baixo-relevo 

como a pintura da escultura. As relações entre as artes também são trabalhadas por Hegel em 

vários momentos da terceira parte da estética. A discussão a respeito delas se faz importante 

tanto para a compreensão das artes individualmente quanto do todo, uma vez que são essas 

relações que demonstram ao mesmo tempo o que elas têm de comum e de distinto entre si, 

aspecto essencial na articulação das artes. Algumas artes são determinadas especialmente em 

diferenciação à outra, como no âmbito das relações entre a arquitetura simbólica e a escultura.  

Em primeiro lugar, pode-se mencionar a escultura, pelo fato de ser a arte que mais 

atrai paralelos com as demais, o que é explicado pelo fato de ser ela a arte mais adequada ao 

conceito, a mais precisa e objetiva para a construção das formas do espírito no sensível, de 

modo que a estética pensa as demais tendo ela como referência: seja a arquitetura por ser 

anterior, feita também a partir da matéria pesada, mas sem ainda atingir suas determinações 

em termos artísticos, sejam as artes românticas por serem desdobramentos fundados no 

princípio da subjetividade, típico da época cristã e moderna, que negam a escultura no que diz 

respeito à espacialidade, na medida em que buscam representar o espírito que se volta à 

interioridade.  

A escultura se relaciona primeiramente com a arquitetura, uma vez que a finalidade 

primeira das estátuas é ser imagens de templos, ainda que não exclusivamente , mas também 67

é comparada à poesia e à pintura, menos adequadas do que ela para a exposição espiritual 

mais fiel à natureza, mas ainda assim mais capazes de atingir o interior subjetivo, permitido 

 “Contudo, templos e igrejas não são o único espaço para estátuas, grupos e relevos, porém também salas, 67

escadas, jardins, locais públicos, portões, colunas isoladas, arcos do triunfo etc. são animados com imagens 
escultóricas e, por assim dizer, povoados por elas […]” (CE III, p. 104).
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pela fantasia poética, e a exatidão e a vitalidade predominantes da expressão do espírito, por 

meio das luzes e cores da pintura (CE III, p. 104-5). Na Forma de arte clássica a ligação da 

escultura com a poesia é ainda mais evidente, pois a escultura, arte central deste contexto, 

representa, da maneira mais autêntica, os deuses, os quais, por sua vez, são dados pela poesia, 

que os exibe em sua atividade e movimento (CE II, p. 185-6), motivo pelo qual Hegel aponta 

em diversos momentos que Homero havia dado aos gregos os seus deuses, ainda que a sua 

representação ideal apenas pudesse ocorrer pelas mãos de Fídias.  

Nas relações entre escultura e arquitetura, no contexto da arquitetura simbólica, Hegel 

trata de obras intermediárias, quando escultura e arquitetura se misturam, a partir da 

necessidade da segunda de recorrer a Formas mais concretas, utilizando-as não no modo da 

escultura, mas de maneira predominantemente arquitetônica (CE III, p. 44), como é o caso, 

por exemplo, dos obeliscos. Outro exemplo concreto são as esfinges, como aquela de Gizé, 

quase uma escultura autêntica em dimensões colossais, mas também esfinges menores, que, 

quando dispostas em série, possuem um caráter arquitetônico (CE III, p. 47). 

A mais importante relação entre essas duas artes está presente na própria determinação 

conceitual da arquitetura, que se funda nas relações de autonomia e funcionalidade das obras. 

O significado de autonomia já havia sido discutido no contexto da Forma de arte simbólica 

em oposição às Formas clássica e romântica. Hegel trata do conceito de autonomia com dois 

significados distintos: primeiro, no âmbito das Formas de arte, diz-se justamente que a arte 

simbólica não possui autonomia por ainda não possuir uma adequação total ao conteúdo, ou 

seja, não há ainda uma expressão autêntica do significado espiritual das obras, motivo pelo 

qual a arte simbólica ainda é uma pré-arte. O outro sentido da noção de autonomia, trabalhado 

no capítulo da arquitetura, diz respeito a uma autonomia de função, ou seja, a uma construção 

que é autônoma por si mesma, sem servir ainda a uma determinada funcionalidade. Essa 

arquitetura funcional é também chamada por Hegel de autêntica e se divide ainda entre a 

arquitetura simbólica, onde a conformidade a fins é acessória e de ordem exterior, e a 

arquitetura pautada pela necessidade, onde a conformidade a fins se encontra com a beleza 

(CE III, p. 57-8), formando o verdadeiro conceito de arquitetura. A correspondência da 

arquitetura ao seu significado, ao seu conceito, só ocorre quando ela perde sua autonomia, ou 
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seja, ela só se torna autônoma em seu significado, arquitetura autêntica, quando ela deixa de 

ser autônoma enquanto obra arquitetônica, tornando-se funcional .  68

A importância dessa contextualização se dá porque se pode entender a arquitetura 

simbólica ou autônoma como uma mistura de escultura e arquitetura, escultura “inorgânica”, 

ou seja, “a arquitetura autônoma, de acordo com o seu conceito, flutuará entre o puramente 

arquitetônico e a escultura”, sendo o caminho da arquitetura, portanto, “empurrar de si” a 

escultura e se fazer habitação de suas imagens  (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 447-8). No 69

que diz respeito à relação intrínseca entre a arquitetura simbólica e a escultura, Hegel faz 

diversas afirmações, não havendo uma correspondência entre suas concepções nas diferentes 

fontes de sua estética: ele tanto chega a vê-las como idênticas, cumprindo com a mesma 

finalidade (Caderno de Griesheim, GW 28,2, p. 774) quanto entende que a escultura ainda não 

se separou da arquitetura simbólica (Caderno de Kehler, p. 281). Apenas com a redução da 

arquitetura a uma arte com finalidade é que surge a escultura (Caderno de Griesheim, GW 

28,2 p. 780). Apesar das anotações divergirem quanto ao fato de a arquitetura simbólica ser 

equivalente à escultura, ou se uma está contida na outra, pode-se perceber, no geral, essa 

relação intrínseca, de modo que a mudança de conteúdo (do que se pretende representar) da 

arquitetura simbólica para a autônoma é fundamental nessa caracterização.   

Há também outra questão de autonomia da escultura em relação com a arquitetura. A 

escultura no contexto clássico estava inserida em templos religiosos. Com a perda dessa 

espiritualidade grega, da adoração da beleza, obras escultóricas passaram a servir de 

decoração para ambientes residenciais internos. Os grupos escultóricos também representam a 

perda de autonomia da escultura, servindo para a ornamentação de espaços arquitetônicos, 

especialmente se as esculturas são dispostas em um local de culto religioso, uma vez que 

 A questão da autonomia tem importante relevância para a compreensão da arquitetura, conforme aponta o 68

seguinte comentário feito por Tolle ao capítulo da arquitetura (2017, p. 93): “A originalidade de Hegel estaria, 
por conseguinte, em ter encontrando na arquitetura oriental uma manifestação real da arquitetura autônoma, isto 
é, uma manifestação arquitetônica ainda não subordinada a finalidades não artísticas”. 

 Ainda que o exemplo mais notório seja justamente a arquitetura servindo como morada para as imagens 69

escultóricas dos deuses gregos, essa relação já está presente anteriormente. Tomando por exemplo as pirâmides 
egípcias, Hegel discute como elas perdem sua autonomia enquanto obra arquitetônica, encerrando um núcleo que 
contém o morto e tornando-se, portanto, funcionais, meras envolturas de natureza inorgânica, momento no qual a 
escultura assume a tarefa de configuração do interior do ambiente ao redor da múmia; essa é uma das 
características da arquitetura egípcia, que possui ao mesmo tempo edificações simbólicas autônomas e 
monumentos funcionais (CE III, p. 55-6). Por isso, é justamente a arquitetura autêntica que mais possui liberdade 
se comparada à escultura e a arquitetura autônoma, uma vez que é mais livre para inventar sua Forma e figuração 
sem nenhum modelo direto, seguindo a seus fins espirituais; já a escultura precisa se pautar na forma humana, 
bem como a arquitetura simbólica, que retira suas Formas orgânicas da natureza (CE III, p. 65). Esse exemplo se 
mostra novamente no caso das pirâmides, cujas formas não precisam refletir as formas orgânicas da natureza.
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nessa situação a escultura “sai de seu âmbito peculiar e, por isso, autônomo, […] em relação 

mais próxima com a arquitetura, de modo que eles serviam para a ornamentação de espaços 

arquitetônicos” (CE III, p. 164). 

Também há outros exemplos da funcionalidade da arquitetura em relação a outras 

artes, como na construção de teatros para apresentação de peças , onde a arquitetura só 70

adquire sua existência livre, autêntica, por servir como funcionalidade para a encenação das 

obras poéticas. No drama antigo, a objetividade das encenações, anteriores ao subjetivismo da 

arte do ator, pautava-se especialmente na arquitetura da funcionalidade da cena e na regulação 

plástica da escultura  (CE IV, p. 223-4). 71

Ultrapassando o âmbito das relações entre arquitetura e escultura, Hegel – ao afirmar 

que a escultura possui uma relação permanente com espaços arquitetônicos, pois a finalidade 

primeira das estátuas é ser imagens dos templos – traz também para essa relação a pintura, 

uma vez que nas igrejas cristãs é ela que fornece as imagens dos altares (CE III, p. 104), 

mesmo que elas não sirvam unicamente a tais templos. As obras da escultura religiosa 

romântica servem principalmente como adorno da arquitetura (CE III, p. 183), subvertendo as 

relações entre a escultura clássica, que era o principal, com a arquitetura servindo como 

envoltura para as imagens dos deuses. O início da pintura, de caráter primordialmente 

religioso, ainda que seja um conteúdo limitado, também se funda nesta relação com a 

arquitetura. A pintura, em seu início, especialmente a bizantina, tinha essa função religiosa e 

 Sobre o teatro, trata-se de uma arte à parte, que resulta do desenvolvimento da poesia dramática e do elemento 70

da ação, como consumação da forma da poesia: “o drama, como arte do fim do sistema das artes, chega a uma 
espécie de síntese de toda a arte, convocando as demais a constituir o cenário, o palco, o movimento dos atores, a 
gestualidade, o canto e o diálogo etc., para a realização de uma única obra de arte abrangente” (WERLE, 2005, 
p. 241). Por ser a poesia a arte da representação, o teatro apenas torna sua ação ainda mais representativa, mas 
sem apresentar novo conteúdo (WERLE, 2005, p. 294), motivo pelo qual o teatro não pertence efetivamente ao 
sistema. No caso específico da poesia dramática, enquanto “supremo estágio da poesia e da arte em geral”, onde 
a obra de arte chega à “verdadeira vitalidade” (CE IV, p. 200), no que corresponde à exposição do espírito, seu 
material propriamente sensível “não é a voz humana e a palavra falada, e sim todo o homem, que não apenas 
exterioriza sentimentos, representações e pensamentos, e sim, entretecido em uma ação concreta, segundo sua 
existência total, faz efeito sobre representações, propósitos, o autor e o comportamento de outros” (CE IV, p. 
224). No drama se unem todas as artes enquanto um momento do conjunto, sendo a totalidade completa da obra 
de arte atingida apenas na ópera (Caderno de Kehler, p. 519-21).

 Destaca-se a esse respeito que não apenas arquitetura e escultura, mas quase todas as artes restantes podem 71

auxiliar a poesia dramática, uma vez que “a cena em torno é, como o templo, ora um ambiente arquitetônico, ora 
a natureza exterior, ambos apreendidos e executados pictoricamente. Neste local surgem então animadas as 
figuras escultóricas e em desenvolvimento artístico tornam objetivos o seu querer e sentir, tanto por meio da 
recitação plena de expressão quanto por meio de uma mímica pictórica e posições e movimentos do corpo 
restante, formado desde o interior. […] assim a poesia dramática também se serve, de um lado, daquelas artes 
irmãs apenas como uma base e ambiente sensíveis, nos quais a palavra poética se ressalta como o ponto 
intermediário destacado, do qual propriamente se trata; de outro lado, porém aquilo que apenas tinha validade 
como acessório e acompanhamento, se torna finalidade por si mesma e se configura em seu próprio âmbito para 
uma beleza autônoma; a declamação passa para o canto, a ação [Aktion] para a dança mímica, e o cenário, por 
meio de seu luxo e atrativos pictóricos, reivindica por si mesmo uma consumação artística” (CE III, p. 223-4).
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arquitetônica (CE III, p. 261), mesmo que não tivesse sua “determinação apenas no 

preenchimento de superfícies de paredes”, mas existindo por si mesma, assim como a 

escultura (CE III, p. 204), ainda que sem atingir a expressão da interioridade plena. 

Outra relação importante entre artes particulares é aquela trabalhada desde a 

Antiguidade, do ut pictura poesis. Para Hegel, a comparação entre poesia e pintura não tem 

como motivo apenas uma simples prestação de contas a essa tradição, mas sim o local que 

cada uma ocupa em seu sistema das artes, pois é por meio da pintura holandesa e pela poesia 

de Shakespeare, Goethe e Schiller que a arte moderna alcança sua expressão no que diz 

respeito ao aspecto romântico da arte, do universal interior e do sensível (WERLE, 2005, p. 

72-3), uma vez que “a pintura representa o interior como exterior; a poesia compreende o 

exterior apenas como interior da sensação” (Caderno de Heimann, p. 138). Para Hegel, a 

pintura, que se desenvolve por meio de ações, da vitalidade, está, por isso, próxima à poesia; a 

diferença é que a pintura deve escolher apenas um momento para expor o todo da ação, como 

em uma cena de batalha na qual o combate ainda aparece como visível, ao mesmo tempo em 

que a decisão do conflito já é evidente, o que, por mais que seja uma desvantagem do pintor 

em relação ao poeta, é uma vantagem no que diz respeito à possibilidade de “poder mostrar a 

cena determinada na singularidade mais completa, na medida em que a leva sensivelmente 

diante da intuição na aparência de sua realidade efetiva” (CE III, p. 246-7). Com relação ao 

poeta, por outro lado, por mais que a possibilidade de uma descrição mais completa às vezes 

possa até mesmo se tornar tediosa, há a vantagem do caráter lírico da poesia, do 

desenvolvimento dos sentimentos e representações em toda sua “profundidade interior” (CE 

IV, p. 14), em oposição à exteriorização determinada do desenvolvimento do interior que cabe 

à pintura, de modo que exigir que a pintura expresse imediatamente o sentimento interior, sem 

um motivo e uma ação mais determinados, seria remetê-la a uma abstração que ela mesma 

deve evitar, uma vez que é incapaz de se apoderar dessa peculiaridade da poesia sem recair na 

aridez ou insipidez (CE III, p. 247-8).  

Para além das relações com a poesia, a pintura, que tem sua particularização fundada 

no princípio da subjetividade, é, em oposição à escultura, imediatamente familiar e não exige 

um prazer adquirido que nasce do estudo, da reflexão e do conhecimento erudito; além disso, 

ela reúne em si o que cabia a duas artes distintas – o ambiente exterior da arquitetura e a 

forma elaborada pela escultura – e inventa um ambiente arquitetônico sabendo “se colocar em 
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relação e sintonia com o espírito das formas” que, diferentemente das formas da escultura, se 

movem e não são estáticas (CE III, p. 195-6). Nesse sentido, Hegel aponta a exigência da 

pintura, mais do que as demais artes plásticas, em prosseguir para uma vitalidade dramática, a 

partir do agrupamento de suas figuras que indica a atividade de uma determinada situação ; é 72

a partir desse movimento dramático, junto ao último topo da vitalidade, expressável apenas 

por meio da cor, que a pintura começa a se tornar mais subjetiva e, portanto, se dirigir à 

música , analogamente a como a escultura, no desenvolvimento do relevo, começava a se 73

aproximar da pintura (CE III, p. 245). A escultura renuncia ao olhar e à visão da alma, os 

quais a pintura apreende como seu rico momento de expressão (CE III, p. 248). À 

argumentação de que a pintura perderia de alguma maneira o elemento plástico [das 

Plastische] das figuras, que determina relações de distância, bem como as formas, Hegel 

rebate afirmando que ele é atingido, no verdadeiro pictórico, por meio das diferenças da cor 

(CE III, p. 231). 

A identificação da arquitetura com a música, feita pelo sistema de Schelling, também 

aparece nos Cursos de Estética de Hegel. Considerando que a música é, para Hegel, 

primordialmente acompanhamento, há uma semelhança com a arquitetura na medida em que 

ambas as artes encontram maior dificuldade para a expressão de um conteúdo espiritual por si 

sós – dado que suas formas não são tão adequadas à expressão da Ideia se comparadas com as 

demais, considerando as limitações das formas inorgânicas da arquitetura em comparação 

com as formas orgânicas da escultura e as limitações do som, mesmo que trabalhado 

artisticamente, em comparação com a linguagem –, precisando, respectivamente, de um texto 

(pensamentos, representações), ou de um deus para servir como habitação (Caderno de Hotho, 

GW 28,1, p. 485), sendo as únicas artes que existem principalmente como acompanhamento a 

outras. Hegel aponta também que tanto arquitetura quanto música constroem suas invenções 

sobre a “base firme e a estrutura das proporções” (CE III, p. 298), ou seja, trata-se de uma 

“relação intelectual de quantidade” (CE I, p. 101). Outra identificação parcial da música com 

a arquitetura corresponde à execução artística, uma vez que, diferentemente de pintor e 

 No entanto, o agrupamento das figuras tem que trazer essa vitalidade. Quando faz referência à arquitetura, ou 72

seja, tem a arquitetura como o tema de sua tela, colocando também figuras como, por exemplo, os doze 
apóstolos, a pintura ainda não prossegue para sua plena vitalidade, e as formas mesmas ainda conservam o 
caráter rígido da escultura, como era o caso da pintura bizantina (CE III, p. 243).

 “Mediante a esfumação a pintura conquista um movimento no qual tudo se torna um transbordar, um processo 73

subjetivo contínuo de superação, que promove a transição do princípio propriamente espacial para o temporal da 
música” (WERLE, 2013, p. 80).
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escultor, que concentram a execução em um único indivíduo, compositor e arquiteto não são 

responsáveis pela execução completa de sua obra, mas apenas pela sua concepção, de modo 

que necessitam entregá-la a mãos e vozes estranhas; a diferença, no entanto, é que o arquiteto 

depende de um trabalho mais artesanal, ao contrário do compositor, que exige novamente uma 

atividade artística do músico (CE III, p. 321-2). 

Se por um lado a música é constantemente identificada com a arquitetura, por outro 

ela é a arte mais distante da escultura, tanto no que diz respeito ao material e modo de 

configuração, quanto na reciprocidade entre interior e exterior que conduz a escultura; já com 

relação à pintura, que assim como a escultura também trabalha por meio da exposição de 

formas, há mais proximidade, em parte por causa da interioridade e também com relação ao 

material, que pode se aproximar no que diz respeito ao efeito do colorido (CE III, p. 283), 

conforme já indicado anteriormente. Essas proximidade e distância podem ser entendidas 

tendo em vista a discussão na seção anterior, a respeito do conteúdo objetivo da escultura e o 

conteúdo subjetivo da música e da pintura. No caso da música autônoma, Hegel aponta que o 

elemento melódico musical, “como pronto, em si mesmo acabado e repousado em si mesmo” 

pode ser comparado à escultura plástica, “ao passo que na declamação musical reconhecemos 

o tipo da pintura executada mais precisamente quanto ao particular” (CE III, p. 335). 

Em comparação às demais artes em geral no que diz respeito à representação no 

sensível, o som, material da música, é aquele mais autônomo, pois o som como mero som 

(como na fala, ou em um ruído) é destituído de conteúdo espiritual, devendo ser capacitado 

por meio do tratamento artístico para ter sua determinidade enquanto música, ao contrário dos 

demais materiais sensíveis, que apenas possuem sentido como um todo concreto (CE III, p. 

297). Além disso, o material entra na música não com sua forma espacial, como nas artes 

anteriores, mas com a dimensão temporal de seu movimento (CE III, p. 299).  

É possível destacar ainda como o conteúdo das artes plásticas, as formas da beleza 

plástica objetiva, especialmente pintura e escultura, sem se ater meramente à imitação, já é 

pronto, dado pela natureza, que deve ser individualizado artisticamente; já o conteúdo da 

música tem sua região na interioridade, e não corresponde a um figurar para o exterior, mas 

em um recuo para a própria liberdade do interior, o que garante a máxima liberdade de 

conteúdo ao artista (CE III, p. 283-4). Por isso, a concordância entre a verdade artística e a 

fidelidade à natureza é perfeitamente adequada no âmbito da pintura e da escultura, que levam 
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o interior espiritual para fora, para a objetividade exterior, em oposição à música . Já com 74

relação à poesia, seu conteúdo pleno, de natureza mais universal, não diz respeito às coisas 

naturais (sol, montanhas, florestas, paisagens ou até mesmo a forma humana), mas sim aos 

interesses espirituais, ao reino infinito do espírito, pois a palavra, enquanto material mais 

plástico [bildsamste] é também aquele mais capaz de apreender o conteúdo dos movimentos 

do espírito e sua vitalidade interior, devendo, assim como a pedra, a cor e o som, ser 

empregado preferencialmente para sua expressão mais adequada (CE IV, p. 23-4) . 75

Ainda tendo o som como fundamento da comparação, pode-se afirmar que o maior 

parentesco da música é com a poesia, pois ambas se servem do mesmo material sensível, 

apesar de entre elas também existir a maior diversidade, no que se refere à espécie de 

tratamento artístico dos sons e no modo de expressão, uma vez que o som na música é 

finalidade essencial (objetividade exterior) e na poesia mero signo da objetividade interior 

(CE III, p. 286-7). O ressoar como finalidade essencial ainda não é o interior como tal, dada 

sua incapacidade de realizar completamente as imagens de fantasia da poesia – de maneira 

análoga à incapacidade da escultura em expor as aparições mais plenas da pintura (CE IV, p. 

14-5). Música e poesia frequentemente aparecem juntas, por exemplo, no âmbito da canção, 

da ópera ou do oratório, com a música não autônoma acompanhando a poesia e ambos os 

ritmos entrando em uma relação essencial (CE III, p. 304). Apesar de tanto música quanto 

poesia serem semelhantes no que diz respeito à medida temporal, elas possuem como variação 

mais importante o compasso, uma vez que a poesia, que tem na palavra mero meio de 

comunicação (ou signo) – de modo que o o discurso, sua determinação mais substancial, não 

se introduz inteiramente no soar –, não pode apenas se submeter a uma medida fixa, como 

 A música “não deve retomar a expressão dos sentimentos como irrupção natural da paixão, mas animar com 74

riqueza de sentimento o ressoar desenvolvido em relações sonoras determinadas e nesta medida elevar a 
expressão a um elemento feito primeiramente por meio da arte e por ela somente, ao qual o simples grito se 
desenvolve numa série de sons, em um movimento cuja alternância e curso é conservado por meio da harmonia e 
concluído melodicamente […]. A música, em contrapartida, como vimos diversas vezes, tem para uma tal 
objetividade apenas o elemento do subjetivo mesmo, por meio do qual o interior, por isso, apenas se encontra 
consigo e retorna a si em sua exteriorização. (CE III, p. 323-4)

 De modo análogo, ao pensar nas relações entre o conteúdo espiritual e o material sensível, Hegel apontará que 75

as artes plásticas, especialmente pintura e escultura encontram, em maior ou menor grau, seu material sensível já 
pronto, com menor necessidade de elaborá-lo para o uso artístico, portanto, sem necessidade de invenção mais 
completa, ao contrário da música que “em geral se move em um elemento primeiramente feito por meio da arte e 
para a mesma, deve passar por uma preparação prévia significativamente mais difícil antes que alcance a 
produção de sons” (CE III, p. 306-7). A poesia, no mesmo sentido, é aquela que mais exige a invenção, e que, 
portanto, melhor expressa o espírito e a subjetividade humana.



65

acontece com o compasso musical, que introduz o som, onde o elemento temporal é mais 

predominante (CE IV, p. 65-6). 

Por fim, ainda é importante discutir os três tipos de poesia, a épica, a lírica e a 

dramática, uma vez que as duas primeiras se relacionam, respectivamente com a Forma de 

arte clássica e a escultura , e com a Forma de arte romântica, pintura e música. A progressão 76

espiritual discutida na seção anterior, além de se dar nas diferentes artes, também ocorre 

dentro do âmbito da poesia: em primeiro lugar, na poesia épica, que, na Forma da realidade 

exterior apresenta a totalidade desenvolvida da representação espiritual interior, retomando o 

princípio das artes plásticas – ao tornar seus eventos acabados, a épica apresenta o objetivo 

em sua objetividade; inversamente à épica, há a lírica, cujo conteúdo é a subjetividade do 

mundo interior, por meio de uma linguagem menos mecânica do que a da épica, voltando-se 

essencialmente à interioridade da música; já a terceira espécie, a dramática, representa a 

ligação das duas anteriores em uma nova totalidade do espírito, um novo desdobramento do 

objetivo, que passa a pertencer ao sujeito, que por sua vez, levado diante da intuição, em 

transição para a exteriorização real, produz a paixão no próprio homem vivo, conforme 

relações objetivas e leis racionais da efetividade concreta (cf. CE IV, p. 84-6) . Trata-se 77

claramente de um momento de síntese, que supera, conserva e eleva as duas formas da 

espiritualidade anteriores na forma da poesia dramática moderna. O drama, por isso, se 

tomado isoladamente, é a arte superior. A poesia como um todo, tem no discurso a matéria 

sensível como o elemento digno para a exposição do espírito, sendo o drama a reunião da 

objetividade da epopeia com a subjetividade da lírica, expondo “uma ação em si mesma 

acabada como ação decisiva, efetiva, igualmente decorrente do interior do caráter que realiza, 

bem como em seu resultado da natureza substancial dos fins, dos indivíduos e das colisões” 

(CE IV, p. 200). 

 No capítulo da escultura, Hegel discute principalmente o mundo grego. O tratamento da épica é semelhante, 76

pois sua efetividade também se dá principalmente na arte grega, a partir da semelhança de ambas no que diz 
respeito “tanto do Conteúdo substancial quanto da exposição na Forma da aparição real, de modo que não 
devemos ver como acidental que também a poesia épica, assim como a escultura, surgiram justamente entre os 
gregos nesta completude originária insuperada” (CE IV, p. 139).

 No âmbito da tragédia, que pertence ao círculo da poesia dramática, Hegel faz uma breve comparação do coro 77

com a arquitetura, uma vez que ele também tem a função de construir a imagem divina da natureza ao redor 
(Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 209), ou seja, descrever e dispor o cenário da ação. 
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Capítulo 3. As obras, as artes e as formas 

A partir da articulação das artes fundada no conteúdo e não apenas na forma, a obra de 

arte ganha elevada importância para o pensamento de Hegel, na medida em que ela é a 

expressão do conteúdo na efetividade. Na arte, o nível mais particularizado de expressão da 

Ideia se dá na obra, enquanto “uma totalidade [Totalität] em si mesma articulada” (CE III, p. 

16). A estética de Hegel está longe de ser uma mera abstração sobre a arte, pois trata 

efetivamente de seu conteúdo concreto, o que, além de ser essencial para a articulação das 

artes particulares, envolve também discussões sobre as obras, as quais, por mais que estejam 

inseridas no sistema, ainda assim oferecem observações profícuas, até mesmo no âmbito da 

crítica de arte. 

Devido à necessidade de articulação entre universal e particular decorrente da dialética 

conceitual que caracteriza o pensamento de Hegel, ele rejeita tanto uma visão artística 

abstrata, que não vai além dos aspectos mais gerais da arte, quanto uma visão pautada apenas 

pelas obras enquanto objetos dados, sendo incapaz de articulá-las com o todo. São “dois 

modos de tratamento que se opõem, que parecem excluir-se mutuamente e não permitir que se 

alcance algum resultado verdadeiro”: o primeiro, que se ocupa apenas com “aspectos 

exteriores das obras de arte efetivas”, e o segundo, que somente produz “generalidades 

totalmente alheias à obra de arte em sua peculiaridade, isto é, constituindo uma filosofia 

abstrata do belo” (CE I, p. 38). A estética de Hegel, tenta, por outro lado, assimilar ambas as 

visões, de modo que as considerações universais sobre a arte servem como fundamentação 

para o tratamento das artes particulares, e, mais especificamente, das obras de arte. Afinal,  
o conceito filosófico do belo, para apenas indicar previamente sua verdadeira 
natureza, deve conter em si mesmo mediados os dois extremos indicados, na 
medida em que reúne a universalidade metafísica com a determinidade da 
particularidade real. Somente assim é compreendido em sua verdade em si e 
para si. Pois, por um lado, é fértil a partir de si mesmo em vista da 
esterilidade da reflexão unilateral, uma vez que necessita se desenvolver 
segundo seu próprio conceito numa totalidade de determinações. Por outro 
lado, as particularidades, para as quais transitamos, trazem em si mesmas a 
universalidade e a essencialidade do conceito, e aparecem como sendo as 
particularidades próprias deste conceito (CE I, p. 45). 
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Hegel defende a posição de uma filosofia da arte, a qual, por sua vez, incorpora  em 78

si e oferece elementos filosóficos tanto para procedimentos de crítica e história da arte, pois a 

estética está interessada na compreensão conceitual da arte e sua efetivação ao longo da 

história. Há, portanto, uma importância e um significado histórico em cada uma das obras 

sobre as quais Hegel se debruça, sendo que sua compreensão necessariamente passa por uma 

discussão mais detida sobre seu conteúdo, em uma espécie de crítica histórica da arte. Essa 

análise histórica surge essencialmente com relação à arte do passado, a qual é superada pela 

reflexão filosófica, pela tentativa de compreensão e interpretação, de “colocar a arte em 

palavras para apreender o que ela significa”, procedimento realizado por Hegel enquanto 

crítico de arte (DANTO, 2013, p. 6). Ao mesmo tempo em que rejeita os diferentes modos de 

tratamento meramente unilaterais, de uma história ou de uma crítica quando estes não são 

pautados pela compreensão conceitual da arte, Hegel os incorpora dialeticamente em sua 

filosofia da arte. 

O procedimento de crítica possui um importante expoente no romantismo, como 

demonstra Benjamin em seu texto O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Não 

obstante, os procedimentos de análise e discussão das obras propostos por Hegel e pelos 

românticos são distintos. O irmão de August Schlegel , Friedrich – que “tomou para si este 79

objeto enquanto problemático e filosófico” (BENJAMIN, 2011, p. 22) –, serve como uma das 

principais fontes sobre a discussão sobre a crítica de arte romântica. Benjamin demonstra 

como a crítica de arte do romantismo alemão está diretamente relacionada ao procedimento 

reflexivo próprio da arte – a qual funciona como medium-de-reflexão, sendo a obra de arte, 

graças a sua forma, um momento desse medium-de-reflexão absoluto (BENJAMIN, 2011, p. 

83-4). Por isso, a crítica se liga a um viés produtivo – de “acabamento da obra”, que “não 

 Nesse sentido, é de se ressaltar como Hegel está em diálogo com outros campos que constituem a estética, 78

incorporando filosoficamente referências de historiadores e críticos, como as obras Simbolismo e Mitologia dos 
Povos Antigos de Creuzer (no capítulo sobre a Forma de arte simbólica e no capítulo da arquitetura), História da 
Arquitetura nos Antigos de Hirt (no capítulo da arquitetura), as discussões com von Rumohr (no capítulo da 
pintura) e mesmo as influências de Wincklemann (no capítulo da escultura) e Diderot (no capítulo da pintura), 
apenas para citar alguns exemplos. Além disso, na época de Berlim, mesmo no âmbito pessoal Hegel está em 
frequente contato com figuras da cena artística e cultural da cidade, como o “excêntrico crítico de arte Moritz 
Gottlieb Saphir” (VIEWEG, 2019, p. 546), o que também pode ter influenciado sua maneira de analisar a arte.

 Benjamin (2011, p. 22) não considera que August Schlegel (que teve sua importância no primeiro capítulo 79

deste trabalho para demonstrar o desenvolvimento da sistematização das artes) tenha tido a crítica de arte 
enquanto um “problema filosófico”. No entanto, sua Doutrina da arte discute a conhecida visão tripla da estética 
enquanto articulação da teoria, história e crítica de arte, sendo que ele chega a fazer alguns comentários sobre o 
procedimento da crítica de arte (cf. SCHLEGEL, 2014, p. 42, sobre o comentário das relações entre o artista e o 
conhecedor de arte), de maneira destoante de seu irmão, na medida em que ainda enxerga uma certa separação 
entre crítica e obra – pensamento compartilhado pelo próprio Hegel –, ao passo que, para Friedrich, como se verá 
adiante, a crítica possui uma articulação intrínseca com a obra.
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pode por princípio ser diferenciada da obra de arte” (BENJAMIN, 2011, p. 113) –, na medida 

em que ultrapassa a simples observação, completando a obra de arte e a elevando a uma 

potência mais alta , a qual ela só pode atingir se criticada, como mostra a seguinte passagem: 80

A crítica é, então, de modo totalmente oposto à concepção atual de sua 
essência, em sua intenção central, não julgamento, mas antes, por um lado, 
acabamento, complemento, sistematização da obra, e, por outro, sua 
dissolução no absoluto. […] A crítica da obra é muito mais sua reflexão, que, 
evidentemente, pode apenas levar ao desdobramento do germe crítico 
imanente a ela mesma (BENJAMIN, 2011, p. 85-6). 

Em Hegel, por outro lado, a “crítica” é imanente à compreensão da arte pela filosofia, 

estando “submetida ao desenvolvimento dialético” e em oposição a essa crítica de arte do 

romantismo guiada pela “subjetividade livre e infinita” (WERLE, 2013, p. 43). Há elementos 

críticos na medida em que se analisa filosoficamente a obra de arte, mas com diferenças 

fundamentais: pode-se mencionar, em primeiro lugar, a inserção da análise dentro do sistema, 

ou seja, uma análise da obra enquanto dimensão particular do belo ideal; além disso, a própria 

concepção que Hegel atribui à arte na hierarquia com a filosofia, em comparação com os 

românticos, que a consideravam tão elevada quanto o pensamento filosófico – daí a filosofia 

servir como complemento da arte, ao passo que em Hegel ela demonstra uma compreensão de 

mundo que era apenas ensaiada pela arte, na medida em que se baseia no conceito e seu olhar 

retrospectivo para a história do espírito, e não na representação sensível da Ideia. Como 

resultado dessa compreensão, em oposição ao pensamento romântico, para Hegel, a arte, 

quando criticada, “nos convida a uma consideração intelectual, mas não com a finalidade de 

criar arte novamente” (DANTO, 2013, p. 10). 

Com base nesse olhar retrospectivo da filosofia para a arte, vê-se as relações entre 

crítica e história da arte que se constituem no âmbito do sistema de Hegel, pois a análise 

hegeliana de obras se dá essencialmente a partir do ponto de vista histórico, da compreensão 

conceitual da arte. Em artes como a arquitetura e a escultura, o tratamento se detém menos 

sobre as obras, dada a própria particularidade de cada uma, na medida de seu conteúdo, uma 

vez que ainda não são conteúdos que se voltem para a interioridade do espírito humano, em 

um nível autocompreensão que possibilita maior variedade na expressão espiritual. Além 

 “No sentido da obra mesma, isto é, em sua reflexão, deve ir além dela mesma, torná-la absoluta. Está claro: 80

para os românticos, a crítica é muito menos o julgamento de obra do que o método de seu acabamento. Neste 
sentido, eles fomentaram a crítica poética, superaram a diferença entre a crítica e a poesia […]” (BENJAMIN, 
2011, p. 77). Nesse trecho, conforme aponta a nota elaborada pelo tradutor Seligmann-Silva, o verbo superar é 
utilizado no sentido hegeliano (aufgehoben, no original), sendo que Benjamin o emprega para indicar a crítica 
enquanto síntese.



69

disso, tratam-se de obras mais distantes no passado, sendo algo estranho ao espírito da época 

moderna. Desse modo, Hegel encontra menos aspectos para ressaltar da visão de mundo 

ligada aos períodos das Formas de arte simbólica e clássica, percorrendo tais obras a partir de 

uma visão histórica mais geral. Já no âmbito das artes românticas, mais reflexivas, que 

ressaltam com mais propriedade a interioridade, inclusive atingindo um círculo de assuntos 

infinito e completamente mundano, descolado do sagrado, Hegel encontra mais oportunidades 

de discussão e descrição das obras, ressaltando e apresentado seus principais aspectos. 

Por mais que Hegel não se proponha a realizar uma crítica de arte, ele ainda assim é 

capaz de oferecer elementos àqueles que pretendam especificamente realizar tal 

empreendimento. O significado de crítica de arte dentro da estética hegeliana corresponde ao 

tratamento das obras enquanto o aspecto mais particular da arte, que, assim como todo o 

pensamento sistemático hegeliano, está necessariamente articulado e vinculado ao universal: a 

arte, que, por sua vez, é uma esfera particular do espírito absoluto. A presença das obras em 

sua argumentação contém uma tentativa bem sucedida de interpretá-las, ainda que orientada 

por sua visão filosófica e artística universal; não obstante, Hegel até chega a emitir juízos de 

valor, inclusive negativos. O leitor que se debruça sobre a estética esperando apenas um texto 

teórico sobre a arte se surpreende com a infinidade de referências de Hegel a obras, ao passo 

que o leitor que a leia apenas buscando referências a obras específicas pode se decepcionar, 

achando-as breves e até mesmo incompletas. As considerações de Hegel fornecem, portanto, 

diversos elementos para que se possa realizar uma crítica tendo por base sua teoria da arte.  

O sistema das artes representa, por um lado, uma progressão histórica das artes (sendo 

inclusive determinado pela segunda parte, a respeito das Formas de arte, comumente tida 

como uma filosofia da história da arte), mas que, por outro, não pode se furtar de discutir 

obras individualmente, de modo que pode ser visto como crítica de arte. Assim, é sua 

característica ser uma incorporação filosófica de elementos tanto da história quanto da crítica 

de arte. Nesse sentido, pretende-se neste capítulo percorrer a discussão de Hegel de 

determinadas obras e seus contextos, de modo a compreender como se deu a expressão 

histórica do conteúdo nas obras mais significativas de cada arte particular e sua respectiva 

Forma de arte. 

As obras que melhor expressam o conteúdo particular de cada arte surgem nos 

seguintes âmbitos: a arquitetura egípcia, responsável por ressaltar o conteúdo simbólico da 
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arquitetura como um todo, na medida em que contém ao mesmo tempo obras que flutuam 

entre a arquitetura autônoma e a arquitetura que passa a ter uma finalidade com um 

significado simbólico; a estatuária grega, que encerra o conteúdo clássico típico da escultura, 

a efetividade no material sensível, a partir de obras que representam diretamente os deuses em 

perfeita tridimensionalidade; a pintura holandesa, que demonstra e ressalta as características 

da interioridade da época romântica e cristã, inclusive nos aspectos mundanos; a música de 

acompanhamento, que também se baseia na interioridade romântica, mas à maneira da música 

como a entende Hegel, guiada por um texto; e a poesia de Shakespeare, que, assim como a 

pintura holandesa, comporta um ciclo infinito de temas, mas pautada pelas relações da 

subjetividade, a partir de um agir humano determinado pelo caráter . Não se pretende que as 81

obras e suas épocas particulares discutidas sejam escolhas arbitrárias, mas, pelo contrário, 

pretende-se demonstrar como elas expressam o que há de mais característico e relevante na 

compreensão de Hegel de cada uma das artes.  

3.1. A arquitetura do Egito antigo 

A arquitetura é o início da arte, “pois é nela que o espírito dá o primeiro passo em 

direção à matéria, para configurá-la como forma onde conhece a si mesmo” (TOLLE, 2017, p. 

42). Isso, entretanto, apenas pode ser feito de maneira simbólica, em decorrência “da Forma 

que a arquitetura escolhe para si”, a qual é “essencialmente abstrata”, sendo que “suas linhas 

gerais permanecem presas àqueles modos que são belos ao entendimento: a regularidade, a 

simetria e a eurritmia” (TOLLE, 2017, p. 47). Não se trata, portanto, da beleza mais adequada 

ao espírito, o que, se por um lado significa uma limitação da arquitetura para a expressão 

espiritual plena, por outro significa que ela não se ligará, como no caso da escultura e das 

artes românticas, intrinsecamente ao conteúdo particular de uma época; é por isso que a 

arquitetura pode assumir aspectos dos demais contextos artísticos, ainda que permanecendo 

essencialmente simbólica, em decorrência de suas formas. Essas formas, diferentemente das 

da escultura, que são orgânicas (mais adequadas ao espírito no contexto grego), ainda têm 

 O caso da pintura holandesa e da poesia de Shakespeare são especialmente significativos, pois “esses dois 81

exemplos correspondem também ao fato de que, para Hegel, são a pintura e a poesia, e não a arquitetura e a 
escultura e muitos menos a música, que melhor souberam, na modernidade, acolher os objetos em sua 
particularidade contingente e lidar com uma apreensão e execução subjetiva” (WERLE, 2011, p. 79). Isso ocorre 
porque “as representações holandesas de cidadãos altivos, de fazendeiros trabalhadores, de um cesto de frutas ou 
de uma pessoa bebendo em uma taverna manifestavam, similarmente […] às peças de Shakespeare, a 
emancipação da arte moderna e romântica” (VIEWEG, 2019, p. 431).
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caráter inorgânico: “quando, portanto, encontramos em Hegel novamente a designação de que 

a arquitetura simbólica é uma ‘escultura inorgânica’, […] o aspecto essencial está na 

arquitetura simbólica ser a exposição de conteúdos mais abstratos do que concretos” (TOLLE, 

2017, p. 46-7). Exemplos desses conteúdos mais abstratos do que concretos expostos por 

formas inorgânicas são as pirâmides – que começam a introduzir a finalidade de morada 

divina, ainda que dos deuses faraós mortos, finalidade que apenas se encontrará plenamente 

desenvolvida nos templos gregos, enquanto moradas de seus deuses, e nas igrejas cristãs –, 

enquanto obras como a esfinge refletem esse caráter transitório entre escultura e arquitetura, 

pois a esfinge é uma obra que ainda não contém a finalidade que caracteriza o conceito de 

arquitetura. 

Apesar de ainda não ser a correspondência perfeita ao conceito de arquitetura como o 

entende a estética hegeliana –, pois, é apenas a partir da Forma de arte clássica que a 

arquitetura passa a corresponder “ao seu conceito propriamente dito, pois não é capaz em si e 

para si de levar o espiritual à sua existência [Dasein] adequada e, portanto, só pode configurar 

o exterior e o destituído de espírito para o reflexo espiritual” (CE III, p. 63) –, é justamente 

nas obras pré-gregas que se manifesta totalmente seu caráter simbólico:  
[…] quando a arquitetura oriental dos babilônios, dos indianos, dos egípcios, 
por um lado, configurava simbolicamente em imagens válidas por meio de si 
mesmas o que vale para estes povos como o absoluto e o verdadeiro ou por 
outro lado, abrangia o que era conservado segundo sua forma natural 
exterior a despeito da morte, então agora [na arquitetura clássica] o 
espiritual, seja por meio da arte, seja em existência viva imediata, existe por 
si mesmo isoladamente da construção, e a arquitetura se coloca a serviço 
desse espiritual, que constitui o significado autêntico e a finalidade 
determinante (CE III, p. 64). 
No que diz respeito, em primeiro lugar, às circunscrições dos templos 
egípcios, o caráter fundamental desta arquitetura grandiosa, […] que por si 
mesmas, em efeito autônomo, sem servir como moradia e recinto de um deus 
ou da comunidade devota, tanto surpreendem na representação, e por meio 
do colossal de suas medidas e massa, quanto as Formas [Formen] e formas 
[Gestalten] singulares reivindicam por si mesmas todo o interesse, na 
medida em que elas são erguidas como símbolos para significados 
simplesmente universais […] (CE III, p. 47-8). 

Com base na discussão da terceira seção capítulo anterior, pode-se classificar a esfinge 

como pertencente ao campo da arquitetura simbólica, pois ainda se trata de uma obra 

autônoma, e que, portanto, não corresponde ao conceito exato de arquitetura. A esfinge é mais 

inorgânica e arquitetônica do que escultural por causa de sua grandiosidade e caráter massivo, 

não obstante ter sido talhada diretamente a partir do rochedo, como uma escultura de 

dimensão colossal (CE III, p. 46-7). A esfinge é representante fundamental da natureza 
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simbólica da arte egípcia, o verdadeiro significado deste conceito, o “símbolo do simbolismo 

mesmo” (CE II, p. 84), não só por seus elementos antropomórficos, mas também por causa da 

relação com o enigma; este corresponde, por sua vez, a configurações que não significam a si 

mesmas, mas que aludem a um significado distinto, de modo que a resolução do enigma da 

esfinge por parte de Édipo  representa, a partir de uma interpretação simbólica, a passagem 82

da arte simbólica para a arte clássica, quando a arte passa a aludir ao seu significado apenas 

(Caderno de Kehler, p. 225-7). 

As pirâmides, por sua vez, não são obras autônomas, mas que já servem à finalidade 

de habitação do cadáver do faraó, sendo consideradas, portanto, como o início da adequação 

ao conceito da arquitetura. Essa finalidade, entretanto, é cumprida a partir da construção com 

formas simbólicas e inorgânicas. As pirâmides são as principais dentre as primeiras obras a 

introduzirem a finalidade nas configurações arquitetônicas, ao mesmo tempo em que 

preservam ainda um conteúdo simbólico: elas “contêm um reino da morte, do invisível”, cujo 

“interior está fechado para sempre, oculto à vista, mas conservado como invisível” (SZONDI, 

1992, p. 211). As formas geométricas auxiliam o isolamento desse interior do exterior, na 

medida em que não trazem, por si sós, o significado dessas construções. As pirâmides, 

portanto, já encaminham a passagem à arquitetura clássica e romântica, na qual as obras 

servem como habitação para os deuses, sendo o primeiro deus a habitar um templo justamente 

o deus-faraó egípcio, ainda que literalmente, sem ser por meio da representação, como eram 

os deuses gregos . Por isso, são consideradas as obras mais características da arquitetura, 83

pois de um lado já contêm seu caráter funcional, mas por outro ainda preservam significado 

simbólico, o qual recai sobre o morto (CE III, p. 55), no âmbito das relações entre vida e 

morte e a eternidade do faraó. 

Além de admirarem por sua grandeza imensurável , conduzem imediatamente para a 84

reflexão a respeito da duração do tempo e das forças humanas empreendidas em sua 

construção (CE III, p. 54). Ao contrário dos indianos que queimavam seus mortos ou os 

relegavam à decomposição, para se tornarem deuses, os egípcios os fixavam como um espírito 

 “Quem é que de manhã anda sobre quatro pernas, de tarde sobre duas e de noite sobre três?” (CE II, p. 85), ao 82

qual Édipo teria respondido “o homem”.

 Também é interessante notar que a pirâmide tem “apenas um espírito isolado em si” (Caderno de Hotho, GW 83

28,1, p. 256), enquanto os templos gregos servem de habitação para várias figuras de deuses.

 “Ver e apreender uma pirâmide ocorre em apenas um momento, de tão regular que é. A técnica da construção e 84

a matéria conseguem fascinar por mais tempo. Ela é, no entanto, uma grandeza morta. Se se pensar no tempo, 
trabalho, e esforço, tem-se grandes reflexões, mas o olho não encontra nada” (Caderno de Heimann, p.  113).
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individual concreto e buscavam conservá-los da decomposição, o que demonstra uma 

singularidade conservada:  
por isso, as habitações dos mortos dos egípcios formam nesse sentido os 
templos mais primevos; o essencial, o centro da veneração, é um sujeito, um 
objeto individual, que aparece significativo por si mesmo e que expressa a si 
mesmo, diferenciado de sua moradia, a qual é construída, portanto, como 
mero invólucro funcional (CE III, p. 53). 

As pirâmides surgem quando a espiritualidade começa a ser pressentida e intuída na 

consciência da vida e da morte do deus-faraó, de modo que correspondem a muito mais do 

que simples túmulos, tendo como tema o processo circular da vida, o que representa, por sua 

vez, o início da representação espiritual (CECCHINATO, 2017, p. 220-1) que caracterizará a 

arte. A conservação do cadáver, tanto de animais sagrados quanto de reis, que tem por 

invólucro as pirâmides, representa a honra do morto para os egípcios, o primeiro povo a 

compreender, segundo Heródoto – mesmo que de uma maneira distinta da compreensão cristã 

ocidental –, a imortalidade da alma, o que já se aproxima da liberdade do espírito, por mais 

que se trate ainda de uma liberdade inicial, “na medida em que o eu se apreende como 

retirado da naturalidade da existência [Dasein]”, a partir desse “envolvimento exterior onde 

repousa escondido um interior” (CE II, p. 79-80); ou seja, na medida em que se percebe a 

separação da alma com relação ao corpo, a diferença entre o espiritual e o físico . As 85

pirâmides não servem apenas para garantir imortalidade à alma, mas também ao corpo 

embalsamado (Caderno de Heimann, p. 112). Há uma “determinação [Feststellung] da 

subjetividade na determinação [Bestimmung] do espírito isolado, o qual não ganha sua forma 

como livre, mas descansa na habitação da pirâmide, na qual não penetra; não se move” 

(Caderno de Hotho, GW, 28,1, p. 351).  

O conjunto de todos esses fatores expressa um conteúdo simbólico, aliado a uma obra 

que já possui funcionalidade, ao contrário das esfinges, onde só o primeiro fator é satisfeito. 

Com esse conteúdo carregado de simbolismo, aliado a obras que ainda estão constituindo o 

conceito da arquitetura, as construções egípcias representam o que há de mais característico 

do conteúdo particular simbólico típico da arquitetura. 

 “Nelas se inicia a negatividade interior, a diferença do espírito se define contra o corporal. Elas dizem 85

primeiro: a alma seria imortal, se isolaria do corpo” ( (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 453).
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3.2. A estatuária da Grécia antiga 

Com a solução do enigma proposto pela esfinge a Édipo (símbolo da passagem da arte 

simbólica para a arte clássica) se inicia a cultura grega, com o autoconhecimento do ser 

humano (SZONDI, 1992, p. 213). As obras da estatuária grega contêm o essencial do reino da 

arte clássica, demonstrando a objetividade da expressão mais elevada da Ideia no material 

sensível . À perfeita aparência da Ideia realizada pela escultura pertencem situações simples, 86

como, por exemplo, o descansar, pois assim os gregos enfatizavam a calma e a serenidade do 

seu ideal (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 297); aqui é possível ver claramente a influência do 

pensamento de Winckelmann (1975, p. 53) a respeito da “nobre simplicidade e grandeza 

serena” das obras gregas que permeia toda a compreensão de Hegel desta arte. 

Por mais que já existisse uma estatuária egípcia, ela ainda se dava em formas animais 

ou antropomorfas e mesmo com um caráter rígido, que é superado pela perfeição da arte 

grega e seus retratos de deuses em formas humanas orgânicas. Por isso que ao ressaltar o 

conteúdo particular da escultura grega, que expressa perfeitamente o caráter clássico dessa 

arte, Hegel a opõe à egípcia, produção escultórica a qual falta a liberdade e a genialidade do 

espírito do povo grego, o que se reflete na falta de “graça e vitalidade” de suas formas 

humanas e animais, que permanecem ainda no conteúdo simbólico (CE III, p. 176-7). Além 

disso, as situações da escultura grega são, em comparação à egípcia – expostas com o corpo 

imóvel e as pernas unidas –, mais móveis e variadas, mesmo quando tais estados simples 

correspondem ao sentar, repousar e olhar (CE I, p. 209). No que diz respeito à arte cristã, 

Hegel ressalta como ela “tem desde sempre um princípio de concepção e de exposição que 

não coincide de modo tão imediato com o material e as Formas da escultura, como é o caso no 

ideal clássico da fantasia e arte gregas”, pois o romântico “tem a ver essencialmente com o 

interior que entrou em si mesmo desde a exterioridade, com a subjetividade espiritual” (CE 

III, p. 182). 

Consequentemente, a estatuária pode então ser vista como ainda limitada para a 

expressão espiritual subjetiva típica dos modernos, motivo pelo qual ela só poderia ter 

prevalecido na Grécia antiga, dado seu contexto cultural, histórico, social e religioso, onde o 

 “A escultura grega cumpre com as três determinações do conceito da bela arte: primeiro, deve haver 86

adequação do conteúdo à forma; depois, o elemento universal deve ser tomado em sua particularidade (o que o 
torna adequado à forma); e terceiro, a forma deve constituir um indivíduo concreto e singular” (TOLLE, 2017, p. 
31).
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espírito ainda não havia se voltado para si mesmo . Para Hegel, a Grécia não pode ser 87

compreendida, nem no que diz respeito aos poetas, historiadores e filósofos, sem a 

compreensão do seu ideal da escultura , que reúne em si todos os aspectos do conteúdo 88

clássico. Na escultura, cada ponto, cada músculo, tem sua importância, seu significado, de 

modo que todas as partes devem possuir uma vitalidade e contribuir para a verdade do todo 

(Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 119), para seu ideal, como nas obras de Fídias, 

responsável por marcar uma época. Junto a Praxíteles, são os dois principais escultores 

mencionados por Hegel, representantes do período no qual a arte grega teria atingido seu 

auge. O ideal grego está presente nos corpos, quase sempre representados nus, especialmente 

nas figuras masculinas, ainda que também em algumas femininas, como nas imagens de 

Vênus/Afrodite.  

A perfeição do ideal grego aparece na individualidade das obras, tanto no círculo dos 

deuses gregos – não seguindo necessariamente nenhuma norma geral (cf. CE III, p. 147) –, 

como no dos heróis, cujas figuras, por mais que semelhantes às dos deuses, podem ser 

diferenciadas por traços característicos de sua condição humana. Há diferenças que são 

claramente percebidas no tratamento de cada deus, pois os artistas se esforçavam em imprimir 

uma individualidade peculiar e característica a cada um . Dentre os principais artistas deste 89

âmbito da arte, Hegel menciona Fídias, responsável por dar “dignidade e grandeza à forma e à 

expressão de Zeus” (CE III, p. 157) . A figura de Zeus é um dos exemplos dessa 90

 Um exemplo do conteúdo clássico das representações feitas nas esculturas da antiguidade é visto nas 87

diferenças de abordagem das poucas figuras femininas deste período, em oposição ao período cristão. As deusas 
gregas não eram frequentemente representadas com um viés maternal, tanto no caso de Juno, que, no mito, lança 
Hércules para longe e cria a Via Láctea, quanto no caso de Afrodite, que não costuma ser representada como 
mãe, ou ainda, Rômulo e Remo, amamentados por uma loba; nesse aspecto, a arte clássica se opõe à arte 
romântica, dado que nas mulheres “é preponderante a virgindade da forma, a qual deixa surgir ao mínimo a 
determinação natural da mulher”, ao passo que na arte cristã o tema do amor maternal é frequentemente tratado 
(CE III, p. 154-5). Todavia, não é como se o amor não fosse tema para os gregos, mas sim que ele é pensado de 
modo diferente, o que justifica Hegel entender a Vênus de Medici como a “mais elevada imagem plástica do 
amor”, apesar de ainda faltar a ela a expressão da interioridade, o ânimo, o qual uma figura de uma Madona 
captura muito mais profundamente (Caderno de Griesheim, GW 28,2, p. 750-1). Se comparada à exposição do 
amor moderno, como em uma Madona de Rafael, seria até mesmo “difícil considerá-la como a imagem da deusa 
do amor” (Caderno de Keller, p. 343).

 Presente, por exemplo nas obras dos vencedores dos jogos olímpicos, ou ainda, na aparição de Frina (CE III, 88

p. 119-20). A nota da tradução aponta que a cortesã Frina servira de modelo de Vênus Anadiômena, como as 
estátuas de mármore (localizada no santuário de Eros) e bronze (localizada em Delfos) feitas por Praxíteles, ou a 
Afrodite de Cnidos, feita também por Praxíteles e a Anadiômena de Apelles.

 Não se trata, entretanto, de uma mera reprodução que visasse a um retrato (cf. CE III, p. 157).89

 Reproduz-se aqui parte da nota presente na Vorlesungen zur Ästhetik (Caderno de Heimann, p. 209-10, nota 90

ccxcviii): “Hegel alude aqui ao Zeus Olímpico (anterior a 432 AC) de Fídias (aproximadamente 460-430 AC) 
[…]. O Zeus Olímpico é a segunda principal obra de Fídias, ao lado da Atena Partenos. Ambas estátuas gigantes 
foram feitas de ouro e mármore; a estátua de Zeus pertencia às [sete] maravilhas do mundo [antigo]”.
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individualidade, sendo sua expressão diferente mesmo em comparação com seus irmãos 

Netuno e Plutão , com seus cabelos e barba característicos. Tais características não se 91

limitam, todavia, apenas a esses aspectos secundários, mas a própria expressão do corpo 

marcada pela idade e sexo, como ocorre nas diferenças entre o pai e os filhos presente no 

grupo escultórico do Laocoonte (CE III, p. 153). 

Apesar da maior perfeição, em comparação à estatuária egípcia, tanto no que diz 

respeito à mobilidade quanto às formas, há, ainda assim, uma limitação clara e intransponível 

da escultura com relação aos olhos, à expressão facial. Um dos aspectos mais importantes que 

Hegel ressalta na escultura grega é como a plenitude da alma, a intimidade, é sacrificada em 

decorrência da forma como o olho é caracterizado (bem diferente da pintura), pois o artista se 

foca na “totalidade da forma exterior”, sendo que os antigos tinham reconhecido a limitação e 

a delimitação da escultura mesmo quando há mirada, ou seja, o olho vê algo, como na estátua 

do fauno que olha para o jovem Baco, o qual, embora possua um sorriso pleno de alma, 

possui ainda um olho que não vê (CE III, p. 131-2). Na escultura, especialmente a grega, o 

interior não é tão importante como nas artes românticas, de modo que seus mestres não se 

esforçaram em tentar expressá-lo artisticamente, ao contrário dos mestres da pintura, que se 

usavam principalmente do olho para a demonstração da interioridade das figuras. Falta às 

obras escultóricas a expressão que a espiritualidade passa a demandar a partir da Forma de 

arte romântica.  

Essa limitação também se expressa no movimento das figuras. Não obstante, pode-se 

mencionar como exceção a essa regra os grupos escultóricos, especialmente na figura do 

Laocoonte. Nesse tipo de escultura é também onde a situação mais mostra uma ação em 

movimento, como os domadores de cavalos atribuídos à Fídias e Praxíteles – ainda uma mera 

combinação quieta –, ou o próprio Laocoonte; no primeiro grupo, ainda não há uma ação 

propriamente dita, diferentemente do segundo, onde 
o mais essencial que há de ser levado em consideração neste grupo é o fato 
de que na maior dor, na verdade suprema, na contração convulsiva do corpo, 
se conserva, todavia, na árvore de todos os músculos a nobreza da beleza e 
não se avançou nem no modo o mais distante para a careta, a desfiguração e 
a contorção. Nisso toda a obra pertence, sem dúvida, ao espírito da matéria, à 
artificialidade da disposição, ao entendimento da posição e à espécie da 

 “Zeus tem irmãos, Netuno, Plutão, e entre esses há uma semelhança familiar enquanto majestosos e irmãos. 91

Mas a expressão desse personagem é uma outra neles. Majestade e complacência em Zeus, majestade e 
ferocidade em Netuno; a majestade com natureza sombria está em Plutão” (Caderno de Heimann, p. 126). Há 
ainda diferenças entre os cabelos de deusas como Palas e Diana (cf. CE III, p. 151), ou ainda, dos olhos de 
Vênus e Minerva.
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elaboração segundo uma época mais tardia, que aspira sobrepujar a beleza 
simples e a vitalidade já por meio de uma ostentação estudada dos 
conhecimentos na construção e musculatura do corpo humano e procura 
agradar por meio de um adornamento demasiadamente refinado da 
elaboração. Já foi aqui dado o passo da despreocupação e da grandiosidade 
da arte para o uso repetido (CE III, p. 165).  

Antes de se discutir a última sentença, sobre Hegel considerar que a obra é de um período 

onde já está se passando da grandiosidade para o uso repetido, é relevante ainda apontar sua 

diferenciação da dor no contexto clássico da dor no contexto romântico. A dor do Laocoonte 

corresponde a uma dor nobre, na qual ele se conserva mesmo assim grande e magnânimo (CE 

III, p. 213), dor que difere daquela romântica, na qual há sempre o retorno a si mesmo, a 

interioridade e até mesmo um aspecto de penitência .  92

No que diz respeito ao declínio da grandiosidade da arte grega, é interessante notar 

como Hegel, mesmo tratando de obras notórias, altamente apreciadas em sua época, como o 

Apolo de Belvedere, a Vênus de Médici – as quais eram, no tempo de Lessing e 

Winckelmann, os ideais mais elevados da arte  – e o Laocoonte, não sente muito entusiasmo 93

por nenhuma delas, sempre apresentado a ponderação de que elas supostamente teriam 

ultrapassado o estilo verdadeiramente belo . Poucas são as obras do estilo mais elevado que 94

 “Aqui […] no Laocoonte a dor é totalmente diferente do que no círculo dos românticos. Nessa dor antiga a 92

nobreza da alma se mantém também vertical, a modéstia não é esmagada, nenhuma fúria, nenhuma repulsa se 
expressa; mas a dor é padecer, a nobreza se mantém, mas a nobreza e a dor não estão mais compensadas. É 
apenas esse rígido estar consigo, o suportar sem execução do destino. Na dor romântica é sempre o retorno a si, 
bem-aventurança do interior, o olhar ao céu e a certeza do seu que se mantém lá em cima e soa através do mais 
doloroso (Caderno de Hotho, GW 28,2 p. 476).

 Mas que foram rebaixadas em seu valor depois da descoberta de obras mais profundas e vivas, o que as remete 93

a uma época mais tardia, que visa mais ao aprazível e agradável do que no estilo rígido autêntico, mais fundado 
no conteúdo espiritualmente belo: “um viajante inglês chama inclusive (Morning Chronicle do dia 26 de julho de 
1825) o Apolo de uma janota teatral (a theatrical coxcomb), e à Vênus ele certamente credita grande suavidade, 
doçura, simetria e graça tímida, mas apenas umas espiritualidade destituída de erros, uma consumação negativa e 
– a good deal of insipidity” (CE III, p. 162). “A expressão do Apolo de Belvedere, que se levanta irado e ao 
mesmo tempo sabedor de sua vitória, é digna de admiração, mas essa empolgação colérica não é a antiga 
genuína, e por isso essa obra foi tomada como posterior” (Caderno de Keller, p. 147).

 Como já mencionado, Hegel tem em Winckelmann sua principal referência sobre a arte grega, especialmente a 94

escultura. Winckelmann divide, na História da arte da Antiguidade, a arte grega em quatro períodos: o período 
mais antigo (anterior a Fídias), quando o contorno começa a se tornar manifesto, que foi o que permitiu à arte 
alcançar a grandeza do alto estilo, a partir de desenhos enfáticos, mas duros, poderosos, mas sem graça onde a 
expressão forçada (que durou até o florescimento da arte) diminuía a beleza; depois o alto estilo subsegue, 
quando a arte se torna mais livre e elevada, fundada em um sistema de regras tomadas da natureza como ideal; 
depois o período belo, que vai de Praxíteles a Lísipo, onde a arte adquire complacência, principal característica 
que a distingue do alto estilo, pois há maior variedade e diversidade nas obras desse período, em comparação às 
obras do período elevado, o que permite o desenvolvimento da graça (por exemplo, crianças viraram tema); por 
fim, o último período é o da imitação, onde o conceito de beleza já havia atingido o seu ápice, resultando em 
uma dificuldade em inventar novas imagens de deuses e heróis. Mesmo que se trate de um estilo monótono e 
insignificante, tendente à queda da arte, a Antiguidade se manteve consciente de sua grandeza e o bom gosto 
permaneceu, sendo que até trabalhos medíocres eram executados conforme os princípios.
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ele discute . Vê-se com isso como, mesmo considerando a escultura a mais perfeita das artes 95

no sentido de ser ela aquela que melhor corresponde à sua compreensão conceitual da arte, ele 

ainda assim não se empolga muito com suas obras. Essa falta de empolgação para com a 

escultura como um todo pode ser justificada pela compreensão da arte como algo do passado, 

onde mesmo as obras mais perfeitas não têm o mesmo significado de outrora, inclusive no 

que diz respeito à sua apreciação. No início do capítulo da pintura, Hegel afirma que as obras 

antigas deixam o espectador moderno frio diante delas, de modo que se pode especular que 

até ele próprio tenha sido um deles . 96

3.3. A pintura holandesa 

Se a escultura era limitada e pouco familiar aos modernos, Hegel considera a pintura 

como um avanço no que tange à exposição do conteúdo, pautado pela visão de mundo cristã, 

sua subjetividade e interioridade do espírito que se retrai em si mesmo. Não é à toa que Hegel 

aponta que a pintura é aquela arte particular que para ser estudada mais depende das obras em 

si, em oposição à escultura e à arquitetura, nas quais “o círculo de conteúdos é mais limitado, 

os meios de exposição e as Formas são menos ricos e diversificados, as determinações 

particulares são mais simples e abrangentes” (CE III, p. 260). Essa compreensão da 

necessidade de descrição da arte pictórica está diretamente relacionada à compreensão de seu 

conteúdo e do fomento de uma diversidade de temas que não existia nas artes anteriores.  

A limitação da escultura quanto à representação da ação é fator determinante para a 

passagem à pintura, pois ela não permite dar conta do desenvolvimento espiritual que se inicia 

com o mundo cristão. Já a pintura é capaz de representar melhor as ações e possui na cor a 

possibilidade de uma exposição rica, abrindo espaço para um conteúdo cada vez mais 

 Uma dessas poucas menções surge nas anotações de Keller (p. 343), onde Hegel compara a Vênus de Medici a 95

uma outra figura da mesma deusa, de Cós, de “estilo mais grandioso e figura superior”. A obra teria sido feita por 
Praxíteles. 

 Gombrich (2006, p. 30-1) percebe esse tratamento de Hegel, e o critica por considerá-lo pautado na dialética e 96

no pensamento sistemático: “Não é difícil observar quanto essa imagem dramática do espírito beligerante é 
tributária do princípio da dialética; ela tem de ser compreendida essencialmente como negação do ideal clássico, 
que Hegel justamente com Winckelmann viu efetivado na Antiguidade grega. […] De fato, Hegel é um dos 
primeiros que destrona o Apolo de Belvedere com uma palavra jocosa de um jornal inglês, que o caracteriza 
como a theatrical coxcomb (Ä. II., p. 431), e também designa o Laocoonte como uma obra tardia, que já decaiu 
no maneirismo (Ä. II, p. 435). […] Um ponto crucial da construção hegeliana era o fato de que a plástica 
pertencia à Antiguidade pagã, a pintura aos séculos cristãos, que Hegel denominava de romântica. […] Mas, uma 
vez que, como ele mesmo diz, o autêntico núcleo da intuição grega ‘concordava’ mais do que qualquer outra arte 
justamente com o princípio da escultura então podemos, como nele se expressa com cautela, ‘presumir nos 
antigos o atraso da pintura diante da escultura’ (A. III, p. 20)”.
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complexo ser exposto, permitindo a sensibilização da espiritualidade subjetiva e interior da 

era moderna, em oposição a pinturas mais antigas, onde o colorido não era tão bem 

trabalhado . O colorido, ou seja, a cor produzida pelo espírito humano e não pela natureza, é 97

o elemento essencial da compreensão hegeliana da pintura. Aqui, Hegel acolhe influências de 

Diderot e Goethe e se opõe a autores como Winckelmann, Kant e Schelling que viam nas 

formas e no desenho a essência da arte da pintura . Porém “não se trata para Hegel de tomar 98

partido, de escolher entre o princípio do desenho e o princípio da cor, já que ambos possuem 

sua legitimidade e seu lugar devido no interior de um transcurso histórico mais amplo”, sendo 

que “importa colocar cada princípio em seu devido lugar histórico e especulativo” (WERLE, 

2013, p. 100). O lugar histórico e especulativo do colorido é a pintura holandesa, contexto no 

qual a cor surgirá de modo a ser capaz de expressar com excelência a subjetividade e a 

interioridade espiritual da arte pictórica. A partir da recepção das ideias de Diderot e Goethe, 

que destacam o caráter subjetivo da cor, pois ela é “um elemento que se institui no âmbito da 

percepção humana e que não depende de uma teoria objetiva, baseada na realidade das cores, 

inscrita numa dimensão alheia ao ser humano” (WERLE, 2013, p. 87), 
temos que na pintura holandesa o colorido surge como a categoria pictórica 
que dá amplitude especulativa à noção de aparência (Schein), algo central 
para a arte romântica em seu estágio moderno, quando a interioridade já não 
pretende se realizar no exterior, como algo ainda a ser conquistado, mas 
libera-se livre e segura na exterioridade refletindo-se nela. A cor atinge 
justamente no conceito de aparência uma base, por assim dizer, metafísica, 
para o seu pleno desenvolvimento, já que, enquanto ainda se faz valer o 
pressuposto da configuração exata ou do amargamente do interior com o 
exterior, cujo modelo é a estatuária grega, a cor não encontra um terreno 
adequado para o seu florescimento. Na pintura holandesa não interessa o que 
tem de ser pintado (o objeto), mas como é pintado (a arte subjetiva do 
reflexo da cor) […] (WERLE, 2013, p. 100-1). 

O autoconhecimento do espírito intensificado na interioridade que o colorido oferece 

permite também que a pintura extrapole o círculo de ações representadas, superando até 

 Na seção O colorido, do caderno de Libelt (reproduzido em WERLE, 2013, p. 83), ao discutir as cores e 97

especialmente o valor da cor encarnada, Hegel diz que “em pinturas mais antigas esta arte [a maneira de 
trabalhar e velar as cores] ainda não existe, elas parecem secas, terrosas, o material do pigmento tem de 
desaparecer no encarnado”.

 “Centrada na questão da cor na análise da pintura, a posição de Hegel difere da tendência dominante de seus 98

contemporâneos, que, influenciados pelo classicismo de Winckelmann, via de regra privilegiaram o aspecto da 
forma, isto é, o desenho, a linha e o contorno, quando se tratava de pensar a pintura. […] Winckelmann, em 
História da arte da Antiguidade (1764) considera que a “cor contribui para a beleza, mas não é a beleza mesma, 
e somente a eleva de modo geral e apenas nas formas”” (WERLE, 2013, p. 84). Sobre Kant, é possível 
mencionar o § 14, no qual ele afirma que “na pintura, na escultura, e aliás em todas as artes plásticas, bem como 
na arquitetura e no paisagismo, na medida em que são belas artes, o essencial é o desenho, no qual o que 
constitui o fundamento de todas as disposições para o gosto não é o que contenta na sensação, mas somente 
aquilo que apraz por sua forma” (KANT, 2016, p. 121). Já em Schelling, há a já mencionada compreensão do 
colorido “abaixo do desenho e do claro-escuro”, em divisão proveniente da Doutrina da arte de A. Schlegel 
(WERLE, 2013, p. 85).
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mesmo o caráter religioso da arte e se tornando uma arte com representações cotidianas e 

mundanas, não necessariamente ainda relacionadas à mais alta espiritualidade, mas fundada 

na subjetividade e no ânimo . Tendo em vista essa multiplicidade de situações artisticamente 99

elegíveis, escolhe-se destacar aqui justamente aquela produção que passa de um conteúdo 

religioso para um conteúdo mundano, como ocorre no âmbito da pintura holandesa, pois ela, 

além de ser significativa no que tange ao conteúdo da pintura, também o é no que diz respeito 

ao sensível, ao colorido. Ela pode ser pensada especialmente em oposição à pintura italiana, a 

qual ainda se concentra essencialmente nos conteúdo sagrado e religioso: 
A diferença geral dos italianos consiste aqui no fato de que nem os alemães 
nem os holandeses quiseram ou puderam chegar, a partir deles mesmos, 
àquelas Formas ideais livres e àqueles modos de expressão, aos quais 
corresponde inteiramente a passagem para a beleza espiritual transfigurada. 
Mas, para tanto, eles constituem, por um lado, a expressão para a 
profundidade do sentimento e para a resolução subjetiva do ânimo; por outro 
lado, acrescentam a esta intimidade da fé a particularidade mais difundida do 
caráter individual, o qual não apenas dá a conhecer a ocupação interior 
sozinha com o interesse da fé e da salvação da alma, e sim também mostra 
como os indivíduos expostos também se esforçaram pela mundanidade, se 
debateram com as preocupações da vida e neste trabalho difícil conquistaram 
virtudes mundanas, a fidelidade, a constância, a retidão, a firmeza 
cavaleiresca e a audácia burguesa (CE III, p. 271). 

Como resultado da subjetividade que se constitui na época cristã, o espírito se volta 

tanto a si mesmo que na pintura holandesa a própria vida humana passa a ser seu conteúdo: 

“quando os temas da vida prosaica se convertem em objetos da arte, o círculo da arte se 

extende ao infinito” (Caderno de Kehler, p. 363). O que encanta em sua arte não é meramente 

o conteúdo e a realidade, mas o “aparecer totalmente desinteressado no que diz respeito ao 

objeto”, o que representa “um triunfo da arte sobre a transitoriedade, onde o substancial é por 

assim dizer logrado em vista de seu poder sobre a contingência e o fugaz”; não são apenas os 

objetos, mas os meios de sua exposição que importam, passando a ser até mesmo finalidade, a 

partir da subjetividade do artista, sendo alguns exemplos citados por Hegel os nomes de 

Ostade, Teniers e Steen (CE II, p. 334). Não se trata, entretanto, de uma glorificação do 

cotidiano ou uma arte que se prenda a ele (WERLE, 2011, p. 93), mas de uma arte que 

 Em sua análise, Bras (1990, p. 32) mostra como essa arte profana é possível, em razão da própria característica 99

da pintura, que, “ao contrário da escultura, que apresenta um corpo em sua independência, a pintura põe em 
situação: nela, o fundo não é indiferente à cena exposta. […] o que há de pictórico não é dado pelo tema: o 
quadro pintado não é uma imagem. A essência da pintura reside em seu poder de representação de um espaço 
que encerra objetos em relação uns com os outros, personagens que não são mostrados em sua independência, 
mesmo quando são divinos, mas, ao contrário, numa inscrição fenomênica, num tempo e lugar. Se a escultura é a 
arte da independência, a pintura é ao contrário a arte da relação. Só a pintura pode pôr à mostra essa inserção do 
fenomênico no acidental. É lógico, portanto, que faça dele objeto de sua arte, a ponto de torná-lo seu único 
conteúdo, como se o fundo viesse se sobrepor à cena”.
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“consolida em duração o que é passageiro”, realizando o “milagre da idealidade” (CE I, p. 

175). Não obstante, cumpre ressaltar como Hegel também enxergava, mesmo na pintura 

italiana de nomes como Rafael, “o progresso da magnificência simples da devoção para uma 

mundanidade”, a qual, no entanto, ainda “permanece em parte penetrada de religiosidade, em 

parte limitada e mantida unida pelo princípio da beleza antiga” em oposição ao percurso 

posterior da arte guiado pelo colorido (CE III, p. 273).  

Antes de atingir esse círculo mundano, entretanto, a pintura holandesa mais antiga 

passou por uma fase de um círculo autenticamente cristão-religioso, como o amor divino do 

Deus pai; Hegel aponta que o retábulo do Cordeiro místico (1432) de van Eyck  alcançou a 100

maior excelência que se poderia realizar nessa esfera, representando Deus de maneira 

semelhante a Zeus, o que é, todavia, algo ainda insatisfatório, pois apenas Cristo, o filho, pode 

ser representado de forma humana (CE III, p. 216) . Vê-se com isso como mesmo a 101

excelência na representação é insuficiente para dar conta do conteúdo subjetivo cristão. É por 

isso que o objeto da pintura muitas vezes é Cristo, em diferentes fases de sua vida humana, 

uma vez que sua representação pictórica é mais adequada à religião cristã do que a 

representação de Deus. Os irmãos van Eyck, que teriam sido os “inventores da pintura à 

óleo”, são apontados como precursores do estilo mais antigo, que corresponde, por sua vez, a 

uma pintura completa, com desenhos e colorações realizados com grande maestria, mas que 

ainda assim era inferior à italiana, mesmo com mais capacidade de nos atrair, pois era a arte 

da plena religiosidade e intimidade, que detinha “mais a liberdade rica de espírito e a beleza 

da fantasia”, fundada na beleza da Forma (CE III, p. 272). Mesmo em um contexto inicial e de 

caráter religioso da pintura holandesa, eles ainda assim superaram os italianos no que diz 

respeito ao ânimo e à interioridade, apesar de ser apenas a última fase que se habitua ao 

mundano e ao cotidiano. Não obstante o fato de que os pintores holandeses desse período 

inicial, como van Eyck, Schorel e Hemling, ainda estavam limitados ao sagrado, eles o deram 

 Com o título original em holandês Het Lam Gods, trata-se de um políptico localizado em Gent, na Bélgica, e 100

que teria sido feito por Jan van Eyck, junto com seu irmão Hubert. Hegel refere-se aqui à imagem localizada na 
parte central superior, que mostra Deus entre a Virgem Maria e São João Batista. 

 van Eyck também faz uma representação da cabeça de Cristo. Além disso, ele realizara imagens de Madonas, 101

mas sem tanto êxito, pois, para Hegel, as imagens de menino Jesus que as acompanham “muitas vezes 
apresentam-se rígidas e na forma deficiente de crianças recém-nascidas” (CE III, p. 218), como na Nossa 
Senhora do Chanceler Rolin ou na Virgem de Lucas. Hegel até consegue enxergar nisso uma intencionalidade 
alegórica, pois não é a beleza do menino Jesus que deve ser venerada, mas sim a do Cristo adulto, mesmo 
fazendo a ressalva de que as crianças de Rafael são artisticamente belas (CE III, p. 219), o que demonstra que 
não haveria uma regra à qual van Eyck estivesse submetido. van Eyck também foi responsável por constituir 
uma escola, a qual é mencionada algumas vezes na estética. 
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um caráter bem específico e determinado, de modo que depois a pintura holandesa pode ir 

para a vida privada, para o triunfo desta arte sobre o transitório (Caderno de Ascheberg, GW 

28,1, p. 112-3). 

A última fase da pintura holandesa, presente em obras como as de Rembrandt e 

Vermeer, por exemplo, além dos mencionados Ostade, Teniers e Steen, é uma arte que traz 

esse aspecto mundano, das relações da vida caseira, conseguindo transitar até mesmo para o 

que é insignificante, mas desenvolvendo “de modo insuperável a caracterização 

completamente viva na suprema verdade da arte”, pois apreende a natureza humana interior e 

suas Formas de exteriorização (CE III, p. 275-6). Por este motivo, por mais que não seja a 

pintura mais religiosa, ainda assim ela é capaz de compreender a interioridade humana, 

expressando o espírito da época cristã e moderna. 

Não se trata, todavia, de um conteúdo oposto à religião, mas “uma decorrência da 

própria transformação do catolicismo em protestantismo” (WERLE, 2011, p. 92): o resultado 

de um cristianismo ainda mais voltado à interioridade. Além das condições econômicas, 

também a Reforma Protestante dera este impulso à arte holandesa, o que não havia 

acontecido, por exemplo, com a arte italiana (Caderno de Kehler, p. 431). Também é de se 

destacar, no plano político, a desvinculação ao reino espanhol, o que resulta em uma 

autonomia religiosa e civil (CE III, p. 274). Os holandeses, além de protestantes, o que os 

permitiu uma vida mais prosaica, independente das relações religiosas, também se educaram 

no cuidado e na apreciação do que é mais insignificante (CE II, p. 333). Essa liberdade e esta 

consciência do povo dos Países Baixos, que podem ser vistas na Patrulha noturna  de 102

Rembrandt, não são um conteúdo comum (Caderno de Heimann, p. 38). 

À intimidade da fé, os holandeses  acrescentaram  103

a particularidade mais difundida do caráter individual, o qual não apenas dá 
a conhecer a ocupação interior sozinha com o interesse da fé e da salvação 
da alma, e sim também mostra como os indivíduos expostos também se 
esforçaram pela mundanidade, se debateram com as preocupações da vida 
vida e neste trabalho difícil conquistaram virtudes mundanas, a fidelidade, a 
constância, a retidão, a firmeza cavaleiresca e a audácia burguesa (CE III, p. 
271). 

Hegel responde à acusação de que os pintores estariam degradando a arte ao 

representarem objetos comuns, apresentando a ideia de que a pintura havia completado seu 

 Hegel se refere apenas ao pintor, sendo a obra mencionada pela nota dos editores. Hegel a teria visto em  102

viagem aos Países Baixos em 1822.

 E os alemães também, ainda que o destaque maior de Hegel seja dado ao povo dos Países Baixos. A principal 103

referência de Hegel quanto à pintura alemã é Albrecht Dürer. 
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ciclo espiritual, passando das pinturas artesanais de igrejas aos trabalhos nobres e por fim às 

figuras livres, cenas domésticas, objetos variados, retratos, e até naturezas mortas . O círculo 104

da pintura concerne a uma variedade infinita de objetos, o qual os holandeses foram capazes 

de atingir (Caderno de Griesheim, GW 28,2, p. 820). Seu ciclo começa ainda com temas 

religiosos, com uma função arquitetônica, presente nas e para as igrejas, para depois penetrar 

na religiosidade e então se aprofundar na intimidade, voltando-se para o lado mundano (CE 

III, p. 261). Trata-se de uma arte que passa a ter como conteúdo a própria vida (CE I, p. 180), 

com cenas cotidianas como festas, tavernas, etc. Artistas como Rembrandt são perfeitos 

nessas peças burguesas (Caderno de Heimann, p. 146).  

Essa subjetividade infinita apenas pode ser possibilitada pela superioridade dos 

holandeses no âmbito do colorido  – até mesmo se comparados a nomes como Rafael  (CE 105 106

III, p. 208) –, tanto no que diz respeito ao uso das cores com base no claro e no escuro, quanto 

no que diz respeito à harmonia delas. Vê-se assim como a pintura holandesa representa uma 

produção artística na qual a subjetividade humana – no âmbito da Ideia – e o colorido – no 

âmbito do sensível – são destacados, o que suscita a importância dessa arte para a 

compreensão conceitual de Hegel, que tem nesses dois aspectos seus pontos mais 

significativos. 

 “Ela [a arte holandesa] percorreu todo o círculo da arte e de seu próprio modo de tratamento. Ela começou 104

das puramente tradicionais, puramente artesanais imagens de igrejas. Então ela passou para para o elemento 
totalmente simples de algo pleno de alma; então às elevadas, nobres obras da pintura, e é excelentemente van 
Dyck que as reuniu, que trouxe as figuras livres, a individualidade natural. Nisso ele não negligenciou os 
ornamentos dos vestidos, a arquitetura, o desenho das paisagens, etc. Disso a arte progrediu para retratos, 
também para a representação de cenas domésticas, então aos mais diversos objetos, produtos da fantasia ou aos 
mais habituais momentos que surgem na vida e finalmente à natureza morta, ao arranjo de diversos utensílios, 
ferramentas, animais, frutas, e assim por diante (Caderno de Ascheberg, p. 158). Não se trata dos objetos por si 
só, mas sim de uma representação harmônica: “uma terceira forma é a interioridade que está presente em objetos 
que são completamente insignificantes. Elas podem nos parecer comuns, as ações por si podem ter um elemento 
repugnante, mas a felicidade de aproveitar a vida, a fidelidade, a atenção num trabalho, tais situações podem 
demonstrar a interioridade finita, e garantir a própria satisfação. […] Isso faz do caráter eficiente, enérgico, essa 
harmonia com si no presente, então é também uma interioridade, que se torna tema [Gegenstand] da arte. O 
apelo inteiro está aqui na harmonia, não no objeto [Gegenstande]. Especialmente os pintores holandeses fizeram 
dessa representação do objeto” (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 477).

 Para Hegel, isso se dá porque os holandeses, assim como os venezianos, estão próximos ao mar, em terras 105

baixas com pântanos, águas e canais, tendo diante de si “a constante representação do fundo cinzento e que, 
devido a esta turvação, foram tanto mais levados a estudar e ressaltar o elemento da cor [das Farbige]” (CE III, 
p. 232)

 Mesmo assim, Hegel considera Rafael, assim como Leonardo, os representantes do momento mais elevado da 106

pintura, pois “a arte pictórica destes grandes mestres é uma altura da arte tal como pode ser alcançada apenas 
uma vez por um povo no decurso do desenvolvimento histórico”, de modo que os holandeses não conseguiram 
chegar às “Formas ideais livres e àqueles modos de expressão, aos quais corresponde inteiramente a passagem 
para a beleza espiritual transfigurada” (CE III, p. 271).
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3.4. A música de acompanhamento 

Mesmo admitindo ser pouco versado, Hegel dedica um capítulo à música em sua 

estética. Nesse capítulo, no entanto, Hegel não chega a delimitar épocas histórico-geográficas 

como havia feito nos demais, por exemplo no da pintura, onde ele contrapõe aquela realizada 

na Holanda e na Alemanha àquelas feitas no Império Bizantino ou na Itália renascentista. 

Apesar disso, o próprio indica, de maneira geral, na oposição entre a música de 

acompanhamento à música autônoma, uma contraposição entre os músicos de países 

germânicos e os músicos italianos. Estes são frequentemente associados à música autônoma, 

que se afasta do acompanhamento (ainda que ele também atribua a música verdadeiramente 

ideal a alguns músicos italianos, como se verá a seguir, o que dificulta uma divisão clara 

como as feitas no tratamento de demais artes).  

Como discutido na terceira seção do segundo capítulo deste trabalho, o predomínio da 

música é sempre prejudicial à poesia (e vice-versa), o que se reflete inclusive na maneira com 

a qual o público se relaciona com o espetáculo: Hegel aponta, nesse sentido, que os italianos 

se interessam muito mais pela música, enquanto os alemães têm mais interesse no texto (CE 

III, p. 288). Assim como na pintura, os italianos estavam “ainda no ponto intermediário da 

beleza”, pois, por mais que ressaltassem o melódico, ele era ainda tão satisfatório quanto a 

pintura de Rafael (Caderno de Heimann, p. 154). Apesar de extremamente bela, a arte dos 

italianos, tanto pictórica quanto musical, ainda não estava no patamar mais elevado no que diz 

respeito à expressão espiritual. Para os germânicos, a música deveria se pautar na declamação, 

em oposição aos italianos, muito mais liberais quanto a isso, que privilegiavam os aspectos 

sonoros em detrimento do texto que a música acompanhava. 

Hegel concebe a música principalmente como acompanhamento, pois, para ele, seu 

potencial de expressão de um conteúdo espiritual é maior do que o de uma música que não 

acompanha um texto. Se nas artes plásticas o espiritual tem forma visível, na música a base 

para o espiritual é a própria subjetividade, apesar de ser uma subjetividade vazia, onde apenas 

o discurso completará o que falta aos elementos musicais (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, 

p. 186-7). É por isso que, “na base das grandes obras musicais”, aponta Hegel, “reside um 

texto primoroso” (CE III, p. 329), pois “grandes compositores tiveram grandes textos diante 

de si. A música acompanha e o que é acompanhado deve ser consistente, se a música é 

consistente” (Caderno de Heimann, p. 156 conforme traduzido por RAPOSO, 2019, p. 141). 
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Sem o “curso firme da expressão melódica e do conteúdo do texto da música de 

acompanhamento”, a música pode descambar para um “arbítrio subjetivo” (CE III, p. 338). É 

por isso que Hegel considera a voz humana como o principal instrumento, “regido pela alma” 

(Caderno de Heimann, p. 151). Espiña (1996, p. 61) aponta como Hegel chegará a considerar 

“a melodia, de todos os modos, como o belo da música”, pois ela seria “a linguagem da alma, 

expressão de sua subjetividade”, identificada com o cantável e a voz humana, que deve ser 

“entendida aqui não como manifestação de um significado atribuído à palavra, mas como 

expressão dos movimentos do espírito” . Nesse sentido, a 107

música é espírito, alma, que ressoa imediatamente para si mesma e se sente 
satisfeita ao se-perceber-a-si-mesma [Sichvernehmen]. Como bela arte, 
porém, ela alcança pelo lado do espírito imediatamente a exigência de domar 
os afetos, bem como sua expressão, e não ser arrastada para o furor báquico 
e tumulto agitado das paixões ou permanecer presa na cisão do desespero, e 
sim no júbilo do prazer, como na suprema dor, ainda ser livre e feliz na sua 
efusão. Desta espécie é a música verdadeiramente ideal, a expressão 
melódica em Palestrina, Durante, Lotti, Pergolesi, Gluck, Haydn, Mozart. 
[…] Pois a música não tem de tratar apenas do interior como tal, mas do 
interior preenchido, cujo conteúdo determinado está unido estreitamente com 
a determinidade do sentimento, de modo que à razão do Conteúdo diverso 
também deve surgir essencialmente uma diversidade de expressão. […] O 
que é mais preciso no conteúdo é justamente indicado pelo texto (CE III, p. 
324-6). 

 A música de acompanhamento é oposta à música instrumental autônoma , a qual, 108

durante a época de Hegel, estava se tornando cada vez mais popular. Esse ganho de autonomia 

por parte da música, entretanto, representava uma “perda no poder sobre o ânimo”, com ela se 

tornando mais um prazer para o conhecedor capaz de apreciar a habilidade do artista e o 

tratamento dos sons (Caderno de Ascheberg, GW, 28,1 p. 181). Com isso, Hegel vê essa 

liberação dos sons de seu conteúdo, sua autonomização, como algo não “propriamente 

adequado à arte” (CE III, p. 293). 

 “A música, sendo arte, deve ter um conteúdo. Neste caso, que conteúdo se põe manifesto na música? Quando 107

se trata de música de acompanhamento, música subordinada à significação contida em um texto, o problema 
parece resolvido […]. Mas a questão se apresenta problemática quando se refere ao tratamento da música como 
música instrumental, como música pura” (ESPIÑA, 1996, p. 62). Mobilizando também a lógica hegeliana, 
Espiña mostrará a compreensão da música instrumental a partir da mediação.

 Em oposição à música de acompanhamento, “a Forma da música instrumental é uma outra. O texto não mais 108

compromete, e o compositor pode mostrar todo o seu arbítrio, ele é de todo independente; e seu gênio, a riqueza 
de seus motivos e arte harmônica se desdobram sem fundamento objetivo; mostra-se uma tarefa constante e 
busca por apanhar um conteúdo, que é interrompida. O elemento objetivo da melodia não é mais um obstáculo. 
Tal música, se não ocupa inteiramente, facilmente estimula um devaneio do ouvinte, de seus próprios 
sentimentos. Não é mais a música que o preenche e lhe interessa. Uma tal música pode também por vezes não 
expressar nada por si mesma, e somente acompanhar, como no serviço religioso. A devoção nos ocupa, e o soar é 
um ressoar passageiro. Por isso, a música na igreja não deve ser demasiadamente elaborada, mas antes simples, 
para não perturbar a devoção, como também as figuras mais simples podem melhor elevar a devoção. Não se 
deve, portanto, julgar tal música apartada do domínio de sua efetividade” (Caderno de Heimann, p. 157 
conforme traduzido por RAPOSO, 2019, p. 142).
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Dentre os artistas germânicos citados, Händel é discutido quando Hegel trata das 

relações entre a melodia e o compasso, mais especificamente nas diferenças com relação à 

música italiana. A influência do metro jâmbico, não apenas em cantos, mas até mesmo nas 

maiores peças musicais, como as de Händel, é motivo pelo qual os alemães se sentem 

extremamente à vontade com sua música, pois trata-se de um ingrediente rítmico que se 

aproxima muito mais de seus ouvidos do que dos italianos, “que nisso podem encontrar algo 

não-livre, estranho e heterogêneo” (CE III, p. 305). Não é a música por si só que gera efeitos 

no ânimo, mas eles dependem de uma prévia construção espiritual desse ânimo, neste caso, 

fundada em questões culturais de um povo. 

Quando trata do uso dos instrumentos, isoladamente ou em acordo, Hegel menciona as 

sinfonias de Mozart . A questão em discussão é como há uma dificuldade da adequação dos 109

diversos instrumentos à arte, devido ao caráter peculiar de cada um. Mas Mozart teria sido 

capaz de, sendo um grande mestre na instrumentação, empregar uma multiplicidade plena de 

sentido e criar um concerto dramático,  
uma espécie de diálogo, no qual em parte o caráter de uma espécie de 
instrumento se estende até o ponto em que o caráter do outro é indicado e 
preparado, em parte um dá uma resposta ao outro ou acrescenta aquilo que, 
para ser expressado adequadamente, não é facultado ao som do que o 
precedeu, de sorte que assim surge de um modo o mais gracioso um colóquio 
do som e do ressoar, do começar, do continuar e do completar (CE III, p. 
309) 

Mozart e Händel têm sua importância na discussão da música de acompanhamento e 

da música autônoma. Mesmo peças que tenham o texto menos decisivo exigem ainda um 

Conteúdo verdadeiro das palavras, como a Flauta Mágica, considerada um dos mais notáveis 

libretos de ópera  (CE III, p. 330). Similarmente, os textos de Händel são considerados 110

excelentes exemplos de uma relação bem sucedida entre poesia e música, desde suas óperas, 

onde ele exigia rigor da expressão para momentos líricos, até os seus textos religiosos. Händel 

teria entrado em disputas com seus cantores italianos e se voltado, depois de o público ter se 

 Segundo os editores da Vorlesungen our Ästhetik (Caderno de Heimann, p. 221, nota cccxxxix), Hegel teria 109

tido por ele um carinho especial, particularmente por suas óperas.

 Esta ópera também é mencionada quando Hegel, tratando da arte teatral mais independente da poesia, discute 110

a decoração do cenário, sendo a obra de Mozart um exemplo de sua execução bem feita (CE IV, p. 233). 
Schikaneder, que escreveu o libreto da Flauta Mágica, alcançou nela o ponto justo no que diz respeito às 
relações entre música e poesia: “o reino da noite, a rainha, o reino do sol, os mistérios, os iniciados, sabedoria, o 
amor, as tentações e com isso a espécie de uma moral mediana que é excelente em sua universalidade – tudo 
isso, na profundidade, na graça e alma encantadoras da música, amplia e preenche a fantasia e aquece a alma” 
(CE III, p. 331). Não obstante, no caderno de Heimann (p. 156), Hegel faz a ressalva que se trata de uma obra 
que não satisfaz o pensar, é “sem consciência”.
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posicionado ao lado dos italianos, inteiramente para a composição de oratórios, os quais para 

Hegel, são o âmbito mais rico de sua produção (CE III, p. 333).  

Também nas óperas de Gluck os textos têm grande importância, pois essas obras, por 

mais que escritas predominantemente em italiano, 
se movem em motivos simples e se mantém para o sentimento no círculo do 
mais sólido conteúdo, descrevem o amor da mãe, da esposa, do irmão, da 
irmã, a amizade, a honra, etc. e deixam se desenvolver por si 
silenciosamente estes motivos simples e as colisões substanciais. Desse 
modo, a paixão permanece inteiramente pura, grande, nobre e de 
simplicidade plástica (CE III, p. 331). 

Bach é outro compositor apontado por Hegel como um músico capaz de unir bem 

harmonia e melodia, trabalhando-as harmoniosamente, “de sorte que sempre o encontro de 

sons determinados destas melodias fornece uma harmonia” (CE III, p. 318). No âmbito da 

música sacra, Bach oferece obras de genialidade grandiosa, com sentido religioso de caráter 

protestante profundo, aliada à consistência e à riqueza na invenção e execução musical (CE 

III, p. 334).  

A compreensão hegeliana da música a submete ao acompanhamento de um texto. 

Trata-se de de uma arte cuja relevância espiritual é obtida na medida em que o som não é 

utilizado enquanto mera sonoridade, mas como meio de expressão da Ideia a partir do 

trabalho artístico, o que é facilitado quando a música se apoia sobre um texto. Essa relação 

também é indicada na arquitetura que, assim como a música, é vista pelo sistema hegeliano 

essencialmente como uma arte de acompanhamento. No entanto, ao contrário da música, a 

arquitetura tem seu momento autônomo destacado no sistema. Uma maneira de se interpretar 

essa questão parece ser a própria construção sistemática, onde à arquitetura é permitido se 

constituir autonomamente, sem expressar o conteúdo mais adequado ao espírito, justamente 

porque, no contexto simbólico, a arte como um todo ainda estava se constituindo e buscando 

adequar a expressão do espírito à forma do material sensível. No contexto romântico, quando 

a forma do material sensível já começa a ser insuficiente para a expressão espiritual, ou seja, 

quando o espírito demanda mais Ideia, a música autônoma não consegue, por si só, cumprir 

esse requisito, necessitando do acompanhamento da poesia. 

3.5. A poesia dramática de Shakespeare 

Considerando a articulação específica da poesia na estética hegeliana e seus três 

gêneros (épica, lírica e drama), seria difícil escolher um conjunto de obras que, por si só, 
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representasse significativamente todo seu conteúdo particular. Isso porque o conteúdo 

particular da poesia é o mais variado, pois é a arte universal, presente de maneira significativa 

ao longo de todas as Formas de arte. Mesmo assim, como visto na discussão das relações 

entre as artes, o drama é o gênero que realiza a síntese entre épica e lírica, representando o 

estado mais elevado de expressão espiritual da arte, na medida em que conjuga a objetividade 

da épica com a subjetividade da lírica. Trata-se de uma ação subjetiva que se desdobra na 

objetividade, onde a interioridade não existe por si só, mas determina todo o curso da ação e 

das situações de conflito. 

Além disso, drama é o gênero poético onde mais se pode ver as relações entre o 

pensamento moderno e o antigo. Isso não acontece nas demais artes, como na escultura, onde 

não há uma estatuária moderna significativa ou na pintura, onde aquelas presentes na 

Antiguidade são muito menos relevantes do que as modernas, ou até mesmo nos demais 

gêneros da poesia, sendo a épica associada fundamentalmente à Forma de arte clássica e a 

lírica à Forma de arte romântica. Por isso, escolhe-se a poesia de Shakespeare, que, ao ser 

capaz de mostrar essas diferenças essenciais entre o conteúdo dramático antigo e moderno, 

permite a contraposição e a discussão completa, na medida em que ressalta a subjetividade, as 

ações determinadas pela interioridade dos personagens, em contraposição às ações 

determinadas pela eticidade e pelo pathos universal dos personagens clássicos. Essa 

característica é essencial para a evolução posterior do drama moderno, onde, em oposição à 

tragédia grega, “o desenvolvimento da ação corresponde, ao mesmo tempo, a um 

desenvolvimento interior do personagem” (SZONDI, 1992, p. 254). Na Antígona, Hegel 

ressaltava a contradição no âmbito da eticidade, entre família e Estado, entre a lei divina e a 

lei humana, mas no drama moderno a contradição se dá em decorrência do próprio arbítrio e 

liberdade dos personagens, pois “é difícil encontrar religiosidade ou eticidade; no seu lugar se 

descobre um indivíduo cuja paixão prevalece até morrer” (Caderno de Keller, p. 349). Se a 
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poesia é a arte mais capaz de expressar o espírito humano, o drama de Shakespeare é 

paradigmático no âmbito dessa arte particular . 111

As obras de Shakespeare são frequentemente trazidas para a discussão ao longo de 

toda a estética. Elas surgem tanto na primeira parte, onde se trata da ação dentro da 

determinidade do belo ideal, quanto na segunda parte, na discussão da Forma de arte 

romântica e também no capítulo da arte dramática, na terceira parte. Um dos aspectos 

ressaltados por Hegel no que diz respeito à determinidade da obra de arte é que toda obra 

possui uma ação que nela se passa, mas aquelas nas quais a ação são melhores descritas 

pertencem ao âmbito da poesia, especialmente o drama. Seu conteúdo, o objeto da arte 

dramática, a qual expõe o belo em seu desenvolvimento “mais completo e profundo” é uma 

situação plena de colisão (CE I, p. 212), aspecto fundamental da obra de Shakespeare, como 

por exemplo em Rei Lear e Otelo, e, especialmente, Macbeth, Hamlet e Romeu e Julieta, 

principais obras comentadas ao longo da estética. As colisões são resultado do caráter dos 

personagens, da expressão subjetiva de suas paixões na exteriorioridade: 
Os personagens [de Shakespeare] são completamente inflexíveis, rígidos, 
totalmente inexoráveis. Hamlet [é], ele mesmo, vacilante, [demasiado] 
apático para a ação devido à sua beleza, mas determinado depois de sua 
indecisão. Se diz ademais que, em princípio [inclusive personagens como 
Macbeth seriam] um ânimo nobre; [mas] não se trata disso. Aqui se trata da 
realidade efetiva, da unidade; o que interessa é a energia de sua vontade. 
As peças mais interessantes de Shakespeare são essas, aquelas onde há uma 
tal paixão, [o] animalesco, o elemento impulsionador [das Treibende]. A 
paixão nasce, é conforme o caráter; o caráter é assim, apenas não começou a 
se desdobrar. [Shakespeare mostra em seus personagens] início, progresso e 
destruição deles mesmos, em si e em virtude das circunstâncias. Assim é 
como se compõem esses grandes retratos anímicos. O representado não é 
apenas [o] desenvolvimento das colisões, mas antes de todo o 
desenvolvimento das paixões. Romeu e Julieta decorre de uma novela breve, 
e se observa o novelesco: Julieta não foge, acontece o mesmo [como na 
novela]; na novela curta não se requer estar motivado por algo, mas não 
ocorre o mesmo no drama. [Em] Otelo [se trata] dos ciúmes. Em Macbeth é 
a ambição de poder, não [o] cumprimento de um fim determinado mediante a 

 Não obstante, Hegel ainda assim aponta pontos negativos em sua obra, ou decorrentes dela e que não ocorrem 111

necessariamente no momento da leitura, mas sim quando é montada a peça para sua encenação, apesar de tais 
pontos não corresponderem a nenhuma quebra essencial do caráter dramático, pois a unidade da ação permanece. 
Comentando as regras de Aristóteles a respeito da imutabilidade do local e do período de duração da ação 
dramática, ele chega a mencionar, que, nas encenações das obras de Shakespeare, onde ocorrem diversas 
mudanças de cenário, foram necessárias placas para situar o espectador com relação ao local onde se passa a 
cena, recurso considerado “apenas débil” e que “permanece sempre uma dispersão. Por isso, recomenda-se a 
unidade de lugar pelo menos como algo por si mesmo compreensível e cômodo, na medida em que assim toda 
falta de clareza permanece eliminada” (CE IV, p. 207). Tanto as regras de local quanto as de tempo 
correspondem apenas a recomendações, sendo a “verdadeira lei inviolável […] a unidade da ação” (CE IV, p. 
208). Outros pontos secundários ressaltados por Hegel com relação à obra de Shakespeare são o seu valor tanto 
na dicção (ainda que ele tenha, por vez ou outra, confiado uma parte do discurso à inventividade do autor), e na 
maneira com a  qual ele lida com o pathos subjetivo e o pathos objetivo presentes nos diálogos, conforme ao que 
é substancial da ação (CE IV, p. 214-5).
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vontade. Em Lear é sua tolice, [ele é] quase estúpido; na peça se desenvolve 
sua tolice até chegar a uma terrível loucura (Caderno de Keller, p. 541, 
itálicos nossos). 

O desenvolvimento das paixões é a característica marcante do drama shakespeariano, 

que acarretará o desenvolvimento das colisões que caracterizam a ação dramática e que 

expressam com excelência a subjetividade na objetividade: 
o desenvolvimento desta esfera subjetiva no drama moderno se orienta 
basicamente segundo três momentos, que podem estar presentes 
conjuntamente numa peça ou numa única personagem ou se configurar 
isoladamente em diferentes personagens. Um primeiro momento é 
constituído pelo caráter resoluto e firme das personagens, que levam a cabo 
os seus anseios mais íntimos; um segundo momento se caracteriza pelo 
fechamento do caráter em si mesmo, em sua autonomia própria; e um 
terceiro momento se determina, enfim, pelo confronto com a realidade. Em 
outras palavras, as personagens de Shakespeare seriam inicialmente 
marcadas por um ímpeto firme pela ação, que não se deixa abalar pelas 
circunstâncias externas. São indivíduos “práticos”, que não se perdem em 
dúvidas e não hesitam em impor sua vontade, em se afirmar. Com isso, em 
segundo lugar, emerge uma “personalidade forte”, um caráter não 
fragmentado, mas coeso, que forma em si mesmo uma rica interioridade. No 
entanto, esse tipo de caráter tenderá inevitavelmente a se chocar com a 
realidade que o cerca. A alternativa de um caráter que poderia se retrair em si 
mesmo e viver seu mundo particular em solidão não faz parte da concepção 
dramática de Shakespeare, segundo Hegel. E, assim, um terceiro aspecto se 
refere ao confronto com o mundo. Na ótica hegeliana, isso necessariamente 
gerará um fracasso, pois na época moderna “burocratizada”, estreita e 
sufocante, o indivíduo sempre tenderá a entrar em conflito com a sociedade. 
Aqui apenas se mostra uma saída possível: o indivíduo desmorona em seu 
caráter, pois tanto ele quanto o mundo no qual age são contingentes 
(WERLE, 2011, p. 81-2). 

É por isso que, ao tratar da ação que ocorre na obra de arte e, mais especificamente 

dos indivíduos agentes, Hegel aponta Shakespeare como um exemplo de artista que preserva 

para o ser humano a liberdade e a autonomia para a tomada de decisão, pois ele “nos dá 

oportunidade de reconhecer tal profundeza de espírito, mesmo naqueles cujo arbítrio está 

limitado” (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 111). Uma extensa discussão que traz à tona 

Shakespeare  aparece quando Hegel trata, ainda no âmbito da Forma de arte romântica, 112

sobre a autonomia do caráter individual, ou seja, sobre uma individualidade que não se liga a 

nenhum pathos universal ou determinação mais forte, mas sim a fins particulares, que apenas 

podem se apresentar quando o “extra-divino, o humano particular, chega à sua validade 

completa” (CE II, p. 313). É o caso em Macbeth, onde a profecia das bruxas apenas 

 “Shakespeare nos permite de fato reconhecer neles esta profundidade e esta riqueza do espírito. Ele os mostra 112

como seres humanos de uma força de representação livre e de um espírito genial, na medida em que sua reflexão 
está acima e os eleva acima daquilo que eles são segundo seu estado e sua finalidade determinada, de modo que, 
por assim dizer eles apenas são impelidos para aquilo que executam por meio do infortúnio das circunstâncias, 
por meio da colisão de sua situação. […] O que as figuras de Shakespeare executam, sua finalidade particular, 
têm em sua própria individualidade sua origem e a raiz de sua força” (CE II, p. 321). “Shakespeare, ao lado de 
Goethe, constituiu os caracteres ‘mais plenos de vida’” (CE IV, p. 219).
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proclamam um desejo do próprio protagonista, que, por mais que não seja exteriormente 

decidido, sendo influenciado pelas bruxas e sua esposa, ainda assim deseja ser rei, ou em 

Hamlet, onde a aparição do espírito perante o personagem principal corresponde ao seu 

pressentimento interior, e sua ação posterior (ainda que no começo enquanto ausência de 

atividade) decorre de sua própria natureza e personalidade, pelo fato de não ter acreditado 

totalmente no espírito, de modo a agir apenas com certeza (cf. CE I, p. 237-8). Essas ideias 

das bruxas em Macbeth e do espírito no Hamlet são “mais ou menos uma forma objetiva do 

interior”, mas não aparecem como determinantes (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 310-1) . 113

Mesmo as profecias não se realizam por si só, mas dependem ativamente da ação do 

personagem, como no caso de Macbeth, o qual não se pode dizer que age à culpa das bruxas, 

que são “apenas o reflexo poético de seu próprio querer rígido” (CE II, p. 321). 

Hamlet é uma peça com enredo relativamente parecido à Electra de Sófocles e à 

Coéforas de Ésquilo, pois todas tratam da vingança pela morte de um rei e pai, executada pela 

mãe e por um assassino com quem ela se casa. Entretanto, são abordagens completamente 

distintas, pois Ésquilo, ao contrário de Shakespeare, não estaria preocupado com “o 

funcionamento interno do coração de Electra” (YOUNG, 2013, p. 125). Também em sentido 

semelhante, no que diz respeito ao enfrentamento de Orestes e Hamlet após as mortes dos 

pais, o personagem shakespeariano não seria “plástico, mas indefinido, entusiasmado, não 

motivado a agir” (Caderno de Heimann, p. 174), ao contrário do personagem antigo, cuja 

necessidade de vingança do pai decorre de um pathos objetivo . Assim, ao contrário das 114

 Hegel rechaça qualquer comparação entre as aparições dos deuses ex machina na poesia grega com essas 113

aparições modernas, pois há ainda uma individualidade das personagens, como o ânimo de Macbeth que está 
presente para sua tomada de decisão, ou até mesmo o fantasma no qual Hamlet não acredita, inclusive 
ponderando sobre ser ele o diabo disfarçado. A aparição do fantasma para Hamlet é de um lado completamente 
subjetiva, mas também objetiva; mesmo depois de o espírito ter aparecido, ele ainda hesita, inclusive a respeito 
do próprio caráter do espírito, o que demonstra a “harmonia de seu ânimo”, aliado ao luto pela perda do pai e as 
demais influências da vida externa em seu interior (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 50).

 “Hamlet é citado novamente, neste ponto, justamente para ilustrar essa diferença entre a tragédia antiga e a 114

moderna. Segundo a indicação de Hegel, o enredo de uma tragédia grega que mais se aproxima da situação 
descrita em Hamlet é o de Coéforas, a segunda peça da trilogia Oréstia, de Ésquilo. Nas duas histórias, 
resumidamente “o pai e rei foi morto e a mãe casou com o assassino”, por isso o filho (Orestes assim como 
Hamlet) precisa se vingar (Ibid., p. 264). Mas na tragédia de Ésquilo a vingança é imposta pelo deus Apolo por 
meio de um oráculo. Orestes, criado no exílio, deve retornar à sua cidade natal para matar a mãe, Clitemnestra, e 
o atual marido dela, Egisto, responsáveis pelo assassinato do rei Agamêmnon cometido na ocasião de seu retorno 
da guerra de Tróia. Esse assassinato é narrado na primeira peça da trilogia, que leva o nome de Agamêmnon, o 
pai de Orestes. […] Em Hamlet, portanto, o destino do protagonista é ser o vingador do assassinato de seu pai, 
mas a tarefa imposta pelo fantasma acarreta a ambivalência entre hesitação e atuação, entre inação e 
impetuosidade. O próprio crime, ao ser revelado pelo fantasma, é encarado como a confirmação de algo que já 
estava na alma profética do príncipe, por isso como um sinal da desarticulação do tempo que precisa ser 
reordenado por meio de um novo ato de assassinato. A relação do trágico com a temporalidade, tal como 
elaborada por Shakespeare nesta tragédia, gira em torno desse tema da morte como consumação das ações 
apresentadas na tragédia” (SÜSSEKIND, 2020, p. 106-7).
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peças antigas, onde “o filho, em sua vingança ética, deve ele mesmo ofender a eticidade”, na 

obra de Shakespeare o interesse recai sobre o “o caráter subjetivo de Hamlet” (CE IV, p. 264) 

e seu desenvolvimento e suas contradições em relação com o mundo objetivo exterior. Os 

personagens do drama romântico agem conforme sua própria individualidade, seu “caráter 

peculiar como tal”, ao passo que a individualidade da tragédia antiga é necessariamente “um 

pathos em si mesmo ético” (CE IV, p. 265). Mesmo assim, ainda existe na tragédia antiga 

também certo nível de determinação de culpa por parte do personagem , mas essa 115

subjetividade não se exterioriza a ponto de ser o fio condutor da ação. Ou seja, por mais que a 

individualidade esteja presente, ela ainda assim não é a determinação mais forte.  

Outra diferença dos caracteres modernos exposta por Shakespeare diz respeito à 

oscilação dos personagens, nas diferenças em como pensam ao longo da trama, e como isso 

reflete, no exterior, o espírito interior. Essas oscilações levam em conta a particularidade dos 

personagens, que sofrem diferentemente com as consequências das ações. É o caso de 

Macbeth, sua esposa e a ambição de ambos, de modo que a ruptura proporcionada pelo 

desenlace da trama se manifesta diferentemente em cada um: em Lady Macbeth como 

loucura, internamente, em Macbeth de maneira externa . Outro exemplo ocorre em Rei Lear, 116

onde o personagem principal vai de tolo  – cometendo a loucura de entregar o reino a suas 117

filhas – a efetivamente louco, ou com o conde de Gloucester, cuja cegueira espiritual se torna 

uma verdadeira perda do sentido da visão:  
Precisamente Shakespeare, diante daquela exposição de caracteres oscilantes 
e em si mesmo cindidos, nos oferece os mais belos exemplos de figuras em 
si mesmas firmes e consequentes que, justamente por meio deste apego 
decisivo a elas mesmas e a seus fins, conduzem à perdição. Não sendo 
sustentadas eticamente, e sim pela necessidade formal de sua 
individualidade, elas se deixam atrair ao seu ato por meio das circunstâncias 
exteriores ou se jogam cegamente nelas e as suportam na força de sua 
vontade, mesmo quando elas agora apenas executam o que fazem a partir da 
carência, a fim de se impor diante dos outros, ou porque uma vez chegaram a 

 “Percebe-se que, como Aristóteles, Hegel rejeita a visão de que a tragédia possa ser sobre a inocência trazida 115

abaixo pelo ‘destino’. Isso seria apenas uma ‘história triste’ (A II, p. 1198). A tragédia não é sobre vitimização. 
Na verdade, o sofrimento do herói trágico deve ser infligido por ele mesmo, deve ser o resultado de alguma 
‘falha’ pela qual o herói é ‘culpável’ [blameworthy]” (YOUNG, 2013, p. 118). “Hegel nega categoricamente que 
a tragédia grega seja sobre o destino, assim como nega também que seja sobre a fragilidade da bondade. A ideia 
do destino como ‘cego’, ‘inteligível e puramente irracional’ é um elemento distintivo e integrante da visão 
‘clássica’ e é, como ele diz, um mito […]. Ele insiste […] que o herói trágico sempre carrega grande quantidade 
de culpa por sua queda” (YOUNG, 2013, p. 129). 

 “A ruptura da feminilidade é representada aqui como loucura, em Macbeth a mesma ruptura é tal que ela se 116

expressa no exterior” (Caderno de Griesheim, GW 28,2, p. 755).

 Tal tolice é ressaltada no caderno de Grisheim (GW 28,2, p. 613) como um princípio de loucura, pois Lear “já 117

age loucamente” ao não conseguir enxergar o verdadeiro caráter de suas filhas. 
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isso, porque chegaram até isso. O surgimento da paixão, a qual adequada ao 
caráter, até o momento ainda não irrompeu, mas agora alcança um 
desdobramento, esta progressão e decurso de uma grande alma, seu 
desenvolvimento interior, a pintura de sua luta que a si mesma se destrói 
com as circunstâncias, as relações as consequências é o conteúdo principal 
de muitas das tragédias mais interessantes de Shakespeare (CE IV, p. 268). 

A reconciliação, aspecto mais importante da tragédia e que inclusive inspira a 

compreensão dialética de Hegel , é discutida na obra de Shakespeare, novamente em 118

contraposição ao drama antigo, sendo que, no drama moderno, “nenhuma reconciliação 

objetiva é possível”, sendo a única reconciliação possível para o indivíduo o seu “ser em si 

mesmo infinito” (CE II, p. 315). O desenlace trágico representa uma impulsão dos caracteres 

modernos, ao contrário das tragédias gregas, onde as circunstâncias éticas eram mais 

importantes do que as circunstâncias interiores, na medida em que corresponde ao efeito das 

circunstâncias infelizes e contingências exteriores, sendo que a individualidade moderna 

carrega o destino da finitude, como no caso da reconciliação dolorosa de obras como Hamlet 

e Romeu e Julieta, em que a morte já reside desde o início nos ânimos dos personagens, não 

decorrendo de circunstâncias contigentes; essa dor da reconciliação, Hegel caracteriza como 

uma “felicidade desafortunada no infortúnio” (CE IV, p. 270). Trata-se de uma reconciliação 

que não possui natureza religiosa, mas é apenas tristeza e melancolia, na medida em que o 

drama moderno ressalta a peculiaridade dos personagens e as circunstâncias em que se 

encontram (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 211). 

A ação, que deve se passar como uma unidade, é, no caso do drama romântico mais 

variada, e de certa maneira mais solta, o que não significa que as relações dos episódios não 

deva ser fechada e acabada, como nos casos de Romeu e Julieta – onde a discórdia das 

famílias não é necessariamente o ponto central, mas necessita ao final da obra de uma 

conclusão, mesmo que insignificante –, ou, novamente em Hamlet – onde “o destino da coroa 

dinamarquesa permanece apenas um interesse subordinado, contudo ela aparece examinada 

com o surgimento de Fortimbras e alcança sua conclusão satisfatória” (CE IV, p. 209) –, o que 

demonstra o tratamento correto da ação. Não há pontos soltos, todo o ambiente construído é 

abordado no final, ainda que eles tenham deixado de ser os aspectos mais importantes do 

 Para além da discussão da subjetividade, a tragédia, tanto antiga quanto moderna, aparece também em estudos 118

sobre a dialética, pois se trata de um gênero que funciona como modelo para a dialética, na medida em que 
comporta a contradição, a reconciliação e a superação. Ensaios sobre a tragédia servem como base para o 
pensamento de Hegel desde a juventude. Dentre esses estudos, pode-se mencionar os de Peter Szondi (2004) e 
Otto Pöggeler (1964), que, por mais que se baseiem principalmente nas tragédias gregas, também discutem a 
questão à luz de obras de Shakespeare, como Hamlet e Macbeth.
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enredo. Outro ponto a se ressaltar corresponde, assim como no âmbito da pintura, ao círculo 

infinito de conteúdos da poesia dramática moderna. Do mesmo modo que ocorria na pintura 

holandesa, na poesia de Shakespeare também têm lugar todas as esferas da vida, até aquelas 

mais simples, os interesses mais insignificantes e secundários ao lado dos mais importantes, 

como a criadagem em Romeu e Julieta ou as sentinelas de Hamlet (CE II, p. 330). 

Assim como Hegel afirma diversas vezes que Homero havia dado aos gregos os seus 

deuses, ele também afirma que Shakespeare havia dramatizado a histórica trágica de seu país 

(CE I, p. 275), baseando-se em acontecimentos históricos, como nas obras Macbeth e Rei 

Lear, o que não necessariamente representa um tratamento espiritual inadequado por não ter 

sido toda a obra resultado da inventividade do autor. Trata-se de uma produção que reflete sua 

época e seu contexto, além de influenciar a posterioridade. Por isso, são obras notórias, que 

trazem os principais aspectos da poesia dramática enquanto a arte que melhor expressa o 

espírito humano. Por conseguinte, é destacada a merecida popularidade de Shakespeare, pois 

em suas obras predomina o “elemento humano universal” (CE IV, p. 218), fundado na 

exposição de indivíduos e caracteres: 
Pois mesmo quando qualquer paixão meramente formal, como por exemplo, 
em Macbeth o despotismo, em Otelo o ciúme, reivindica todo o pathos de 
seus heróis trágicos, uma tal abstração não consome, todavia a 
individualidade mais abrangente, e sim nesta determinidade os indivíduos 
permanecem sempre ainda homens inteiros. Aliás, quanto mais Shakespeare, 
na amplitude infinita de seu teatro do mundo, também avança até os 
extremos do mal e da tolice, tanto mais justamente, como já observei 
anteriormente, ele mergulha nestes limites extremos de suas figuras, não sem 
a riqueza do adorno poético em sua limitação, e sim ele dá a elas espírito e 
fantasia; ele mesmo, por meio da imagem na qual elas objetivamente se 
observam na intuição teórica como uma obra de arte, as torna livre artistas 
de si mesmas e sabe, assim, na plena marca e fidelidade de sua 
caracterização, nos interessar por criminosos do mesmo modo que por 
malcriados e loucos os mais ordinários e triviais. De espécie semelhante é 
também o modo de exteriorização de seus caracteres trágicos: individuais, 
reais, imediatamente vivos, sumamente variados e, todavia, quando parece 
ser necessário, de uma sublimidade e violência contundente da expressão, de 
uma intimidade [Innigkeit] e dom de inventividade em imagens e alegorias 
[Gleichnissen] que se geram instantaneamente, de uma retórica – não da 
escola, e sim do sentimento vivo e da constância de caráter – que, no que se 
refere a esta associação da vitalidade imediata e da grandeza de alma 
interior, não pode facilmente ser colocado ao seu lado outro poeta dramático 
dentre os mais novos (CE IV, p. 266). 

A popularidade de Shakespeare é vista também na grande valorização de sua obra no 

período contemporâneo a Hegel na Alemanha, inclusive em autores como A. Schlegel, 

responsável pela tradução de peças do autor inglês, como Hamlet, considerada sua principal 

obra e na qual se baseia a maioria das discussões. Os românticos, dentre eles A. Schlegel e seu 
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irmão Friedrich têm em Shakespeare “um modelo para definir seu próprio movimento 

cultural”; da mesma forma, a peça sobre os conflitos no reino da Dinamarca também se 

encontra introduzida no romance Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister de Goethe, não 

apenas como mero episódio, mas como “pintura viva para a fantasia” e “objeto de profunda 

reflexão crítica” (SÜSSEKIND, 2020, p. 97) . Schelling também dedica algumas páginas 119

para tratar de Shakespeare em sua filosofia da arte, considerando sua obra como paradigma 

para o drama moderno e também enxergando nele uma conexão com o romantismo, enquanto 

“gênio inconsciente do Sturm und Drang” (SCHELLING, 1999, p. 478). O romantismo 

ressalta nos personagens de Shakespeare especialmente suas características subjetivas, 

relacionadas especialmente a sua hesitação, nostalgia e caráter sonhador. 

Hegel, por outro lado, por mais que também se baseie na questão da subjetividade dos 

personagens – especialmente em oposição ao drama clássico –, para caracterizar Shakespeare, 

não a tem por si só como centro de sua análise. As diferenças entre a recepção hegeliana de 

Shakespeare e aquela dos românticos é explicitada na discussão do caráter dos personagens e 

suas colisões com o mundo exterior, com a objetividade. Um dos exemplos mais 

significativos é o próprio Hamlet, cuja nobreza de caráter é constantemente ressaltada por 

Hegel. Ele considera que Shakespeare introduz um traço de caráter ainda mais profundo, pois 

“o personagem não é apenas um melancólico diante de uma tarefa pesada demais, ele 

simplesmente não pode acreditar totalmente nas palavras de um fantasma” (SÜSSEKIND, 

2020, p. 103). Por mais que se possa falar em uma dimensão de apatia ou hesitação, vista nos 

contrastes de Hamlet com relação a diversos personagens impetuosos da obra, como seu pai, 

Fortimbras e Laerte, a questão da sua demora a agir não pode ser resumida apenas a esse 

ponto. Na descrença a respeito das palavras do fantasma, Shakespeare tem a possibilidade de 

explorar e ressaltar o desenvolvimento dos conflitos e das contradições internas da 

subjetividade humana em oposição à objetividade do entorno, sendo que o caráter de Hamlet 

prevalece. Hamlet, ainda que indeciso, não o é sobre sua personalidade, mas sobre suas ações, 

sendo “melancólico e difícil de determinar, mas perfeitamente determinado em si” (Caderno 

de Griesheim, GW 28,2, p. 624). Nesse ponto, vê-se uma diferença entre a leitura de Hegel e 

aquela proposta pelos românticos, que se fundava principalmente no caráter introspectivo e na 

 Há ainda as comparações do personagem shakespeariano com Werther, outro personagem de Goethe ou o a 119

importância da obra para se pensar o gênero do romance (cf. SÜSSEKIND, 2020, p. 99-101 e 108-12), que surge 
e ganha força a partir do final do século XVIII e se tornando o principal gênero literário nos século XIX e XX.
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fragilidade de Hamlet (SÜSSEKIND, 2020, p. 101). Para Hegel, os românticos ressaltam nas 

obras de Shakespeare uma “tal duplicidade, dilaceramento e dissonância interior do caráter”, 

o que é uma visão errada, pois “os caracteres de Shakespeare são consequentes em si mesmos, 

permanecem fiéis a si e à sua paixão, e no que eles são e no que lhes vem ao encontro eles 

apenas se debatem segundo sua determinidade firme” (CE II, p. 314). 

Além de Hamlet, Macbeth é outro personagem que, apesar de possuir uma dimensão 

hesitante, no fim é movido por suas próprias paixões e ambições internas . O personagem, 120

determinado por sua ambição, e, almejando a coroa, supera sua indecisão e comete o 

assassinato do Rei Duncan. É ressaltado como os personagens de Shakespeare como Macbeth, 

que faz de tudo para atingir a coroa, são particulares [particulare] e caracterizados pela força 

de sua vontade (Caderno de Hotho, GW 28,1, p. 425). Ele também é exemplo do contexto 

emocional dos personagens, onde se destaca como, por mais que ele sofra, ainda assim deve 

superar o sofrimento e a dor, demonstrando a liberdade de seu caráter, o “ânimo [Stimmung] 

que o domina” (Caderno de Griesheim, GW 28,2, p. 705).  

Julieta também mostra o desenvolvimento interno do caráter em conexão com as 

dimensões objetivas do mundo, pois é vista no começo da peça como uma moça infantil sem 

“consciência de si e do mundo”, que, ao final, se mostra como uma figura viva e rica de 

espírito, onde sua energia inteira se desenvolve e surge de uma só vez, a partir da disposição 

de arriscar tudo, e “quanto mais rapidamente se desenvolve, tanto mais rapidamente perde 

suas pétalas e morre” (CE II, p. 317). Hegel aponta que Romeu também possui uma 

verdadeira individualidade, que aparece não só na relação de amor com Julieta, mas também 

nas relações com Lourenço, com o boticário e seus demais amigos.  

O desenvolvimento de personagens como Hamlet, Macbeth e Julieta é o que interessa 

para a análise hegeliana, muito mais do que a simples interioridade destacada pelos 

românticos. A interpretação hegeliana da dimensão dos caracteres é um dos seus principais 

pontos de diferenciação da crítica romântica a respeito de Shakespeare, que não articula o 

interior com o exterior. Não se trata apenas da emoção, mas do desenvolvimento da emoção, 

por meio das colisões e ações no âmbito objetivo, o que permite a representação do espírito 

em seu nível mais elevado. Nesse conflito entre interioridade e exterioridade é que Hegel 

ressalta a firmeza e a força do caráter: “as maiores peças de Shakespeare possuem um tal 

 Ao contrário de Macbeth, Hamlet não age imediatamente para vingar a morte do pai, mas, quando age, o faz 120

apressadamente e sem reflexão (CE II, p. 319), matando Polônio ao invés de Cláudio. 
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caráter como tema principal, enquanto os arredores são caracteres de menos firmeza” 

(Caderno de Griesheim, GW, 28,2, p. 754). Esse tratamento da individualidade, fundado na 

firmeza do caráter, que se expressa na diversidade das relações é uma das principais 

distinções do drama em comparação com a épica, pois, por mais que a épica represente 

diversos pathi, diversos poderes, e o drama, apenas um pathos, ele o representa no todo da 

situação, no infinito e, em Shakespeare, os caracteres dos personagens “são desenvolvidos 

livremente conforme diversos lados” (Caderno de Ascheberg, GW 28,1, p. 52). Enquanto, 

para Hegel, os personagens, por mais que firmes e intensos, desenvolvem-se interiormente, 

em decorrência da ação, nos antigos, pelo contrário, já há uma situação, de modo que ao final, 

o caráter do personagem é o mesmo do começo, em oposição aos modernos, onde o 

desenvolvimento é um tornar-se [werden] interior (Caderno de Heimann, p. 101). 
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Considerações finais 

Tendo por pano de fundo a compreensão histórica do conteúdo e sua articulação com a 

forma delineada nos capítulos anteriores, pretende-se agora pensar as relações de forma e 

conteúdo na arte da posterioridade do pensamento de Hegel. A estética na modernidade vê o 

surgimento de novas artes, mas as questões de forma e conteúdo podem até mesmo exceder a 

proposta de articulação das artes e tomar outros caminhos. Dentre esses caminhos, é possível 

pensar, a partir de Hegel, as vanguardas e seu constante tensionamento da forma, bem como o 

romance e sua infinita gama de possibilidades formais. O legado hegeliano diz respeito 

principalmente à abordagem histórica do conteúdo das artes em sua relação com a forma, o 

que suscita a relevância de sua estética para a posterioridade. Ao inserir a história em sua 

articulação das artes, Hegel não só permite compreendê-las trazendo o conteúdo para a 

discussão, como também permite que se proponham reflexões a partir da dinâmica de seu 

sistema. Pretende-se nestas considerações finais, muito mais do que apresentar respostas 

definitivas, levantar algumas discussões e instigar o pensamento sobre a estética de Hegel em 

sua posterioridade. 

Um desses pontos corresponde a uma discussão tendo por base a tese hegeliana do fim 

da arte, uma das reflexões de sua estética que mais gerou debates na posterioridade. É 

possível, com base nela, propor algumas questões que envolvam os principais temas desta 

dissertação, como as relações entre forma e conteúdo na arte moderna. Em primeiro lugar, é 

de se ressaltar como a superação da arte corresponde a uma questão de forma e conteúdo, pois 

a forma da representação sensível deixa de ser capaz de expor a verdade de uma maneira que 

ainda seja relevante e necessária para os modernos. Como resultado desse processo de 

superação da arte pelas demais instâncias do espírito absoluto, a religião e a filosofia, “a 

‘Ideia’ não precisa mais ‘aparecer no sensível’ porque ela pode ser apreendida 

conceitualmente” (PIPPIN, 2002, p. 14). A tese hegeliana do fim da arte pode ser interpretada 

também como uma reinvenção desta, pois  
para o artista dos dias de hoje o estar preso a um Conteúdo particular e a 
uma espécie de exposição apropriada, apenas para esta matéria, é algo do 
passado e, desse modo, a arte tornou-se um instrumento livre que ele pode 
manusear uniformemente, conforme sua habilidade subjetiva em relação a 
cada conteúdo, seja de que espécie ele for. O artista se encontra, por isso, 
acima das Formas e das configurações determinadas, consagradas e se move 
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livremente por si, independente do Conteúdo e do modo da intuição, nos 
quais anteriormente a consciência tinha diante de seus olhos o sagrado e 
eterno. Nenhum conteúdo, nenhuma Forma são mais idênticos 
imediatamente com a interioridade [Innigkeit], com a natureza, com a 
essência substancial do artista, destituída de consciência; cada matéria pode 
lhe ser indiferente, basta que ela não contradiga a lei formal de ser em geral 
bela e passível de um tratamento artístico. […] Deste modo, toda Forma 
assim como toda matéria estão agora à serviço e à oferta do artista, cujo 
talento e gênio estão libertados para si mesmos da limitação anterior a uma 
Forma de arte determinada (CE II, p. 340-1). 

Hegel destaca que essa reinvenção se dá, entretanto, ainda no âmbito da Forma 

artística, como aponta Pippin (p. 23), ao discutir como o modernismo se assemelharia àquilo 

que Hegel profetizara para a arte romântica: “a arte se ultrapassando [Hinausgehen] a si 

própria, mas no interior de seu próprio âmbito e própria Forma artística” (CE I, p. 95). Se a 

arte romântica era “o produto da dissolução do bloco formado pelo espírito e pelos sentidos (a 

aparência exterior) característico da arte clássica”, Hegel “distingue uma dissolução ulterior 

da arte romântica produzida pela radicalização da antítese intimidade-realidade exterior que 

define a arte romântica”, o que seria uma arte pós-romântica, estabelecida à margem de seu 

sistema e que anuncia “a substituição da dialéctica da forma e do conteúdo por uma forma que 

caracterizará o desenvolvimento posterior da arte” (BÜRGER, 1993, p. 155). 

Essa reinvenção do fenômeno artístico se sucede em termos formais (mesmo que ainda 

sob a condição de arte), com diversos tensionamentos, mas também guiados por um conteúdo, 

agora singular de cada artista, consequência do espírito moderno e sua fragmentação. Nesse 

contexto, a arte passa a ser! "penetrada pela consciência histórica e impregnada de reflexão 

enquanto uma determinação cultural da época moderna” (WERLE, 2011, p. 76), distanciando-

se do apenas belo e do sensível e se dirigindo ao conceitual e ao reflexivo (PIPPIN, 2022, p. 

5), sem a necessidade e a capacidade de representar um Conteúdo particular de uma época – 

como nos contextos simbólico, clássico e romântico e suas correspondentes artes 

particulares  –, mas justamente inserindo a reflexão no conteúdo singular de cada obra.
121

A partir dessa pretensão reflexiva, a tensão entre forma e conteúdo presente na estética 

hegeliana é levada a cabo na arte da modernidade. A ausência de um Conteúdo particular 

 “Assim, se a consideração de Hegel [sobre o fim da arte] estiver mais ou menos correta, a arte deve ou aceitar 121

um tal papel (comparativamente) diminuído, subsidiário (o que quer que isso signifique) ou de alguma maneira 
ter em conta seu novo status, assumindo alguma nova postura, talvez sobre seu próprio status alterado, ou talvez 
sendo sobre, exclusiva e puramente, suas propriedades e potenciais formais, talvez sendo sobre a natureza óptica 
propriamente dita, ou talvez sobre experimentos puramente pictóricos como a asserção final da completa 
autonomia da arte, ou talvez ainda anunciando alguma forma de revelação divina após a morte de Deus, uma 
revelação, mas sem conteúdo e indiferente ao público (como talvez na obra de Rothko)” (PIPPIN, R. B. What 
Was Abstract Art (From the Point of View of Hegel), p. 4). 
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possibilita o exercício livre da reflexão e da subjetividade do artista, o que se reflete em 

diversas experimentações com a forma, que passa a ser o próprio conteúdo da arte em alguns 

momentos. Da infinidade de conteúdos, – condição que já era pelo menos adiantada em 

algumas esferas da arte romântica –, abre-se a possibilidade para uma infinidade de formas, 

de meios de exposição no material sensível. Com isso, ganha espaço uma arte que 

compreende que “a forma artística tem valor de conteúdo, que quebrar ou deslocar estruturas 

formais exprime uma ideia pelo menos tão forte e plena quanto uma representação figurativa, 

mimética no sentido tradicional” (JIMENEZ, 1999, p. 186). Como resultado da proposição 

hegeliana do fim da arte e da liberdade dos artistas em detrimento de um Conteúdo particular 

de sua época, pode-se ver como  
a partir dessa data até os dias de hoje, a arte e os artistas aproveitaram 
largamente e às vezes abusaram dessa liberdade entrevista por Hegel. 
Partidários das rupturas, os artistas de vanguarda libertaram-se das formas e 
dos conteúdos tradicionais. Separaram-se do princípio mimético, não 
hesitando em quebrar convenções seculares; arriscaram-se a utilizar os mais 
diversos materiais, a deslocar as formas habituais, chegando às vezes ao 
ponto de dissolver or próprio objeto de arte para reduzi-lo ao puro conceito 
(JIMENEZ, 1999, p. 184). 

A Ideia, reflexiva e subjetiva – de uma arte que discute a si mesma e que não mais se 

guia por um conteúdo particular típico de seu contexto histórico –, suscita que a própria forma 

se torne o conteúdo das obras . Ela se constitui a partir da subjetividade de cada artista, que 122

dá conteúdo singular às obras, ao mesmo tempo em que impulsiona os experimentos com a 

forma e mesmo a sua subversão, como se vê nas variadas vanguardas da primeira metade do 

século XX, como por exemplo o surrealismo e o dadaísmo, visto em obras de artistas como 

Duchamp e Oppenheim. Com isso, todos e quaisquer materiais e formas passam a estar 

disponíveis, às vezes sequer necessitando de um trabalho humano voltado ao artístico (como 

nos ready-mades), às vezes se constituindo a partir de um trabalho humano voltado à 

desfiguração e à deformação de um objeto. Sem um conteúdo particular que represente seu 

contexto histórico (ou com esse conteúdo sendo justamente a própria subjetividade reflexiva 

de cada artista) e com a arte podendo tomar qualquer forma, é difícil propor uma sistemática 

 “Este desenvolvimento, desde meados do século XIX, isto é, desde a consolidação do poder político da 122

burguesia, aconteceu de modo que a dialéctica da forma e do conteúdo nas criações artísticas se decidiu sempre 
em benefício da forma. O aspecto do conteúdo das obras de arte, as suas ‘afirmações’, retrocede sempre em 
relação ao aspecto formal, que se oferece como estético no sentido restrito do termo. Este predomínio da forma 
na arte, aproximadamente desde meados do século XIX, é visto do ponto de vista da estética da produção como 
disposição sobre o meio artístico, e do ponto de vista da estética da recepção como orientação para a 
sensibilização dos receptores. Importa observar a unidade do processo: os meios artísticos transformam-se no 
que são na medida em que a categoria de conteúdo é relegada para plano secundário” (BÜRGER, 1993, p. 48).
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como aquela dos Cursos de Estética, onde a compreensão dos conteúdos e formas os articula 

com o espírito de sua época. No entanto, ainda é possível, a partir da dinâmica histórico-

espiritual da estética hegeliana, compreender esse desenvolvimento da infinidade de formas e 

conteúdos na arte moderna. 

A discussão a respeito das infinitas possibilidades artísticas no que tange à sua forma e 

ao seu conteúdo pode ser vista também no romance, gênero literário que mais ganha força e 

relevância nos séculos XIX e XX. O romance é brevemente comentado no capítulo da Forma 

de arte romântica e no capítulo da poesia, quando da discussão da épica e de seu 

desenvolvimento histórico, ainda que sem muito destaque . Hegel destaca a modificação de 123

heróis agentes do romance, que são “indivíduos com seus fins subjetivos do amor, da honra, 

da distinção ou com seus ideais de melhoria do mundo, em oposição à esta ordem subsistente 

e à prosa da efetividade, as quais lhes colocam, de todos os lados, dificuldades no caminho”; 

assim, “cada um encontra diante de si um mundo encantado, para ele completamente 

inapropriado, o qual ele deve combater” (CE II, p. 328). Todavia, faltaria ao romance (“a 

moderna epopeia burguesa”), “o estado de mundo originariamente poético, do qual nasce a 

epopeia propriamente dita” (CE IV, p. 137). O estado de mundo prosaico moderno pode 

explicar a lateralidade do romance no sistema hegeliano, dada a compreensão do conteúdo 

épico enquanto um conteúdo típico do mundo antigo, de seu espírito poético e heróico, e que, 

portanto, não seria adequado à época moderna. É de se ressaltar, no entanto, que essa 

compreensão se dá sem Hegel ter de fato visto o desenvolvimento e a relevância que o 

romance ganharia.  

Não obstante, essa marginalidade não significa que não seja possível fazer 

considerações a respeito do romance a partir da estética hegeliana: 
[…] para Hegel, o romance é um gênero inerentemente problemático e, 
como tal, não pode ter sido facilmente codificado na época (de qualquer 
forma, isso seria uma resposta ao escopo limitado da discussão de Hegel do 
romance, não aos resultados que sua breve reflexão atinge). Para Hegel, o 
romance expressa o real, realizado, wirklich, possibilidade de uma 
impossibilidade; […] Além do mais, pela centralidade que teve nos últimos 
dois séculos e a dimensão aporética que Hegel já atribui a ele, o romance 
coloca a questão da modernidade em todo seu poder na mesa (CAMPANA, 
2019, p. 162). 

 Quando discute a poesia épica romântica, Hegel diz que “para os outros círculos da atual vida nacional e 123

social, por fim, abriu-se no campo da poesia épica um espaço ilimitado para o romance, o conto e a novela, cuja 
ampla história de desenvolvimento, desde a sua origem entrando no nosso presente, eu aqui, contudo, não sou 
capaz de continuar acompanhando em seus contornos os mais gerais” (CE IV, p. 155).
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A proposta de Campana de leitura do romance a partir de Hegel destaca possibilidades 

que se assemelham à reinvenção da arte moderna discutida nestas considerações:  
[a literatura de constante experimentação e autoconsciência radicalizada] 
pode ser lida como um tema hegeliano moderno, que é atravessada pela 
reflexão e por meio da reflexão cria fraturas no mundo “épico” do romance, 
levando sua liberdade a extremos e seguindo caminhos inexplorados. Ao 
mesmo tempo, no entanto, essa operação de experimentação e radicalização 
das características do romance não transforma o romance em algo diferente 
de si mesmo, não cria uma fratura definitiva e irreversível, mas renova, no 
âmbito do romance, sua própria condição de romance (CAMPANA, 2019, p. 
188) .  124

Uma maneira de se enxergar o destaque que o romance ganha na modernidade a partir 

de Hegel diz respeito ao fato de que ele é um gênero que não possui forma clara e definida, 

mas que, em decorrência da liberdade subjetiva e reflexiva que toma conta da arte moderna, 

torna-se a forma textual essencialmente moderna, que permite a possibilidade de infinitos 

modos de exposição. É nesse sentido, por exemplo, que Benjamin (2011, p. 104) ressaltará a 

“liberdade exterior e ausência de regras” no romance, o qual, por isso, “nunca excede a sua 

forma”. O comentário de Benjamin surge no contexto da discussão acerca da valorização e 

reivindicação do gênero do romance por parte do romantismo; retornando ao texto de Hegel, 

essa associação pode ser explicada na medida em que o romance é capaz de representar o 

caráter reflexivo típico da era moderna, que tem no movimento romântico uma de suas 

manifestações. Assim, de modo a poder expressar essa infinidade de conteúdos singulares que 

vêm a substituir o conteúdo particular típico de uma época, o gênero do romance surge como 

a própria subjetividade moderna na forma da arte. 

O maior legado do estabelecimento, por parte de Hegel, do conteúdo como aspecto 

central da arte e da sistematização das artes é mais o delineamento pautado por sua inserção 

da história do espírito humano na arte do que necessariamente suas classificações e 

conclusões, como se vê nesse caso do romance, abordado apenas lateralmente na sistemática 

hegeliana, ou no caso dos movimentos de vanguarda, com os quais Hegel sequer tivera 

contato. Isso porque, a partir do delineamento de Hegel do percurso histórico-espiritual do 

conteúdo e da forma nas artes particulares, é possível pensar a arte e suas transformações na 

modernidade, o que explicita, ainda nos dias de hoje, a relevância de sua estética.


 Essas reinvenções são vistas no “mega-romance”, que, para Campana, destaca a “prosa do pensamento” e 124

“tenta quebrar a forma na qual está constrangido” e no romance ultra realista, que destaca a “prosa da 
ordinariedade” e que “faz da vida cotidiana seu principal tema, conteúdo, forma e linguagem” (CAMPANA, 
2019, p. 227-228).
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