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Resumo 

A presente dissertação tem como objetivo responder à pergunta “qual é o possível lugar 

do estético na concepção de Novalis?”. Nesse sentido, o estudo exposto divide-se em 

dois eixos: o primeiro articula-se na análise dos desdobramentos epistemológicos de 

Kant à Fichte, expondo o problema da imaginação bem como a crítica novalisiana da 

ordo inversus; o segundo momento lida com a investigação de formas estruturais acerca 

do poético, as quais perpassam pelos conceitos de atividade infinita e poesia 

transcendental, bem como é apresentado seus desdobramentos na obra, no artista, na 

forma e na composição.  

Palavras Chave: Estética, Idealismo Alemão, Romantismo, Poesia Infinita. 
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Abstract 

This dissertation´s aim is to answer the question "what is the possible place of the 

aesthetics in the conception of Novalis?”. Under this perspective, the above study is 

divided into two parts: the first articulates the analysis of the epistemological 

ramifications of Kant to Fichte, exposing the problem of imagination as well as the 

critique of Novalis  throught ordo inversus; the second part deals with the investigation 

of the structural form of poetry, which underlies the concepts of infinity activity and 

transcendental poetry, also how its consequences are presented in the work, in the artist, 

in the form and in the composition.  

Keywords: Aesthetics, German Idealism, Romanticism, Infinity Poetry. 
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INTRODUÇÃO 

1. Para um prefácio antes do libelo:

y cuando no sirva de outra cosa, por lo menos servirá aquel largo catálogo de 
autores a dar de improviso autoridad al libro1 

E se todo prefácio consistir numa espécie de coação involuntária, em que o autor 

ou o editor, com as primeiras luzes sobre o texto – texto que etimologicamente significa 

tessitura, tecido, rede, trama e tem correspondência direta ao significado de retina (do 

latim, rete) –, orienta os olhos do leitor em direção a itinerário específico, a um 

horizonte previamente escolhido? Ou seria o prefácio a raiz quadrada e o quadrado do 

livro2, na medida em que, sendo as primeiras palavras escritas ao leitor, se estabelece o 

primeiro vínculo e empatia ou o primeiro desvínculo e antipatia?  

Todo início é difícil. Pois, ao mesmo tempo, a) demarca e exalta a tirania do 

autor ou da visão de outro sobre o autor, tentando com isso determinar uma forma 

precisa de se ler e pensar a obra3 e b) estabelece uma possível conexão com o leitor, 

justificando essa mesma conexão e/ou o meio em que se relaciona. 

Assim, antes de tradicionalmente apresentar o problema convertido em um 

modo-de-exposição-que-obedece-as-velhas-regras-acadêmicas, é preciso advertir sobre 

a forma em que esta dissertação se encontra e as circunstâncias que lhe deram origem. 

1.a) do direito ou do dito do rei. 

Se o espírito da filosofia nutre-se de problemas4, sua forma-de-exposição-

acadêmica nutre-se de autores. Que é preciso demonstrar uma maturidade, dominar 

biografias e situar-se historicamente no sagrado livro do tempo linear das ideias, parece 

ser a regra da maioria das dissertações, que não se põe diretamente enquanto possível 

1 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. p. 39. 
2 Como escreveu Friedrich Schlegel, fragmento 08 do Lyceum. IN: SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos 
fragmentos. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 1997. 
3 A propósito de como Michel Foucault se posicionou no prefácio da segunda edição do seu livro “A 
História da Loucura na Idade Clássica”. IN: FOUCAULT, M. História da loucura na idade clássica. 7. 
ed. Tradução de José. Teixeira Coelho Neto. São Paulo: Perspectiva, 2004 
4 Pólen, Fragmentos ou Tarefas do Pensamento, frag. 202. p. 164.  Novalis, no respectivo fragmento, 
compara a tarefa do filósofo com a tarefa de se alimentar. … E termina: “Houvéssemos uma vez de 
chegar a – viver sem meios de nutrição, então também chegaremos a um ponto – de filosofar sem 
problemas dados, se é que alguns até já não estão nesse ponto”. 
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caminho para um problema delimitado, mas propõe, indiretamente, através de 

intermináveis conceitos e citações, um esboço para elucidar e defender o relacionado 

problema.  

 A Universidade é criação da Igreja: isso explica a canonização de certos 

pensamentos e pensadores. E como parte da nova tradição eclesiástica-iluminista, em 

que o escritor, além de se ocultar, oculta sua obra ao não expor plenamente o que se 

quer; em que o escritor, diante da imposição de perpetuar notas-de-rodapé é julgado por 

aquilo que expõe não realmente compondo, ao seguir a nova prescrição apostólica 

“diga-me o que, quem e como citas e eu te direi quem és”; enfim, como parte dessa 

nova tradição, a dissertação se torna uma espécie de advocacia às avessas: ao contrário 

de evocar certa lei para ser aplicada a um caso particular, aplica-se um autor particular 

para legitimar determinada lei. Elucidar e aplicar determinada lei a partir de um 

determinado ponto de vista de uma autoridade – eis o secular paradigma iluminista 

ainda vigente, característico da juridicialização da filosofia burocrática. 

Nesse sentido, é comum, principalmente quando se fala dos filósofos alemães, a 

preocupação em verificar a autoridade de quem disse isso ou aquilo primeiro. Seja em 

saltos pequenos, como provar que Novalis é um desenvolvimento de Fichte ou 

Schelling e Fichte de Kant; seja em saltos mais audazes, como Hegel um 

desenvolvimento de Herder ou Husserl de Fichte; nada como direito comparado, ad 

infinitum, para entreter parte dos jogadores do Jogo das Contas de Vidro5. 

Que há um bom tempo, técnica é sinônimo de tecnologia industrial não resta 

dúvidas. Mesmo na arte e na filosofia da arte, através de um modelo que pressupõe todo 

um diálogo com a tradição da ruptura e com sua autonomia em vão guardada pela 

vanguarda. A necessidade do método de uma razão instrumentalmente estabelecida, 

linearmente explicativa e com todo seu modo-de-exposição carcomido pelo desgaste de 

um pensamento que aceita as mesmas regras sem questioná-las ou mesmo identificá-las, 

características da nova escolástica moderna, cujo problema ainda é o problema da raiz, 

sem, contudo, conseguir julgar a árvore pelos seus frutos.  

De qual centro irradia o texto ou a qual conceito penetra o pensamento? 

Continuamente pergunta-se. No entanto, a intenção genuína não deve ter em vista o 

5 “O Jogo das Contas de Vidro” é um romance de Hermann Hesse, publicado em 1943, que narra a vida 
de Joseph Knecht, um homem que vive em uma sociedade de valores quase monásticos, onde são 
estudadas as ciências e as artes em suas formas mais puras, sem um real contato com os estudos 
relacionados à sociedade. Nessa utopia, a menina dos olhos de tal Universidade é o Jogo das Contas de 
Vidro, que consiste numa arte de colagem, onde fragmentos dos conhecimentos puros são combinados, 
intercalando diferentes disciplinas. 
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referenciar a um sistema intelectual rígido ou caracterizar estruturas predefinidas. A 

linearidade é apenas um fio vertical virtual que distingue e unifica os anéis elípticos.  

 Assim, antes de tudo, cumpre advertir ao leitor que a presente dissertação ainda 

segue os moldes dessa necessidade prescrita, não obstante, tente apontar para novas 

formas de combinação e se diferenciar de tal enunciada tradição – se a crítica da poesia 

deve ser feita com poesia, a crítica ao autor e a seu problema e pensamento deve ser 

feita também segundo as regras de seu espírito. 

Portanto, se o autor ainda se esconde por entre citações, referências e 

argumentos de autoridade o faz por dois motivos: agradar a tradição e não ser mal 

interpretado pelo leitor. É preciso dizer que Cide Hamete Benengeli escreveu Dom 

Quixote e esconder-se na voz de outro: quem conta a história contada por outro, 

esconde-se duas vezes e, concomitantemente, agrada a tradição e a ruptura, ao voltar o 

ídolo e o iconoclasta no espelho da palavra e desdenhar da autoridade ao transformá-la 

em mero impulso para a criação de um novo personagem. “Somente mostro que entendi 

um escritor quando sou capaz de agir dentro de seu espírito”, escreve Novalis, “quando 

sou capaz de, sem estreitar sua individualidade, traduzi-lo e alterá-lo multiplamente6” – 

não é impossível, portanto, dizer que Quixote nasce realmente de Amadís de Gaulla, por 

modificá-lo consistentemente ao se apropriar de uma forma autêntica.  

 Pois a forma que se expõe é a forma que se é. Não se trata de um intrincamento 

entre verdade e velamento ou de impressão e expressão na composição; mas se trata de 

excesso e transbordamento: a borda da explicação não suporta o desdobramento de uma 

água que magicamente se transforma em vinho; modifica-se a natureza da perspectiva, 

do quantitativo para o qualitativo, da cabeça para o coração. Talvez seja uma exigência 

própria da razão recriar sua linguagem, pensar de outras formas e estabelecer 

monadologicamente sua própria técnica, seu próprio alfabeto; até criar a técnica sem 

técnica que é a concentração sem esforço, o trabalho transformado em jogo, o fardo e o 

jugo reinterpretado como leve e não doloroso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Pólen, Observações Entremescladas, frag. 29. pg 55 
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2. Vida e obra 
 

No entanto, a filosofia que alguém escolhe depende do homem que se é. E 

embora exista quem dissocie autor e obra, quem separe planta e solo, quem, pela 

partícula “e”, fragmente pretensiosamente o “homem e o mundo”, colocando-os lado a 

lado7, através dessa conjunção, dessa “palavra mais ininteligível da linguagem inteira, 

que nenhuma filosofia até agora explicou”8, torna-se inevitável apresentar, nem que seja 

parcial e superficialmente, a vida e a obra a quem é atribuída a maior parte das ideias 

referidas no presente trabalho.  

Sabe-se que um período que não ultrapassa cinco anos, uma pequena parte da 

vida de um senhor Quijana, caracterizou toda sua existência para o romance. O que 

antecede a loucura e sucede a morte não interessa a Cervantes – a história só é 

justificada por narrar uma exceção à regra, por construir uma imagem que escapa à 

habitualidade. 

 E se a história é a história de fragmentos, de construções de pessoas em 

personagens, de ídolos em barro e de barro em ídolos, Friedrich von Handerberg não 

foge à cultura. Novalis, personagem não só de si mesmo, mas de todo um movimento, 

tornou-se no (e para) o romantismo uma figura quase mítica, cultuada e cultivada em, 

por vezes, inventadas e forçadas simbologias. 

“Cultivado pela primeira vez, recentemente preparado para o cultivo” 9 – é o 

significado de nouvais, pseudônimo escolhido por von Hardenberg. Não por acaso. 

Filho de um diretor de salinas, Friedrich von Hardenberg estudou, durante a juventude, 

na escola técnica de Tennstedt, para se tornar engenheiro de minas. Logo após, 

ingressou, em 1790, na Universidade de Jena, onde teve aulas com filósofo kantiano 

Reinhold e logrou contato com Schiller, que ensinava ali História. No ano seguinte, 

transferiu-se para a Universidade de Leipzig, onde conheceu a filosofia de Fichte, a qual 

exerceu uma influência marcante e fonte de inspiração em grande parte de seus estudos 

filosóficos. Em Leipzig, também estudava Friedrich Schlegel, com quem Novalis travou 

uma duradoura e profunda amizade. 

Mas, em sua biografia, o que realmente se destaca, adquirindo também cunho 

7 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência. Obras Incompletas. Tradução de Rubens Rodrigues Torres 
Filho, São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Coleção Os Pensadores). § 346. pg. 215. 
8 FICHTE apud TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura 
em Fichte. São Paulo: Ática, 1975 (ou IN: FICHTE, WL 1804; Nachgelassene Werke, II, 144). 
9 REZENDE, Antonio Martinez de; BIANCHET, Sandra M.G. Braga. Dicionário de Latim Essencial. 
Belo Horizonte: Crisálida Tessitura, 2005. p. 239 
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simbólico, é sua relação com Sofia Von Kühn, enteada do fidalgo Von Rokkenthien, 

uma menina de treze anos, a qual se tornou, pouco tempo depois, sua prometida. Em 

suas confissões, Von Hardenberg declara estar disposto a renunciar todas as ambições e 

atividades intelectuais a fim de fazê-la sua esposa – o amor de Sofia o faria abdicar de 

toda filosofia. No entanto, Sofia morre dois anos mais tarde. A morte de sua amada 

assinala um momento decisivo na vida de Friedrich Von Hardenberg: nasce Novalis, 

pseudônimo advindo de um nome de seus antepassados e com correspondência ao seu 

trabalho como engenheiro de minas. Simbologia patética de si mesmo: quando o amante 

de Sofia percebe que sua amada nunca mais poderá ver a luz do dia, antes, porém, 

repousará eternamente na densa noite, nasce o poeta que canta a noite e refugia-se na 

poesia; tanto que, em Hinos à Noite, aparece a todo o momento a figura de Sofia e a 

morte é vista como um renascimento, como um encontro de amor com a eternidade. 

Simbologia patológica contra si mesmo: ao querer estar com a criança, a sabedoria 

desaparece, impulsiona-se para um vazio nostálgico, para uma ausência que enseja, na 

expressão hegeliana, “uma tísica do espírito” 10– Heine dizia que a poesia de Novalis 

era fruto de uma verdadeira enfermidade e, sarcasticamente, sugeria que não fosse o 

crítico, senão o médico quem deveria julgar seus escritos11. 

Assim, quando mencionado na literatura, seu nome é inevitavelmente 

acompanhado por uma imagem dúbia, seja pela figura de jovem pueril apaixonado, 

própria de um Werther ou de um adolescente jean-paulino que vive a chorar 

incansavelmente a noiva que morreu tuberculosa e desejando ardorosamente a própria 

morte12; seja pela representação de poeta genuíno que, banhado em luz prateada, sempre 

sentou à destra de Deus Todo Poderoso e, assim como cunhou Emil Staiger, “só conhece 

o Paraíso de cima” 13.   

 A produção de Novalis foi elaborada em um curto espaço de três anos14. Ela se 

10 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: EDUSP, 2001, 
p.172. 
11 HEINE, Henrich. Para una historia de la nueva literatura alemana.  Tradución de José Luis Pascual. 
Madrid: Ediciones Felmar, 1976 .p. 76 
12 CARPEAUX. Otto Maria. História da Literatura Ocidental. 3ª Ed. Brasília: Edições do Senado Federal, 
2008 (Vol. III). pg. 1380. 
13 FRANK, Manfred. Philosophy as “Infinite Approximation”. Thoughts arising out of the “Constellation” 
of Early German Romanticism. In: HAMMER, Espen. German idealism – Contemporary perspectives. 
London: Routledge, 2007. 
14 As referências aos fragmentos de Novalis e, também de Schlegel, obedecem a uma forma de exposição 
que indica, em primeiro lugar, a revista ou o livro em que se deu a publicação do fragmento, em seguida, 
o número do fragmento, e, por fim, o número da página. Foram utilizadas as traduções brasileiras de 
Márcio Suzuki (para Schlegel) e Rubens Rodrigues Torres Filho (para Novalis), em:  SCHLEGEL, 
Friedrich. O Dialeto dos Fragmentos. Trad. Márcio Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 1997; NOVALIS. 
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inicia em 1798, quando, no final de sua permanência na Escola das Minas de Freiberg, 

ele reúne sua coletânea de fragmentos (Pólen). Uma vez que, em Jena, os irmãos 

Schlegel fundam a revista romântica Ateneu, Novalis oferece seus fragmentos para 

publicação15. A influência dos primeiros escritos de Schelling e de teorias sobre uma 

nova física conduzida por uma concepção religiosa e mística da natureza permeia boa 

parte dos fragmentos. Que o universo é um grande organismo, unidade viva onde bate a 

pulsação da força divina; onde o espírito anima todas as coisas e orienta a natureza e o 

homem na direção de um mesmo destino: o retorno progressivo em direção a Deus – é o 

que escreve Novalis, em julho de 1798, em uma carta à Friedrich Schlegel.  O objetivo é 

um iluminismo às avessas: desenvolver uma física superior em que demonstre a 

importância de um espírito acima da unidade fundamental. Nesse sentido, sentindo uma 

espécie de chamado para tal tarefa, no final de 1798, Novalis trabalha no seu projeto 

chamado Enciclopédia, cujos escritos formaram o Borrador Universal (Das Allgemeine 

Brouillon). No entanto, como Von Hardenberg se sentia incapaz de dar ao seu 

pensamento coesão e rigorosidade de um sistema filosófico, no inicio do ano seguinte, 

desistiu de tal empreitada, preferindo mais um trabalho terapêutico que construtivo, 

antes edificativo que sistemático – mais proposta que fundação. 

Em seguida, surgem as obras literárias Os Discípulos de Sais – conto baseado em 

um poema de Schiller, que descreve a história de Jacinto e Rosaflor –, os Hinos à Noite 

e as Canções Espirituais. Em 1799, é redigido seu ensaio político-filosófico 

denominado A Cristandade ou Europa. Texto esse que suscitou uma polêmica com 

Goethe e foi publicado apenas vinte e cinco anos depois da morte de Novalis. Nele, o 

autor, como um visionário que vê na iconoclastia racionalista uma lacuna impreenchível 

pela razão, defende um retorno a um arquetípico à Idade Média, quando um 

cristianismo único e harmonioso habitava o continente europeu. Mais que uma 

idealização da Idade Média, entendida não em seu sentido literal, mas em seu sentido 

Pólen. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo, Iluminuras, 2001. Para os Estudos sobre Fichte, 
foi utilizada a tradução em espanhol de  em: NOVALIS. Estudios Sobre Fichte y Otros Escritos. Tradução 
em espanhol: Caner-Liese Robert. Madrid: Akal, 2007. Para o Borrador Universal, foi utilizada a tradução 
em francês de Olivier Schefer, em: NOVALIS. Le Brouillon Général, Tradução em francês: Olivier 
Schefer, Paris, Allia, 2000.  
15 “... minha antiga inclinação pelo Absoluto também desta vez salvou-me felizmente do turbilhão da 
empiria e pairo agora talvez para sempre em esferas mais luminosas, mais minhas. Os fragmentos anexos 
o convencerão disso – são na sua maioria de origem mais antiga, e apenas escovados. O juízo de vocês 
dois pode destiná-los ao fogo ou à via molhada – abdico-os totalmente. Se lhes aprouver fazer uso público 
deles, eu rogaria pelo subscrito Novalis – esse é um antigo nome genealógico meu, e não totalmente 
inadequado”. Foi o que disse Novalis, em 24 de fevereiro de 1798, ao enviar o Pólen aos irmãos Schlegel. 
(NOVALIS apud TORRES FILHOS, Rubens Rodrigues. Novalis: O romantismo estudioso. In: NOVALIS 
Pólen. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo, Iluminuras, 2001. P. 21) 
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simbólico e espiritual, A Cristandade ou Europa era uma tentativa de denunciar o 

problema do sagrado, em denunciar a progressiva destruição do mundo interior pelo 

novo imperativo burguês de ousar saber para ter.   

Por fim, Novalis escreve o romance incompleto Heinrich von Ofterdingen, o qual 

surge como uma resposta aos Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, escrito por 

Goethe – temática essa explorada no capítulo 6. Garcia Marques dizia que escrevia um 

único livro, o livro da solidão. Mallarmé nunca terminava seu livro, incompleto 

essencialmente por definição. Na obra fragmentada, vasta e muitas vezes contraditória 

de Novalis, um fio claro e sutil une a maior parte dos textos: a aspiração e aproximação 

ao que não se pode real e cabalmente conquistar. 

 

3. Método 
 

Ingênuo é quem, em filosofia, aceita os conceitos como fixos e imutáveis e esquece 

que tanto a forma de pôr o problema quanto o apontamento para sua solução são 

criações, invenções que estão dentro de nós enquanto participantes de determinada 

circunstância, seja social, seja histórica, seja espiritual. Ingênuo é quem procura um 

projeto para o mundo, sem saber que esse projeto somos nós mesmos; há algo da 

indagação que se transfere para a resposta, em uma interpenetração contínua, 

“metamorfose de um pensamento – de uma anedota em um problema” 16.  

Quixote consciente17 não é ingênuo, deixa de ser uma mera narrativa e passa a 

representar uma questão. Novalis desperto não é ingênuo, deixa de ser um mero símbolo 

e instiga a um real problema. Para responder qual é o limite da arte, não seria 

primeiramente necessário estabelecer os limites da leitura, leitura entendida como 

condição de possibilidade de compreender o mundo? 

Muitas vezes, a estética pressupõe uma epistemologia. Se o conhecimento é relação, 

a estética investiga, a partir de um determinado efeito decorrente, determinada relação. 

Trata-se mais de uma análise qualitativa do que quantitativa. Requer, na maioria das 

vezes, uma construção completa, a fim de destacar a visão de uma janela específica, 

geralmente situada no alto do edifício epistemológico; o que pode parecer não apenas 

uma mera vaidade, mero detalhe, como também um absurdo, pois o que se vê de tal 

janela pode ser a pedra angular, o cerne de toda estrutura. O perigo da arte e de seu 

16 Pólen, Poeticismos, frag. 66, p. 136 
17 Tanto obra quanto o personagem, na medida em que vê a si mesma como construção. 

15 
 

                                                 



estudo é a iconoclastia do dogma e o dogma da iconoclastia. Como destacar do todo 

uma parte que aponta para fora do todo? A dúvida impulsiona a filosofia, mas a 

vigilância é tão necessária quanto, a fim de que o pensamento possa ser continuamente 

movido.  

Como destacar qualitativamente um modo de expressão das demais expressões, a 

andante cavalaria das imitações de Avellaneda, a verdade (ou a correta significação) na 

ironia? É nesse sentido que a presente dissertação tendo que solicitar continuamente 

permissão, aspira à autonomia. E se não parece ser tão leve e explicativa, é porque não 

consegue ir contra a linguagem a ser explicada – poesia só pode ser criticada com 

poesia e, escrever, nesse caso, torna-se tentar poetar e olhar com quem se fala, caminhar 

ao lado de sua linguagem e ajustar o tom de voz para tentar cantar a mesma imagem, 

que se repete, agora diferenciada.  

Assim, como método, utilizou-se Quixote como alegoria – diz-se sobre Quixote e 

sobre Novalis para poder significar outra coisa. Alegoria dupla, pois Dom Quixote pode 

significar tanto o livro quanto o personagem do livro. Essa ambiguidade, dentre outras 

coisas, transforma o leitor em personagem e o livro em uma linguagem ciente de si 

mesma, ciente de que é apenas uma dobra que se desdobra para ir além das páginas 

escritas.  

Metamorfosear uma anedota em um problema, escreve Novalis, sem completar o 

resto da frase. Indicação. E por indicar, acredita no lugar de uma espécie de saber oculto 

que, principalmente revelado na alegoria, na fábula, no fragmento, na poesia, aparece e 

reaparece sem ser realmente fixado. E por indicar, pressupõe algo além do dado, mesmo 

tendo necessidade do dado: percepção com duplo vetor, de algo dentro do jogo que 

aponta para fora, para o que ultrapassa o limite da leitura. 

O método, portanto, é o da alegoria enquanto reescrita, enquanto reaproximação 

infinita a um significado que nunca se deixa, por completo, captar, seja no modo de 

exposição quanto no (des-)encadeamento de ideias. Na tentativa de reconciliar filosofia 

e poesia, aspecto tão evocado no Frühromantik18, procurou-se dar um caráter menos 

18 Diz-se que o  Frühromantik ocorreu em Iena no final do sec. XVIII, entre 1794, quando foi redigida a  
obra “Sobre o Estudo da Poesia Grega” de Schlegel, e 1801, ano posterior ao último número da Revista 
Athenäum e ano das mortes de W.H.Wackenroder (1773-1801) e Novalis. Além desses, compõem o grupo 
os irmãos Friedrich Schlegel (1772-1829) e August Wilhelm Schlegel (1767-1845), Ludwig Tieck (1773-
1853), bem com suas esposas e ex-esposas  Caroline Schlegel-Schelling (1763-1809), Dorothea Schlegel 
(1764-1839) e Sophie Tieck (1775-1833); e, por fim, o hermeneuta F.D. Schleiermacher (1767-1834) e o 
jovem F.W.J. Schelling (1775-1845). Embora tivesse uma vez encontrado Novalis, vale dizer que J.C. 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) não pode ser considerado um autor do Circulo de Iena, vinculado 
estritamente ao  Frühromantik, apesar de, segundo Manfred Frank, seus primeiros escritos apresentarem 
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expositivo e mais compositivo na re-apresentação dos termos e conceitos necessários à 

compreensão do que foi chamado de Poesia Infinita. 

Salientando-se que, concentrada especialmente sobre os escritos de Novalis, a 

investigação aqui apresentada também dialoga com outros pensadores, especialmente 

Friedrich Schlegel, de modo que, assume-se19, na maior parte dos momentos, uma 

correspondência mútua entre o pensamento de ambos.  

 Por fim, que fique claro que a dissertação aqui apresentada não se pretende esgotar 

o estudo sobre a filosofia de Novalis, muito menos repetir e analisar a letra dos conceitos 

sem reatualizar o espírito. “Talvez tenha eu de agradecer minhas ideias felizes à 

circunstância”, repetimos com Von Hardenberg, “de que não recebo uma impressão 

perfeitamente articulada e completamente determinada”, mas justamente por ser 

indeterminada e tateante é que ela é “absolutamente apta.” 20 

 
 

4. Disposição dos capítulos 
 
 

Na medida em que a dissertação procura refletir a caminhada de Dom Quixote 

como alegoria, eis o breve percurso. 

O primeiro capítulo trata das condições e circunstâncias para ler o mundo como 

livro. Debruça-se brevemente sobre a perspectiva kantiana do conhecimento e de como 

o método kantiano pode ser visto como técnica de leitura.  Da mesma forma, expõe-se a 

contribuição de Fichte ao abolir a dicotomia entre fenômeno e coisa-em-si, ou de 

maneira correspondente, entre leitor e autor. É um capítulo introdutório que procura 

apresentar e compreender o contexto em que Novalis dialoga. 

uma conexão com Novalis e  F. Schlegel. Vale, por fim, salientar que os nomes acima mencionados são os 
dos considerados principais. Personalidades como Friedrich Immanuel Niethammer, editor de várias 
revistas filosóficas em Iena; Franz Xaver von Baader (1765 – 1841), filósofo e naturalista, que 
influenciou também a Schelling, e propunha, dentre outras coisas, a substituição da física matemática 
dessacrilizadora por uma interpretação orgânica da natureza; August Ludwig Hülsen (1765 – 1810), 
colaborador da revista Athenäum e amigo de Schlegel; Friedrich Forberg (1770 – 1848) colaborador da 
Philosophisches Journal, revista dirigida por Niethammer e Fichte; Carl Christian Erhard Schmid - ex-
tutor Hardenberg; dentre outras personalidades que tiveram seu papel, mas não são tão reconhecidamente 
relevantes e constituintes do “Círculo de Iena”. 
19 A proximidade entre Schlegel e Novalis pode ser exemplificada pela correspondência das seguintes 
mensagens: “(Para Novalis) Você não oscila no limite, mas em seu espírito poesia e filosofia se 
interpenetram intimamente. Seu espírito era o que me estava mais próximo nessas imagens de verdade 
incompreendida. O que pensou, eu penso; o que pensei, você pensará ou já pensou. Há desentendimentos 
que apenas confirmam o supremo acordo. Cada doutrina do eterno oriente pertence a todos os artista. Em 
vez de todos os outros, é a você que chamo.” Ao passo que Novalis responde para Schlegel: “Sei que em 
muitas coisas somos um e creio que o somos inteiramente, porque uma única esperança, uma única 
nostalgia é nossa vida e nossa morte” (Cf. SCHLEGEL, Dialeto dos Fragmentos pg. 165) 
20 Novalis. Pólen. Poeticismos. Frag. 68. P. 137 
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 Procuramos por toda parte o incondicionado (das Unbedingt), e encontramos 

sempre apenas coisas (Dinge).  É o aforismo de Novalis, epígrafe do segundo capítulo, 

que investiga o desejo de unidade no romantismo. Assim como Quixote, depois de ler, 

tenta resolver o problema de sua existência através de uma escrita prática, o segundo 

capítulo apresenta introdutoriamente tanto o contexto em que se dá a primeira saída de 

Novalis, quanto uma indicação breve do que vem a ser o conceito de poesia infinita; não 

obstante, o segundo capítulo ainda prossegue na leitura dentro de casa, ainda vê um 

limite entre o que se lê e o que se vive. 

 Talvez o capítulo mais problemático, por requerer conceitos de Kant e Fichte, o 

terceiro capítulo é um recuo para melhor compreender os elementos em discussão. 

Lembrando que Quixote, na sua primeira saída malsucedida, frustra-se, volta para sua 

casa, machucado, lê mais livros sobre cavaleiros e tenta neles espelhar suas vindouras 

jornadas. Nesse capitulo, procura-se apresentar o problema da imaginação em Kant e 

em Fichte e de como a imaginação pode ser vista como técnica de escrita enquanto lápis 

infinito. 

 É no quarto capítulo que entra o cerne da questão, através da apresentação da 

crítica de Novalis à intuição intelectual de Fichte.  Apoiando-se em Sancho, Quixote 

inicia sua distinção ante aos outros cavaleiros: ao partir para escrever sua própria vida, 

ele desvencilha-se dos livros antigos e dos críticos. 

 O quinto capítulo, cujo título é Poesia Infinita, define a andante cavalaria da 

poesia. A crítica hegeliana ao romantismo é contestada. Quixote volta para si mesmo, 

livro versus personagem, espelho versus imagem: é apresentada a poesia como 

construção do sentido ao desenraizar todo sentido ou de como é possível ver gigantes 

em moinhos. O quinto capítulo explica a motivação quixotesca, mas abre caminho para 

o que será respondido nos quatro últimos capítulos: 

Qual é o objetivo da aventura? Indaga o sexto capítulo, que expõe a poesia 

infinita como Bildungroman e apresenta a crítica novalisiana aos Anos de Aprendizagem 

de Wilhelm Meister de Goethe a partir da obra incompleta Heinrich von Ofterdingen. 

Como Quixote age? Investiga o sétimo capítulo o modus operandi do poeta 

romântico enquanto artista do sonambulismo. Na interpenetração entre sonho e vigília, 

Quixote acorda para sua realidade construída. 

O oitavo capítulo, por sua vez, trata do fragmento romântico em Novalis, no 

sentido de como a Poesia Infinita se expressa, concreta e imediatamente, através de sua 

linguagem própria. Cada aventura de Quixote pode ser analisada separadamente, partes 
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fragmentadas que são unidas pelo fio invisível da loucura inventada. 

Por fim, no nono e último capítulo, interroga-se novamente sobre o fim da 

viagem: qual o destino de Quixote? Fragmentariamente, responde-se quando se aponta 

para um alvo sem fim, que nunca é atingido. Dom Quixote não é Alonso Quijano: para 

um livrar-se doutro é necessário tornar-se livro. 
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CAPÍTULO 1: 

 QUE TRATA DA CONDIÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS PARA A POESIA 

INFINITA 

 

Que Dom Quixote não é uma mera sátira aos romances de cavalaria, mas o 

retrato de uma angustiosa antítese entre o ideal e a realidade, o sonho e a vida – é a 

interpretação básica, sob o conceito de ironia, que os românticos de Iena deram à obra-

prima de Cervantes. Metaforicamente, a representação de Quixote suspende uma 

possível unidade real, substrato e verdade de tudo: o homem é sua visão e sua divisão 

frente ao mundo.  

 Tieck dizia que Dom Quixote era o único livro em que o estado de ânimo, o 

prazer, a diversão, a seriedade e a paródia, bem como a poesia e o humor estavam 

completamente presentes; August W. Schlegel vê na mescla de gêneros e elementos 

distintos contidos no livro uma expressão da poesia universal progressiva. Ironicamente 

poético, há, na obra-prima de Cervantes, uma seta dupla que, de um lado, aponta para o 

leitor que se constrói e, de outro, para a escrita construída; uma seta dupla que, de um 

lado, quer captar o sentido para além das coisas e, de outro, não consegue ir além do 

estilo. Quanto mais enérgica e verdadeira for a intenção em sondar o que se esconde por 

detrás do velo, mais se multiplica as peles e aparências pelas quais a carne das coisas se 

exprime. Mas esse anseio, tão barroco por excelência, anseio que antecede a construção 

do caleidoscópio, pode ver-se refletido no espelho e encontrar sua lei na reflexão que 

forma sua imagem.  

 E se o que antecede a multiplicidade das imagens é a identidade que nega a si 

mesma, que implica o imperativo do perpétuo dividir-se, não deixa de ser uma 

identidade, mas revestida de um caráter não dogmático, aberto e constituído por um 

sentido de proposta e orientação – e não com a finalidade de ser uma pedra angular de 

um edifício sistemático. Espaço de uma lei virtual que precede a lei e a visão a ser 

construída. Nesse sentido, Dom Quixote é reflexo e símbolo: consciência do limite e 

anseio ao ilimitado, em uma seta dupla que, de um lado, faz com que o leitor que olhe 

com os olhos do personagem perceba o caráter trágico, de outro, faz com que aquele 

que lê com os olhos do autor salte, salte para além do significado e reflita sobre toda 

comicidade. Nesse sentido, Dom Quixote é símbolo e reflexo: movimento da 
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contemplação à ação, em uma seta dupla que, de um lado, aponta para a liberdade da 

leitura, de outro, para a necessidade da escrita.  

Indaga-se: haveria uma lei que, decorrente de tantas leituras, impele o leitor a 

escrever sua própria história? O que levaria Quixote a guerrear, a sair (da leitura) dos 

romances e romantizar (sua própria vida), fato que geraria, consequente e 

reciprocamente, elevação e rebaixamento21? Em suma, pergunta-se: quais as condições 

de possibilidade e qual é o contexto anterior que produziram a nova andante cavalaria? 

 Questões analógicas que dialogam diretamente com o problema proposto a ser 

debatido na presente dissertação. Assim, o presente capítulo introduz o problema do 

dualismo kantiano, bem como a radicalização do método transcendental na perspectiva 

fichteana. Contextos essenciais para compreender o que em seguida será apresentado 

como a questão estética da Poesia Infinita no pensamento de Novalis – não seria preciso 

a leitura dos antecessores para tentar ser andante cavaleiro? 

 

1. Onde se conta sobre a legitimidade, a história e o contexto que precede o 

Frühromantik.  

 

De tanto ler e pouco dormir: diz-se que, assim, foi despertado Dom Quixote para 

viver seu sonho desajuizado e tornar-se cavaleiro andante pelo mundo, amparando a 

causa do órfão e da viúva, socorrendo princesas e castigando os malfeitores. Fidalgo 

que era tinha sua própria espada e a legitimidade para percorrer o mundo a buscar suas 

próprias batalhas. 

 Diferentemente, sucedeu a Kant, que, pela leitura de Hume, desperto de seu sono 

dogmático, antes de tentar guerrear contra os filósofos e a tradição, antes de tentar fazer 

justiça com as próprias mãos, ajuizou o próprio juízo e, mesmo sem sair de casa, fez 

uma grande revolução: traçou os limites da própria razão, buscando, antes de tudo, 

legitimidade. Se Dom Quixote tinha resposta, Kant se perguntava “seria possível buscar 

minhas próprias batalhas”? 

 Espelhando em inúmeros cavaleiros, desde Del Febo a Amadís de Gaula, o 

magérrimo Dom Quixote tinha apenas a coragem como lança, o amor inventado como 

escudo e a leitura como método de preparação – a ação é que justifica as aventuras no 

mundo injusto. Ao passo que Kant tenta abster-se de toda influência, volta a razão 

21 Polén. Poeticismos. Frag, 105. pg. 142 
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contra si mesma, a fim de conduzir a filosofia ao caminho seguro da ciência; como 

método a ponderação: a reflexão pesa sobre qualquer ação e é preciso encontrar o justo 

equilíbrio das forças contrárias. Mas quais são as forças contrárias que evocam a 

necessidade de encontrar na racionalidade certa correspondência com a justiça? A 

preocupação de Kant, então, é a preocupação de um jurista22 em organizar as partes, 

deixar as testemunhas se pronunciarem e os advogados defenderem suas causas, para, 

quem sabe depois, poder fixar uma lei. 

 Assim, quando Kant instaura um tribunal da razão para julgar o conhecimento 

metafísico e, através de sua revolução copernicana na forma de pensar – onde os objetos 

são adequados ao sujeito e não o contrário como na adequatio aristotélica – se propõe a 

responder a seguinte pergunta: “é possível conhecer além da experiência?”, no banco 

dos réus se assenta a própria possibilidade de existência de um objeto, enquanto ob-

jectus (a “ação de pôr diante”). Dessa forma, “como um juiz que, no exercício de sua 

função, compele as testemunhas” 23, Kant sustenta que um objeto deve ser tomado em 

dois sentidos: o fenômeno – o que nos aparece – e o númeno – a coisa-em-si. Contudo, 

não podemos conhecer objeto algum como coisa em si, mas somente enquanto objeto da 

intuição sensível.  

Como em um tribunal, a verdade real diferencia-se da verdade legal: a 

possibilidade de julgar depende da licitude de provas, de modo que para haver 

legitimidade é preciso haver um processo lógico e embasado. Nesse processo, para 

Kant, todo conhecimento inicia-se com a experiência e está, consequentemente, fundado 

na receptividade dos dados fenomenais, na intuição do objeto. Embora sejam possíveis 

a priori, todos os conceitos e com eles todos os princípios ligam-se a intuições 

22 Vale salientar a relação entre crítica e legitimidade própria da época de Kant. Em um verbete na 
Enciclopédia, Marmontel define crítica dizendo “seria desejável que um filósofo tão firme quanto 
esclarecido ousasse trazer ao tribunal da verdade juízos que a adulação e o interesse pronunciaram em 
todos os séculos”(MARMONTEL apud SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico: Crítica e História da 
Filosofia em Friedrich Schlegel. São Paulo, Iluminuras, 1998, p. 19). A revolução francesa, o iluminismo 
europeu, o ambiente que faz o próprio Kant exclamar: “Sapere aude! Tem coragem de fazer uso do seu 
próprio entendimento!” (O que é o esclarecimento?, VIII 35), tudo isso propicia, “é força de juízo 
(Urteilskarft) da época” que deseja, sobretudo, “instituir um tribunal capaz de assegurar suas 
reivindicações justas, mas também repelir todas as pretensões infundadas (…) e esse tribunal outro não é 
senão a própria Crítica da Razão Pura” (Prefácio à primeira edição  da Crítica da Razão Pura, A XI ). 
23 “É mister que a razão enfrente a natureza … como um juiz que, no exercício de sua função, compele as 
testemunhas a responder às perguntas propostas por ele” (Crítica da Razão Pura, B XIII). Aqui vale 
esclarecer que as referências à Kant obedecem a uma forma de exposição que indica, em primeiro lugar, a 
o livro e, em seguida, a indicação do trecho. Foi utilizada a tradução portuguesa de Manuela Pinto dos 
Santos, em:  KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos; Alexandre 
Fradique Morujão. Lisboa, Fundação Calouste, 2001. E a tradução brasileira em: KANT, Immanuel. 
Crítica da faculdade do juízo. Tradução de Valério Rohden e António Marques. Rio de Janeiro, RJ: 
Forense Universitária, 1993. 
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empíricas, a dados para uma experiência possível: embora a lei exista por si mesma, ela 

só se torna eficiente e possível quando a ela é adequado determinado fato. Só se pode, 

portanto, efetivamente conhecer aquilo que cai sob tal natureza, ou seja, não podemos 

conhecer nenhum objeto que ultrapasse os limites da experiência. 

Sem acompanhar detalhadamente o itinerário e o vocabulário kantiano, diante do 

impasse em buscar por toda parte o incondicionado e nunca encontrar senão coisas, 

senão fenômenos, à pergunta “o que posso saber ou é possível conhecer além da 

experiência?”, ou melhor, “é possível a objetividade?”, Kant responde que o caráter 

transcendental de nossa estrutura mental é que garante a objetividade da experiência, é 

ação conceitual do entendimento aliada à recepção intuitiva da sensibilidade que 

possibilita o conhecimento: sem sensibilidade nenhum objeto nos seria dado e sem 

entendimento nenhum seria pensado. Só pela reunião da receptividade das impressões e 

da espontaneidade dos conceitos é que se obtém o conhecimento. 

 A esse aparato estrutural, relacionado à determinação da origem não empírica da 

representação a priori, Kant denominou Transcendental: o pensamento “pelo qual 

conhecemos que e como certas representações (intuições ou conceitos) são aplicados ou 

possíveis simplesmente a priori” 24. É o Sujeito Transcendental a condição objetiva de 

todo o conhecimento, é a ligação entre a receptividade dos sentidos e o ato de 

espontaneidade do entendimento, é o princípio originador do devir do objeto para o 

indivíduo e constitui a própria objetividade do objeto – não como coisa-em-si, mas 

como objeto de inteligibilidade em sua objetividade – ao acompanhar todas as 

representações25. 

 O objetivo de Kant é primeiramente se ater aos fatos – ou à possibilidade de 

compreensão deles – para, posteriormente, dos próprios fatos, ousar aplicar certa lei. 

Dois são os “fatos da razão” até agora esclarecidos: a) há um aparato estrutural para o 

conhecimento e b) é através da experiência que ele se efetiva, ou seja, a experiência é 

seu campo de leitura e a condição de aplicabilidade das leis.  

  Nessa perspectiva, o criticismo transcendental é o método que investiga as 

condições de possibilidade para, então, aplicar o que é facultado – a dedução 

transcendental deve mostrar que, sob toda experiência, há conceitos e princípios puros 

que a definem enquanto conhecimento objetivo e tais conceitos e princípios puros são 

24 Crítica da Razão Pura, A 56 
25 Crítica da Razão Pura, B 132: “O eu penso deve acompanhar todas as minhas representações”. Ou 
seja, trata-se da fundamentação no âmbito lógico 
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condição de possibilidade da experiência, a qual é, a seu turno, condição de 

possibilidade da prova daqueles conceitos e princípios: dado o inexorável fato da 

experiência como prova, investiga-se o direito da própria experiência ser possível – o 

círculo científico tenta se fechar ao deduzir dos fatos uma lei aplicável, ao deduzir da 

leitura, um texto fixo. 

 O grande problema é que a leitura não se esgota no texto, nem a lei espera a 

ocorrência de um ato para ser prescrita. Assim, no julgamento da metafísica, Kant 

constata que faz parte da sua “natureza”, ou melhor, é consequência lógica da metafísica 

querer ir mais do que pode, na medida em que confunde seus desejos com as 

possibilidades reais: princípios regulativos são tomados como constitutivos; ideias 

transcendentais são tomadas por transcendentes26. A metafísica querendo ir além do 

dado, joga com o perigo de não ser legítima. Portanto, 
não posso sequer supor Deus, a liberdade e a imortalidade no interesse do uso 
prático necessário da minha razão sem privar ao mesmo tempo a razão 
especulativa de sua pretensão a conhecimentos transcendentais, pois, para 
atingi-los, ela tem de servir-se de princípios que de fato só atingem os objetos 
da experiência possível e que, quando aplicados ao que não pode ser objeto 
da experiência, na realidade sempre o transformam em fenômeno, 
proclamando assim a impossibilidade de toda extensão prática da razão pura. 
Por isso é que tive de abolir o saber a fim de abrir espaço para crença27. 
 

 São as ideias da razão que nos fazem buscar o incondicionado onde só 

encontramos coisas. Elas tem um sentido regulativo, na medida em que orientam à 

máxima unidade de um todo composto segundo leis necessárias e à máxima expansão 

na multiplicidade dos objetos. No entanto, ao mesmo tempo em que elas apontam uma 

finalidade que nunca é alcançada, as ideias da razão são “meras máximas da razão”, 

“apenas princípios subjetivos” 28, norteadores rumo a um horizonte inatingível. 

 Entre a natureza e a liberdade, entre os princípios teoricamente necessários da 

experiência e os princípios praticamente necessários da razão, como aliar a verdade 

processual e a verdade real, como fundamentar a adequação da lei ao fato, a passagem 

do suprassensível ao sensível? Diante desse novo impasse, surge a Terceira Crítica, 

consciente do problema do fundamento: 
Mas por isso tem que existir um fundamento da unidade do supra-sensível 
que esteja na base da natureza, com aquilo que o conceito de liberdade 
contém de modo prático e ainda que o conceito desse fundamento não 
consiga, nem de um ponto de vista teórico, nem de um ponto de vista prático, 

26 HOFFE, Otfried. Immanuel Kant, Trad. Christian Viktor Hamm e Valério Rohden. São Paulo, Martins 
Fontes, 2005 (Coleção Tópicos), p. 175 
27 Segundo prefácio da Crítica da Razão Pura, B XXX. 
28 KANT, Crítica da Razão Pura, B694. 
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um conhecimento deste e por conseguinte não possua qualquer domínio 
específico, mesmo assim torna possível a passagem da maneira de pensar 
segundo os princípios de um para a maneira de pensar segundo os princípios 
de outro.29 
 
 

 Com o tribunal instaurado, ao perceber o litígio entre liberdade e natureza, o 

jurista tenta a reconciliação, uma interpenetração entre sujeito e objeto do 

conhecimento. O projeto da Terceira Crítica kantiana tem como cerne a seguinte 

indagação: se normalmente – segundo a norma – temos uma faculdade de regras que é 

condição da objetividade in abstracto, que constitui o entendimento (tema da primeira 

crítica) e, concomitantemente, temos condições para atuarmos livremente – o que 

constitui a vontade (tema da segunda crítica) –, o que possibilitaria a realização do 

tribunal, ou melhor, quais as condições para a aplicação das regras? Ora, a “faculdade 

de regras” é diferente da faculdade de subsumir regras, isto é, “de discernir se algo se 

encontra subordinado a certa regra ou não (casus datae legis)”30. Assim, ao tribunal 

kantiano não escapa nem mesmo a pergunta: é possível julgar? O tribunal da razão se 

pergunta a si mesmo os limites de sua possibilidade, de sua jurisdição. 

 No entanto, cumpre salientar que esse julgamento, não só da gênese dos 

conceitos, mas também de toda gênese da conceituação, significa que a faculdade de 

julgar possui uma realidade transcendental que deve ser elucidada antes de sua 

aplicação, de modo que a forma do juízo exista independentemente do objeto31. 

 Nessa perspectiva, Kant define a faculdade de julgar como “a faculdade de 

pensar o particular enquanto contido no universal” 32. Ela tem dois usos. O primeiro 

compreende o juízo determinante: há uma disposição de um conceito (geral), que é 

reconhecido no particular. O segundo, por sua vez, é o juízo reflexivo (reflexionante): 

não há uma disposição de um conceito geral, mas, mesmo assim, há uma avaliação. 

Destarte, qual seria o juízo capaz de refletir sobre o próprio julgamento? Kant diz: 

 
A distinção destes dois modos de julgar os seres da natureza [mecânico e 
técnico] é feita meramente pelo Juízo reflexionante, que pode perfeitamente e 
talvez também seja obrigado a deixá-la ocorrer, o que o determinante (sob 
princípios da razão) não lhe concederia, quanto à possibilidade do próprio 
objeto, e talvez preferisse saber tudo reduzido ao modo-de-explicação 

29 KANT, Crítica da Faculdade do Juízo, XX 
30 KANT, Crítica da Razão Pura, A 132 B171 
31 É a dinâmica do tribunal, onde o direito antecede o fato, onde “não há crime, nem pena sem lei 
preexistente” (nullum crime, nulla poena sine lege). Não é arbitrariamente que  Paul Johann Anselm 
Feuerbach, jurista conhecido, postulador do príncipio da reserva legal ou da anterioridade da lei, princípio 
esse enunciado acima, foi leitor de Kant e aluno de Reinhold. 
32 KANT, Crítica da Faculdade do Juízo, V 179 
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mecânico; pois pode perfeitamente subsistir lado a lado, que a explicação de 
um fenômeno, que é uma operação da razão segundo princípios objetivos, 
seja mecânica; e que a regra do julgamento desse mesmo objeto, porém 
segundo princípios subjetivos da reflexão sobre ele, seja técnica33. 
 
 

  Assim, o tribunal da razão só se constituiu tribunal porque pensou a si mesmo 

enquanto tribunal, no âmbito de sua reflexão subjetiva: o tribunal julga não mais a 

metafísica, mas a si mesmo. Inadmitindo, portanto, o acesso à natureza objetiva do 

objeto em si, a organicidade da natureza – enquanto totalidade sistemática e finalística34 

– bem como a reflexão estética, são representadas “subjetivamente”. Pertinentemente, 

comenta Franklin Leopoldo e Silva: “É, portanto, a limitação crítica da subjetividade 

teórica quem impede a determinação da natureza em termos de organização e 

finalidade”. E continua: "o juízo vai, portanto, adiante do âmbito das regras de 

legalidade objetiva. É como se aplicasse à natureza uma legalidade sem leis” 35. 

 Se Kant instaurou o tribunal e, ao colocar a metafísica no banco dos réus, 

escutou advogados, promotores e testemunhas sem que se pronunciasse definitivamente 

sobre seu fim, seja no sentido de término ou de finalidade; se Kant, como um astucioso 

jurista, percebeu que o Direito é, sobretudo, jurisprudência, é adequação entre fato e 

lei36, onde a perspectiva da lei em si é de impossível acesso e a justiça só é justiça 

enquanto atividade que conserva o litígio entre as partes, cuja produção só é viável com 

a tensão sistemática entre natureza e liberdade; enfim, se Kant é quem instaura o 

33 KANT, I. “Primeira Introdução à Crítica do Juízo” IN: KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura e 
outros textos filosóficos, trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984, p. 274. 
34 Vale lembrar que o juízo reflexivo desdobra-se em dois tipos: o juízo teleológico e o juízo estético. No 
juízo teleológico, como não se tem o conceito, mas apenas uma ideia de um todo da natureza, para fazer 
uma possível investigação, necessita-se de uma hierarquia. O juízo teleológico é aquele que expressa algo 
sobre o objeto, tendo em vista certa conformidade a fins. Diferentemente, se define o juízo estético, o qual 
se refere a sentimentos e expressa sobre a relação do objeto com o sujeito 
35 LEOPOLDO E SILVA, Franklin. Subjetividade e Juízo. IN: Discurso. N 19, 1992. p. 34 
36 Dieter Henrich em seu artigo "Kant's Notion of the Deduction" (1989), lembra que os juristas 
costumam distinguir questão de direito (quid iuris) da questão de fato (quid facti). A prova da questão de 
direito é chamada de dedução. Se o jurista tem  que demonstrar objetivamente seus enunciados sobre os 
fatos relevantes acerca da origem da posse do direito adquirido, o filósofo que faz a dedução 
transcendental  deve argumentar apenas ao que “se refere diretamente ao que é revelado pela reflexão”. 
Ambos buscam legitimar o direito a partir de um fato dado ou de algo decorrente dele. A possibilidade de 
saber a origem do direito fica condicionada à função que exerce na ação jurídica. Por exemplo, no direito 
adquirido por usucapião, o jurista não necessariamente deve provar quem foi o primeiro a usufruir das 
terras em questão, mas sim articular a defesa de sua parte por sua respectiva função desempenhada no 
processo. Analogamente aparece a metodologia kantiana que, prescreve leis tendo em vista sua função, 
sua operacionalidade – a intenção kantiana não é buscar o fundamento de todo direito, mas o fundamento  
pertinente à ação que ele move ao tribunal: é uma perspectiva funcional, não fundacional. (Ler artigo de 
Christian Klotz; Soraya Nour e Dieter Henrich, leitor de Kant: sobre o fato legitimador na dedução 
transcendental das categorias. Kriterion vol.48 no.115 Belo Horizonte 2007). No mesmo sentido, sobre a 
relação entre legitimidade e eficiência, encontra-se no fragmento 78 das Observações Entremescladas  o 
seguinte aforismo novalisiano: “Uma lei é, por seu conceito, eficaz. Uma lei ineficaz não é uma lei.” 
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tribunal, são os pós-kantianos que se propõem a sentenciar e a, sobretudo, pretender 

solucionar a dificuldade da reunificação entre razão e mundo através de um único 

princípio. De outro modo, o fato é que os pós-kantianos se propuseram a responder à 

seguinte pergunta: uma vez conquistada a dimensão transcendental que determina a 

estrutura de um conhecimento racional a priori, como recuperar a unidade que sintetiza 

qualquer dualismo e, ao mesmo tempo, conservar tal dimensão? 

 É o que o leitor observará no segundo capítulo. Antes, porém, é preciso observar 

mais próximo o método kantiano de leitura. 

 

 

2. De como o método kantiano pode ser visto como técnica de leitura 

 

Dom Quixote não separa ficção e realidade. Para o andante cavaleiro, viver é 

uma continuação da própria leitura. Assim, diante das obras que narram os feitos dos 

antigos cavaleiros, Dom Quixote considera como realidade presente e verdadeira, e 

talvez não vendo uma nítida oposição entre mundo possível e mundo necessário, leva 

tão a sério os feitos relatados que chega a sair da caverna da leitura e parte para escrever 

a sua própria história. 

Se, para o andante cavaleiro, virtualidade e necessidade não colidem, para Kant 

haveria certa oposição entre o que se pode ler e o livro propriamente dito. Uma lei de 

toda possibilidade de leitura (a fim de tornar o texto infinito?), eis o que se sugere nas 

páginas a seguir. 

*  *  * 

A querela a ser julgada é simples: se pode haver, como são possíveis juízos 

sintéticos a priori? Mas, ao tribunal kantiano, vige o princípio da presunção: a razão é 

inocente até que provem o contrário. E é o que se sentencia, pois Kant responde tão 

somente que se tem um aparato estrutural limitado, de modo que sondar Deus, a 

imortalidade e a liberdade ultrapassa a capacidade humana: abre-se uma grande fenda, 

preenchida pela fé que grita das profundezas desse abismo – não há júri capaz de 

resolver tal impasse, de modo que a sentença é entendida por aquilo que ela não é, ou 

seja, representada negativamente.  

Circunscrevendo os limites, “o que é facultado?”, torna-se, então, o novo litígio 
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propiciado pela resposta negativa à pergunta “como são possíveis juízos sintéticos a 

priori?”. O que resta ao sentenciado após a interdição do Absoluto? Proibindo 

determinada conduta, não estaria o tribunal da razão reconhecendo a possibilidade de 

existência de algo que ultrapassa os próprios limites de sua competência, de sua 

jurisdição?  

 Fumus bonus iuris: a fumaça do bom direito encobre os olhos do magistrado. 

Aparentemente, há um mínimo grau de certeza de que é possível haver direito nas 

alegações do autor, mas, como a questão é ainda muito superficial, reclama uma ampla 

produção de provas a serem colhidas. No entanto, e se a fumaça fosse a única fonte de 

prova? O que representa uma simples presunção de legalidade, o que se mostra à 

primeira vista não seria uma falsa presunção, um mero sinal errôneo do que parece ser 

realidade sem o ser? Ou a própria aparência seria verdade, de modo que a possibilidade 

de se alegar qualquer direito aparente configurasse a existência do próprio direito? 

 Diante dessa sugestiva ambiguidade, comenta Nietzsche, com típica sagacidade, 

que Kant sentenciando “de modo tão cerimonioso, tão venerável, com tal esbanjamento 

de profundidade e filigranas alemãs”, em relação à possibilidade de juízos sintéticos a 

priori, havia dito tautologicamente “em virtude de uma faculdade (Vermöge eines 

Vermögens)37”. Enigmática resposta que “levou todos os jovens teólogos dos 

Seminários de Tübingen a se embrenharam no mato – todos buscavam 'faculdades'”. E 

prossegue: 
“Em virtude de uma faculdade”, havia ele (Kant) dito, ou ao menos dado a 
entender. Mas então isto é – uma resposta? Uma explicação? Não seria 
apenas uma repetição da pergunta? Como faz dormir o ópio? “Em virtude de 
uma faculdade”, isto é, da virtus dormitiva – responde aquele médico de 
Molière: 
quia est in eo vurtus dormitiva, 
cujus est natura sensus assoupire. 
[porque há nele uma faculdade dormitiva, 
cuja natureza é entorpecer os sentidos.38 

37 De modo aguçado, Rubens Rodrigues Torres Filho nota a aproximação filológica entre möglich 
(possível) e vermögen (faculdade), palavras estas que tem confluência com o sentido do verbo mögen, 
cujo sentido denota uma condicionalidade: es mag sein (pode ser, talvez); ich möchte (eu gostaria, eu 
quisera), ich möchte sagen (eu diria). E comenta: “é no nível rarefeito dessas significações que Nietzsche 
situa a tautologia (ou trivialidade) da resposta kantiana”. (TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. A virtus 
dormitiva de Kant. IN: IN: Discurso V. 5, nº 5, USP, 1974., p.34. Nota 4) 
38 NIETZSCHE. Além do Bem e do Mal. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras , 2ª ed. 2002. (frag. 11). “Parece-me que em toda parte, nos dias de hoje, há um esforço para afastar 
os olhos da exata influência exercida por Kant na filosofia alemã e, em especial, ignorar prudentemente o 
valor que ele mesmo se atribuiu. Antes e acima de tudo, Kant se orgulhava da sua tábua de categorias, ele 
dizia com essa tábua nas mãos: “Isto é a coisa mais difícil que já pode ser realizada em prol da 
metafísica”. - Compreenda-se bem esse “pôde ser”! (…) como são possíveis juízos sintéticos a priori? 
Perguntou Kant a si mesmo – e o que respondeu realmente? Em virtude de uma faculdade: mas 
infelizmente não com essas poucas palavras, e sim de modo tão cerimonioso, tão venerável, com tal 
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 Mas, o que seria essa virtus dormitiva? O que, ao homem enquanto finito – e 

interditado ao conhecimento de Deus, da liberdade e da imortalidade –, seria facultado? 

 Se os sonhos entorpecem os sentidos, porventura não há neles um ponto em 

comum com a realidade, de modo que até o julgamento não está de todo suspenso, 

quando sonhamos que sonhamos? O sonho é um modo, um estado de ler e ver o que se 

apresenta como “realidade”: mesmo com as pálpebras fechadas, os olhos “trabalham” 

lendo um mundo que é, essencialmente, interno.  Assim, não desempenharia essa virtus 

dormitiva a função da possibilidade (virtual) de ler o mundo, seja desperto ou em sonho, 

mundo que se apresenta como texto – texto que etimologicamente significa tessitura, 

tecido, rede, trama; texto que etimologicamente tem correspondência direta ao 

significado de retina (do latim, rete)? Não desempenharia a descoberta do 

transcendental “um tratado do método (e não um sistema da ciência em si)”39, uma 

técnica de leitura40 de um mundo, ou melhor, de um texto por séculos exaustivamente 

interpretado com razões e justificações para além dele?  

 Contra o sono dos dogmáticos, Hume despertou Kant, não haveria este, por sua 

vez, de despertar Hume de outro sono cético, este sono pouco metódico, sem nenhuma 

centelha de luz? Não teria Kant, como astucioso jurista, limitado as pretensões do 

cético, mostrando que elas não são racionalmente fundadas41? 

esbanjamento de profundidade e filigranas alemãs, que não se atentou para a hilariante niaiserie 
allemande (tolice alemã), que se escondia na resposta. Ficaram até mesmo fora de si com essa nova 
faculdade (…) Aconteceu a lua-de-mel da filosofia alemã; todos os jovens teólogos dos Seminários de 
Tübingen se embrenharam no mato – todos buscavam “faculdades”. E o que não encontraram – naquela 
época inocente, rica e ainda juvenil do espírito alemão, em que o romantismo, gênio maldoso, tocava e 
entoava sortilégios, época em que não se costumava distinguir entre “achar” e “inventar”! Acharam 
sobretudo uma faculdade para o “supra-sensível”:  Schelling a batizou de intuição intelectual, e assim foi 
ao encontro dos mais sentidos anseios dos alemães, anseios que eram no fundo bem devotos. Não se pode 
fazer maior injustiça a todo esse movimento exuberante e entusiasta, que era a juventude, por mais que se 
disfarçasse ousadamente com idéias cinzentas e senis, do que levá-lo a sério ou, pior ainda, tratá-lo com 
indignação moral; em suma, envelheceram – o sonho bateu asas. Veio um tempo em que esfregaram os 
olhos: ainda o fazem. Haviam sonhado: primeiro e mais que todos – o velho Kant. “Em virtude de uma 
faculdade”, havia ele dito, ou ao menos dado a entender. Mas então isto é – uma resposta? Uma 
explicação? Não seria apenas uma repetição da pergunta? Como faz dormir o ópio? “Em virtude de uma 
faculdade”, isto é, da virtus dormitiva – responde aquele médico de Molière: quia est in eo vurtus 
dormitiva, cujus est natura sensus assoupire.[porque há nele uma faculdade dormitiva, 
cuja natureza é entorpecer os sentidos.] 
39 Prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, B XXIII. IN: KANT, Immanuel. Crítica da 
Razão Pura e outros textos filosóficos, trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984 
40 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. A virtus dormitiva de Kant. IN: IN: Discurso V. 5, nº 5, USP, 
1974. p.32 
41 FICHTE apud  TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. A virtus dormitiva de Kant. IN: IN: Discurso V. 5, 
nº 5, USP, 1974.  p. 39 (SW, I, p. 388-389) “Assim ceticismo e criticismo seguem cada um seu próprio 
caminho e ambos permanecem fiéis a si mesmos. É muito impropriamente que se pode dizer que o crítico 
refuta o cético; ao contrário, admite o que ele pede e o mesmo mais do que pede; e simplesmente limita as 
pretensões que o cético, exatamente como o dogmático, emite quase sempre quanto a um conhecimento 
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a) Método (Ou caminho para ver chegar a algum fim): O olho transcendental 

  

 “Se o olho não tivesse sol, como veríamos a luz?” é a questão colocada no 

século das Luzes na obra “Teoria das Cores”, de Goethe, poeta e pensador máximo da 

Alemanha daquela época, poeta e pensador cujas últimas palavras, no leito de morte, 

ditas calorosamente foram “Luz! Mais Luz!”. A pureza kantiana, a tentativa fichteana de 

comunicar-se claro como o Sol, o branco inócuo visto por poucos olhos eleitos segundo 

Lichtenberg: inquestionavelmente, herdeiros do Iluminismo, tanto metafórico quanto 

literal.  

 À pergunta “o que vemos?”, o criticismo kantiano responde que vemos tão 

somente o fenômeno, a representação elaborada na imaginação condicionada às 

estruturas do entendimento e da sensibilidade. Entre o olho e o olhado, o método 

transcendental representa um recuo filosófico, um estudo sobre as membranas do 

olho42, onde não se questiona o conteúdo, não se preocupa tanto com o real como 

objetividade, mas se investiga a forma, o modo e as condições de possibilidade de 

representação dessa objetividade: “como se vê?” assume o lugar da indagação “o que se 

vê?”.  

 Como vemos? A resposta estaria no aparato estrutural que nos possibilita a 

leitura do mundo: as categorias do entendimento servem “apenas para soletrar 

fenômenos, a fim de os podermos ler como experiência”43; atuam como condição de 

virtualidade, como campo de possibilidade – em termos aristotélicos, pode ser 

caracterizado como “potência”, em contrapartida ao “ato” inevitável do fluir da 

experiência.  Mas, como potência de leitura, as categorias do entendimento “precedem 

seu texto; remetem à experiência, fazem sinal em direção à experiência, antes da 

das coisa-em-si, mostrando que (essas pretensões) não são fundadas” (grifo nosso). 
42 Há dois fragmentos novalisianos semelhantes que se referem ao método da filosofia transcendental 
kantiana. O primeiro compreende o fragmento 9, das Observações Entremescladas: “A totalidade de 
nossa faculdade perceptiva compara-se ao olho. Os objetos têm de passar através de meios opostos para 
aparecer corretamente na pupila. Já nos Estudos sobre Kant, n. 47, Novalis parece repetir: “não deveria, 
com nossa faculdade de apercepção, ser como com as membranas do olho – as representações têm que 
atravessar meios opostos para enfim aparecer corretamente na pupila interna”? Os meios opostos: o que 
aparece fora do olho (coisa-em-si) e o que é convergido em imagem quando passa pelo olho (fenômeno), 
objeto e sujeito enquanto distintos, mas unidos no ato de ver. 
43 E continua Kant: “os princípios que brotam de sua relação com o mundo sensível servem apenas ao 
nosso entendimento para o uso da experiência, para além da qual são conexão arbitrárias sem realidade 
objetiva” (KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda metafísica futura que possa apresentar-se como 
ciência. Tradução de Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959.§30, p. 
85) 

30 
 

                                                                                                                                               



experiência”44. Mesmo separados de toda condição empírica, os conceitos puros do 

entendimento tem uma significação, contudo essa significação é apenas lógica e remete 

à mera unidade das representações, representações estas que, sem nenhum objeto dado, 

não fornecem também nenhum conceito do objeto. Desse modo, tem-se que o limite de 

toda leitura é a natureza, o único texto; entretanto, os conceitos do entendimento 

constituem a virtualidade e o sentido, os quais continuam a ter validade fora desses 

limites.  

 Comenta Rubens Rodrigues Torres Filho: 
“Kant dissera: - O mundo é mais profundo que nossos códigos de leitura, só 
podemos lê-lo quando ele se torna texto para nós, não confundamos, não 
transformemos as redes que temos para captar o mundo em mundos 
independentes, senão acabaremos projetando esses mundos além do mundo. 
E o eco responde: - Sim, podemos então confiar em nossa virtus, temos uma 
faculdade mais real que a realidade: diante desse patrimônio (pois este é o 
outro sentido - “mais concreto?” - da palavra Vermögen) o mundo sensível 
não vale nada; nossa faculdade nos abre o mundo supra-sensível45”.   

 

 As redes – rete, origem da palavra “retina” – captam a forma do mundo; mas 

ainda há uma separação: fenômeno e coisa-em-si, realidade e possibilidade, texto e 

código de leitura, forma e matéria. Embora sendo uma espécie de leitura da leitura, o 

método transcendental ainda oscila entre o olho e o olhado, entre a natureza e a 

liberdade, entre o que se experimenta e a experiência. Como lei hipotética investigadora 

de certo direito, a dedução transcendental deve se originar de um fato, mas se distingue 

do próprio fato quando intenciona legitimá-lo e situar o direito a este fato como anterior 

ao próprio fato.  

  Como “leitura da própria leitura”, o método transcendental parece estar 

comprometido com essa dualidade, já que a experiência é condicionada pela forma de 

apreensão e de conhecimento dela mesma, ao mesmo tempo em que a razão não pode, 

sem recurso à experiência, conhecer a matéria ou o conteúdo factual da mesma: a 

atividade do olhar necessita da passividade do texto. 

 Há um círculo em que os dois lados não se tocam. Sujeito e objeto – leitor e 

texto – são distintos. Mas o sujeito é sujeito porque tem um objeto: o leitor só é leitor 

porque há um texto a ser lido. O objeto é objeto porque há um sujeito: o texto só existe 

porque há um leitor para lê-lo. Enfim, a leitura é possível porque há um texto, o texto 

pode ser lido porque há possibilidade de leitura. 

44 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. A virtus dormitiva de Kant. IN: IN: Discurso V. 5, nº 5, USP, 
1974.  p.41 
45 Idem,  p.44 
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b) O leitor não lê, reescreve o texto (e se há apenas uma lei, a saber: tudo é exceção – 

toda lei seria universalmente particular?)- ou da radicalização fichteana do método 

transcendental. 

 

 Foi Salomom Maimom, considerado por Kant o “crítico que compreendeu 

melhor suas perguntas fundamentais”46, o primeiro a indagar sobre a legitimidade da 

aplicação dos conceitos do entendimento sobre a sensibilidade e alertar para o problema 

da má circularidade na prova transcendental: 

Mas como a Filosofia Crítica pode estar em condições de provar que nós 
temos proposições sintéticas da experiência? Se, para provar isto, ela introduz 
proposições de experiência (…), então não tomarei estas (proposições) por 
juízos do entendimento (…). Portanto, a Filosofia Crítica não pode fazer aqui 
muito mais do que mostrar que, para a possibilidade da experiência em geral, 
(…) princípios sintéticos gerais precisam ser pressupostos e, ao mesmo 
tempo, para a realidade (referência a objetos) destes princípios, precisa-se 
pressupor a experiência como fato, ou seja, ela precisa mover-se em um 
constante círculo47. 
 

 Bem verdade que a crítica de Maimom não questiona a validade lógica das 

categorias, mas refuta sua aplicabilidade à experiência: há um direito, mas ele é 

aplicável à realidade? Quem o legitima como fundamento? 

 Pela lição kantiana, o conhecimento é concebido como resultado de uma 

unificação de um material múltiplo, recebido pela subjetividade de uma fonte 

desconhecida. Não há, portanto, fundamento que justifique a separação imposta pelo 

tribunal da razão, o qual legisla tão somente sobre fatos aos quais sua lei pode ser 

subsumida. O que se lê pode ir além do texto? Pode, responde Kant, mas como a 

filosofia trata da estrutura da técnica de leitura, o que excede ou falta no texto ultrapassa 

o dado: o juiz só pode julgar segundo leis, segundo a tipicidade, de forma que o caso 

deve ser encontrado de antemão estruturado segundo regras – a filosofia opera dentro da 

legalidade que ela prescreve a si mesma. 

 Mesmo incorporando a coisa-em-si para a imanência do conhecimento48, 

46 KANT apud ARELLANO, Hugo Herrera. Subsunción de lo Sensible según categorias.  La discussión 
de Richard Kroner y Salomon Maiomo con Immanuel Kant. IN: Revista de Filosofía, Volumen 66, 2010. 
pg. 128 
47 LUFT, Eduardo. Problemas de Método na filosofia de Fichte. IN: SOUZA, Draiton Gonzaga de. Amor 
scientiae: festschrifit em homenagem a Reinholdo Aloysio Ullmann. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, 
p.195 
48 A grande contribuição de Maimom, definitivamente, foi criticar e eliminar o conceito de coisa-em-si 
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Maimom, diante da necessidade de garantir um ponto de apoio para o conhecimento, 

um fundamento que legitime as representações, responde semelhantemente a Kant: 

“pela fé” 49racional. 

 Se a experiência é a prova do racional e vice-e-versa, a teoria que devesse 

esperar pela experiência nunca se restabeleceria50. Fichte reconhece. Reconhece que não 

é preciso tentar encontrar o fundamento correndo atrás de um círculo partido, dividido 

em estruturas rigorosamente pré-definidas, como vislumbrava Kant; reconhece que 

também não é preciso dar um salto mortal, buscando a representação que origina as 

outras representações, numa regressão infinita à procura de uma proposição 

incondicionada – pois a raiz de toda representação escapa, por definição, a própria 

representação. “Pela fé” não é uma resposta satisfatória para um tribunal da razão. E, no 

intento de querer investigar o poder constituinte de todo ordenamento racional, Fichte 

reconhece que, como se trata de um poder último (e primeiro), deve-se pressupor uma 

lei, uma norma que atribua ao poder constituinte a faculdade de produzir normas: essa 

norma é a norma fundamental, que é ao mesmo tempo atributiva e imperativa – e não 

hipotética – torna-se o ponto de apoio de todo sistema, o fundamento de validade de 

todas as normas do sistema. A fé sem obras é morta. E Fichte é um homem prático, por 

isso, rejeita a mera teoria, sujeita exclusivamente à representação: se a teoria é para a 

aplicação ou a aplicação em vista da teoria51, não é o questionamento a ser feito, uma 

vez que toda teoria, para Fichte, é prática. 

 Enquanto “o ceticismo maimoniano”, diz Fichte, “funda-se, em última instância, 

no questionamento de nosso direito à aplicação da categoria de realidade”, ele torna-se 

insolúvel em si mesmo. Não se deve questionar o direito, 

kantiana, afinal, “pensar um objeto determinado pela capacidade do conhecimento fora da capacidade do 
conhecimento ... contem uma manifesta contradição”. MAIMOM apud ARELLANO, Hugo Herrera. 
Subsunción de lo Sensible según categorias.  La discussión de Richard Kroner y Salomon Maimon con 
Immanuel Kant. IN: Revista de Filosofía, Volumen 66, 2010. pg. 129 
49 “pela fé nós sabemos possuir um corpo, e sabemos que há outros corpos e outros seres pensantes fora 
de nós. Uma revelação verdadeira e maravilhosa”. JACOBI apud PINKARD, Terry. German Philosophy: 
1760-1860, the legacy of idealism. Cambridge University Press, 2002, p. 94. Em outra passagem, Jacobi 
dirá: “Amo Espinosa porque, mais do que qualquer outro filósofo, me convenceu perfeitamente de que 
certas coisas não podem se explicar; diante delas, não se deve fechar os olhos, é preciso tomá-las como as 
encontramos. Não possuo idéia mais intimamente enraizada em mim do que aquela das causas finais, nem 
convicção mais viva do que a de que faço o que penso, em vez de que deveria apenas pensar o que faço. 
[...] Certo, devo então admitir uma fonte do pensamento e da ação que permanece inteiramente 
inexplicável para mim.” JACOBI apud FIGUEIREDO,Vinícius de. “O Vértice Jacobi”. In: O que nos faz 
pensar. Cadernos do Departamento de Filosofia da Puc-Rio, Dezembro de 2005. Org. Vera Cristina de 
Andrade Bueno e Vinícius de Figueiredo, p.88. 
50 Pólen, Fragmentos I e II, I, frag. 82, p. 139. 
51 Pólen,Observações Entremescladas, frag. 10, p. 41  e  Estudos sobre Kant nº 48 e nº49 
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Esse direito não se deriva de nenhum outro, nós o temos pura e 
simplesmente. Ao contrário, é dele que têm de ser derivados todos os outros 
possíveis; e mesmo o ceticismo maimoniano, sem notar, o pressupõe, ao 
reconhecer a correção da lógica em geral.52 
 

 É em “virtude de uma faculdade”, assumida como direito, que a possibilidade de 

toda leitura do mundo se transforma em necessidade. “Faculdade” essa denominada por 

Fichte de egoidade, que nada mais é que condição de possibilidade do saber das 

condições de possibilidade, norma fundamental e fundacional de todo saber. Para tanto, 

no itinerário de tal resolução, Fichte radicaliza o método transcendental. Se em Kant, o 

método representa uma relação de adequação entre fato e norma, de modo que já se tem 

estaticamente pré-definida uma estrutura com formas e conceitos rigidamente separados 

entre si, exemplificados pela oposição entre fenômeno e coisa-em-si; em Fichte, o 

domínio transcendental é puro ato autônomo e originário do sujeito: as representações 

que temos do mundo são produtos de uma atividade originária da própria subjetividade.  

 É importante salientar que, ao contrário de Kant em que a dedução “lógica-

jurídica” baseia-se na correspondência entre prova e fato, Fichte assume o método 

genético em que a lógica é apenas um instrumento53 (Fichte não reconhece a autoridade 

lógica como em Kant), um modo de apreensão do Eu que depois irá logicamente 

apreender as próprias regras, configurando um proposto ciclo científico. Se em Kant, a 

apercepção transcendental – o Eu penso – é um cogito vazio54 que exerce a função de 

ligar através da imaginação a estética (horizonte da objetividade) e a lógica e, assim, 

constituir o objeto de inteligibilidade em sua objetividade; por sua vez, em Fichte, a 

ordem é invertida. Investiga-se a condição de inteligibilidade das condições de 

inteligibilidade para poder colocar os objetos ideais: a idealidade da estética 

transcendental é provada, assim, a partir da idealidade demonstrada dos objetos. 

 Como investigação sobre a forma a priori da razão, o método transcendental não 

pretende tampouco pode determinar a matéria ou os fatos da realidade empírica. Já, a 

perspectiva transcendental de Fichte parte de uma ação do próprio leitor, da 

preocupação em voltar-se para si mesmo por meio de uma dedução genética daquilo que 

52 FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794. IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e outros 
escritos. Tradução de  Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984, p.48 (FICHTE. WL 1974, 
SW, I, 99) 
53Diferentemente da lógica, ela não dá apenas a forma, mas também o conteúdo: “na doutrina-da-ciência a 
forma nunca está separada do conteúdo, ou o conteúdo da forma” (§66, pg. 27). “A essência da lógica 
consiste na abstração de todo conteúdo da doutrina-da-ciência” (§67). FICHTE. Sobre o conceito da 
Doutrina da Ciência ou da Assim Chamada Filosofia. IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e 
outros escritos. Tradução de  Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984. 
54 LACOUE-LABARTHE, Philippe; NANCY, Jean-Luc (org.). L’Absolu Littéraire. Paris, Éditions du 
Seuil, 1978. pg.43 

34 
 

                                                 



aparece na consciência. Não são raras as vezes que Fichte conversa com o leitor e lhe 

sugere observar-se a si mesmo, refletir sobre sua própria atividade, atividade esta que se 

confronta quando comunicada pela fixação da palavra. Pois na medida em que o centro 

do sistema é um ato, é o gerúndio que se expande no tempo e no espaço, há sempre algo 

que se perde em toda exposição, de modo que as palavras atuam meramente como 

indicações à atividade do espírito enquanto observador de si mesmo enquanto atividade. 

No entanto, embora toda representação configure uma representação negativa, a 

negatividade é suprassumida quando considerada como única fonte de “dado”: o que se 

pode saber limita-se ao que se pode ver, a forma pela qual se expõe configura o próprio 

ser – assim, se há algo além de toda representação, este algo, embora sentimento, só 

pode ser comunicado enquanto imagem e sendo o saber uma comunicação, não se pode 

ir além do que é visto como dado (na perspectiva comum) ou criado (na perspectiva 

transcendental).  

 A grande contribuição de Fichte, dessa forma, foi abolir a dicotomia forma e 

conteúdo: se temos apenas representações, se as “imagens são a única coisa que existe” 

e “elas conhecem a si mesmas segundo imagens” 55, infere-se que forma é conteúdo, de 

modo que a maneira como se expressa a impressão é o que caracteriza sua composição. 

 Assim, antes responsável pela mediação entre a atividade e a passividade, entre 

sensibilidade e entendimento, como a função de unidade e síntese do diverso, a 

imaginação adquire, com Fichte, o status de faculdade: torna-se autônoma de tal forma 

que “se há uma matéria, esta não é nada mais do que nossa imaginação objetivamente 

considerada56”. 

 Destarte, a estrutura kantiana, enquanto leitura da leitura, representa uma 

diferença entre o que se lê e o lido, ao passo que Fichte descobre que toda leitura é uma 

escrita e propõe a escrita da leitura da leitura – um Kant à segunda potência57, nos 

55 FICHTE apud DUARTE, Melina. A apresentação genética das imagens como possibilidade do 
conhecimento –  Uma introdução à Teoria das Imagens na obra tardia de Fichte. IN: Controvérsia - Vol. 5, 
n° 3: 19-27 (set-dez 2010) p.23. Em “O Destino do Homem”, um opúsculo de 1800 (IN: FICHTE. El 
Destino del Hombre .Die bestimmung de menschen. Traducción de Vicente Romano Garcia. Ávila: 
Aguillar, 1963. p. 110), Fichte diz: “Imagens são: elas são a única coisa que existe; elas conhecem a si 
mesmas através de imagens: - imagens que foram suspensas [vorüberschweben], sem que elas estivessem 
diante do que foi suspenso; [imagens] que se relacionam umas com as outras através de imagens de 
imagens, imagens sem que contenham em si algo figurado, imagens sem significação ou finalidade. Eu 
mesmo sou uma dessas imagens; sim, eu mesmo não sou nem isso, mas sou apenas uma imagem confusa 
de imagens”. 
56 FICHTE apud TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura 
em Fichte. São Paulo: Ática, 1975, p. 111 
57 SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 
1997, p. 97 (Athenäum, Fr. 281) 
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dizeres de Friedrich Schlegel – e o que ele vê senão a atividade do leitor? 

*  *  * 

 “Desocupado leitor” são as primeiras palavras de Cervantes em Dom Quixote. O 

autor se mascara e inicialmente conta suas expectativas de que o livro fosse o mais 

discreto possível. A voz que se propõe a narrar as aventuras quixotecas tem consciência 

de que é apenas uma voz, que pode se perder, errar ou se omitir em importantes 

momentos de determinada ação; tal consciência dos limites e de um possível 

ultrapassagem por parte do leitor, autoriza este a adotar seu próprio ponto de vista.  

 Ora, o próprio autor não é o autor. Cervantes não é Cervantes. O autor é um 

narrador que “lê” a obra do historiador Cide Hamete. O autor é um leitor que reescreve 

outra história e que tem consciência de que os leitores reescrevem através de uma leitura 

própria. 

 Semelhantemente, pelo método genético Fichte sempre começa seus escritos. “A 

tarefa que te proponho, meu compreensivo leitor”, diz o autor do Princípio da Doutrina-

da-ciência, “é:  tomar consciência propriamente e intimamente de como procedes 

quando pensas: eu”58.  “Ocupado leitor”, poderia dizer Fichte, “ocupe-se com a tarefa 

de pensar a si mesmo: faça com que sua atividade interior se dirija para fora (para o 

texto, enquanto leitor) e, ao mesmo tempo, para dentro de si mesmo (enquanto escritor 

que acompanha e refaz o percurso por si mesmo); assim, verá que você é autor e leitor, 

sujeito e objeto inseparavelmente ligados pelo ato prático e correspondente entre ler e 

escrever”.  

 Mas é possível Fichte abolir a dicotomia ao assumir o ponto de vista do ponto de 

vista – ignorando que o ponto de vista do ponto de vista seja também mais um ponto de 

vista e o leitor seja apenas mais um personagem?  

58 FICHTE. O Princípio da Doutrina-da-Ciência. §552. IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e 
outros escritos. Tradução de  Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984, pg. 179. 
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CAPÍTULO 2: 

 O DESEJO DE UNIDADE E A ATIVIDADE INFINITA 
 
Procuramos por toda parte o incondicionado, e encontramos sempre apenas 
coisas59 

      

 Embora eminentemente poeta, Fernando Pessoa, de maneira perspicaz, escreveu, 

certa vez, “que no desenvolvimento da metafísica, de Kant a Hegel, alguma coisa se 

perdeu”60. Entre a impossibilidade do Absoluto e a necessidade do saber absoluto, entre 

o criticismo kantiano e o idealismo alemão – representado sobretudo por Fichte e Hegel 

– entre: essa mágica preposição que liga dois estatutos aparentemente opostos e ressoa 

como um imperativo a quem quer chegar-se para dentro, dentro de si e dentro do 

mundo, e entender o coração das coisas – situava-se o Frühromantik; estaria pela 

história da filosofia, enjaulado como Dom Quixote, enjaulado sob elogios61, e sob a 

desculpa de excessivo lirismo ou fragmentação, supostos sintomas de loucura ou 

desvinculação com o admirável mundo secularizado?  

 Assim, em suma, o presente capítulo tem a finalidade de expor historicamente o 

problema de um princípio fundador do conhecimento, o qual é pela filosofia de Novalis 

reinterpretado através da perspectiva da “Atividade Infinita”.  

 

 1. A Segunda instância: 
 
 
 Schulze62, Maimon, Jakob Sigismund Beck, Jakobi e Bardili são alguns 

pensadores que formam o panorama de recepção e crítica da filosofia kantiana. No 

59 Pólen, Observações Entremescladas, frag. 1, pg. 37. 
60 PESSOA, Fernando. “Datilografia”, in Obra poética. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1986, p. 335 
61 Para prender Dom Quixote o Barbeiro lhe persuade a entrar em uma jaula, através de muitos elogios e 
dentre outras coisas diz para nosso cavaleiro: “Y tú !oh el más noble y obediente escudero que tuvo 
espada em cinta” … “si al plasmador del mundo le place, te verás tan alto y tan sublimado, que no te 
conozcas, y no saldrán defraudadas las promesas que te ha fecho tu buen señor” (Cap. 1,46. p.430). op. 
Cit. 
62 A principal obra de Schulze, “Enesidemo”, constitui uma crítica cética à “Crítica da Razão Pura”, bem 
como às pretensões de Reinhold em estruturar o kantismo sob a égide de um princípio único, o princípio 
da representação, chamado também por Nicolai Hartmann de “tese da consciência”. A questão de Schulze 
se relaciona com a coisa-em-si: Kant não poderia ter feito das coisa-em-si a causa da representação. 
Schulze diz: “Se a crítica explica o princípio de causalidade como um princípio que apenas concerne a 
conexão subjetiva das nossas intuições empíricas no entendimento, e não constitui lei objetiva das 
próprias coisas, nessa medida a crítica da razão contesta também a possibilidade de um conhecimento da 
conexão das nossas representações com algo exterior a elas” (SCHULZE apud BONACCINI, IN: 
BONACCINI, Juan Adolfo. Kant e o problema da coisa em si no idealismo alemão. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2003, p. 87) 
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entanto, são Reinhold e Fichte os principais expoentes63 da instaurada tentativa de 

buscar um princípio que apresentasse a filosofia kantiana como uma unidade. Reinhold 

é o primeiro a elaborar tal projeto fundacionista, de uma filosofia elementar 

(Elementarphilosophie) e tem como inspiração, como pedra de toque, a Crítica da 

Razão Pura: ele parte da razão teórica, através de seu princípio da representação, para 

poder deduzir a faculdade prática e assim estabelecer um pressuposto uniforme, fonte de 

toda derivação.  

 Para tanto, Reinhold procura salvar o conceito de coisa em si, justificando a 

finitude característica da intuição humana. Ele diferencia a forma da representação (que 

é produzida) de sua matéria (que é dada). Na medida em que a consciência opera a 

reunião entre a matéria dada e a forma da representação, Reinhold assevera que apenas 

a forma pode ser produzida pelo sujeito representante, pois se a matéria também fosse 

produzida a diferença entre sujeito e objeto seria anulada. Dessa maneira, em toda 

representação está contido algo que não foi produzido pelo sujeito e só pode vir de fora. 

A matéria da representação, portanto, é dada. Existe no sujeito algo de permanente 

passividade, o qual é testemunha da diferença entre os intelectos finito e infinito. 

 Assim, Reinhold, ao distinguir a espontaneidade do sujeito de sua receptividade, 

oferece uma resposta ao solipsismo, pois sem coisas em si não haveria representação e, 

ao mesmo tempo, oferece um princípio constitutivo e supremo do saber que é a 

faculdade de representação ou “princípio da consciência” (Satz des Bewußtseins) 64.  

 Se Reinhold65 parte da razão pura, da faculdade do entendimento, para unificar o 

criticismo kantiano e conduzir a filosofia definitivamente ao caminho seguro da ciência, 

Fichte66 é quem, a partir do primado da faculdade prática, da liberdade do ser moral, 

63 Manfred Frank utiliza-se da expressão “conexão Reinhold-Fichte” (FRANK, Manfred. The 
Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Trad. Elizabeth Millán-Zaibert. Albany, 
SUNY Press, 2004, p. 23) 
64FRANK, Manfred. The Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Trad. Elizabeth 
Millán-Zaibert. Albany, SUNY Press, 2004, p. 31. Manfred Frank diz sobre Reinhold: “... the 
presupposition which is implicitly assumed is that of the self-activity of the subject, which is the only 
active element in all the relations addressed by the ‘principle of consciousness.’”. 
65 Sobre a crítica ao princípio da consciência de Reinhold, ver o artigo de Manfred Frank: FRANK, 
Manfred. Philosophy as ´Infinite Approximation`: Thoughts arising out of the ´Constellation` of Early 
German Romanticism. In: HAMMER, Espen. German idealism – Contemporary perspectives. London: 
Routledge, 2007. E o livo de Hartamann: HARTMANN, Nicolai. A Filosofia do Idealismo Alemão. Trad. 
José Gonçalves Belo. Lisboa, Fundação Calouste, 1997. 
66Na Crítica da Razão Pura, o absoluto era, para ele, a experiência sensível (…)  O segundo absoluto, um 
mundo moral (na Crítica da Razão Prática...) e apareceu a Crítica do Juízo; sua introdução, que é a 
passagem mais significativa desse livro importante, reconhecia que os mundos suprassensível e sensível 
deviam, apesar de tudo, encontrar-se unidos em uma raiz comum, mas completamente subtraída à 
investigação; esta raiz seria o terceiro absoluto” . Se nessa última crítica investiga-se a união entre 
natureza e liberdade, afirma-se que nessa união a “algo, no sujeito mesmo e fora dele, que não é natureza 
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propõe-se a expor o sistema único do saber humano67, elevando a filosofia à categoria 

de ciência evidente. 

 Enquanto Kant havia se contentado em “um tratado do método, e não um 

sistema da ciência em si”68, Fichte quer dar um passo além: “a questão que foi colocada 

é a seguinte: como são possíveis conteúdo e forma de uma ciência em geral, isto é, 

como é possível a própria ciência?”69. Certo de que “nenhum entendimento humano 

pode ir além do limite a que chegou Kant, em particular em sua Crítica do Juízo”70, 

Fichte diz que há dois tipos de representações: a dependente da nossa vontade e aquela 

em que nos sentimos passivos diante dela. A experiência corresponde ao conjunto destas 

representações, ou seja, das representações em que nos sentimos passivos, e o papel da 

filosofia é explicar a experiência. Ora, para Fichte, existem duas espécies de filosofia: a 

dogmática e o idealismo (ou filosofia crítica)71. A primeira explica a experiência com a 

coisa, a realidade é explicada como um produto da coisa – a filosofia dogmática iguala 

ou opõe algo ao eu em si, é transcendente, não transcendental. O dogmático é 

determinista e materialista. Por sua vez, o idealismo ou criticismo explica a experiência 

através da inteligência e sob a égide da liberdade, a partir de um eu absoluto como pura 

e simplesmente incondicionado. Fichte toma partido do idealismo, na medida em que as 

coisas são mediadas pela consciência e, desse modo, a coisa-em-si kantiana não é senão 

mera invenção e não tem nenhuma realidade72. 

nem tampouco liberdade, mas que, no entanto, está enlaçado à base da última (note bem o primado 
prático), a saber, com o suprassensível, no qual a faculdade teórica está unidade com a prática de um 
modo comum e desconhecido”. Pois bem, a doutrina da ciência “consiste justamente na exploração da 
raiz, inescrutável segundo Kant, na qual se unem os mundos sensível e suprassensível; logo, na derivação 
real e conceitual dos dois mundos a partir de um princípio único”. (FICHTE apud ROSALES, Jacinto 
Riviera de. El primer principio em Fichte. IN: MARKET, Oswaldo e ROSALES, Jacinto Riviera de. El 
Inicio Del Idealismo Alemán.  Madrid: Editorial Complutense, 1996. p.65) 
67 FICHTE, Sobre o conceito da doutrina-da-ciência ou da assim chamada filosofia, §4 cap. 2 (60) IN: 
FICHTE, Johann Gottlieb. Doutrina da Ciênica de 1794 e Outros Escritos. Tradução: Rubens Rodrigues 
Torres Filho. São Paulo, Abril cultural, 1984. (Os pensadores), p. 23. 
68 Prefácio à segunda edição da Crítica da razão pura, B XXIII. 
69 FICHTE, Sobre o conceito da doutrina-da-ciência ou da assim chamada filosofia, §1 1 cap. (43) IN: 
FICHTE, Johann Gottlieb. Doutrina da Ciênica de 1794 e Outros Escritos. Tradução: Rubens Rodrigues 
Torres Filho. São Paulo, Abril cultural, 1984. (Os pensadores),  p. 14 
70 Ibidem, p. 9 
71FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794. IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e outros 
escritos, trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984, p. 60 
72 Nesse sentido, contra a filosofia dogmática, em “Os princípios de toda a doutrina da ciência”, § 3º 
Terceiro princípio, condicionado segundo a forma, Fichte considera a doutrina espinosista da primeira 
substância divina como dogmática, como o produto mais consequente, na medida em que “admite sua 
coisa-em-si sem um fundamento superior (…) Um dogmático, portanto, ou nega simplesmente que nosso 
saber tinha um fundamento, que haja um sistema no espírito humano; ou contradiz a si mesmo”. (Ibidem, 
p. 60) 
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 Para construir a estrutura de sua filosofia, Fichte percebe que o princípio da 

filosofia não pode ser um produto, nem um fato73, ou seja, não pode ter como núcleo 

uma ideia de substância ou de um Cogito cogitatum, tampouco um princípio de 

representação74, como queria Reinhold. Fichte sugere, como sustentáculo de sua 

filosofia: 
um conhecimento da própria razão por si mesma – por intuição. A primeira 
parte desta definição é a importante descoberta de Kant, que este, contudo, 
não chegou a executar; a segunda, como condição de possibilidade dessa 
execução, foi acrescentada pela doutrina-da-ciência; logo, esta é uma ciência 
inteiramente recém-descoberta75  

 

 Se a crítica kantiana instaurou um tribunal que perguntava os limites da sua 

jurisdição e sobre a possibilidade de normas e sobre as condições de sua aplicabilidade, 

Fichte transforma o tribunal da razão no próprio réu deste tribunal: juiz e réu são os 

mesmos. Assim como em Kant, a filosofia não deve ser um conhecimento de objetos, 

mas unicamente um saber subjetivo da razão por si mesma. Nota-se o caráter 

radicalmente reflexionante proposto por Fichte: o conhecer nuclear de todo saber, que 

funda a ciência em si própria, ciência que tem de procurar e encontrar tudo a partir de si, 

em sua autonomia, sem nenhum pressuposto de outra ciência ou da experiência, onde 

seu critério de validade tem de estar inscrito nela própria e advir dela própria, de modo 

que nela o saber e o seu objeto não estejam separados, mas o sujeito do saber é o 

próprio saber. Fichte leva ao extremo o caráter transcendental da filosofia kantiana e faz 

de sua investigação uma “espécie de condição transcendental de possibilidade da 

própria filosofia transcendental”76, também chamada de filosofia da filosofia. 

 A possibilidade de todo conceito, a possibilidade de todo tribunal, pressupõe 

uma ciência77, um princípio superior. Ora, o conceito só é instituído pela intuição, 

73 Fichte acreditava que Reinhold, através de sua tese da consciência, partia de um fato. No entanto, 
comenta Nicolai Hartmann, “há na consciência qualquer coisas mais original do que o fato:a ação 
produtora”. Os fatos são, em princípio, algo para a consciência, a qual é “no fundo ativa – a razão é pática 
–, a sua essência particular não se esgota, portanto, no caráter de ser um fato”. (HARTMANN, Nicolai. A 
Filosofia do Idealismo Alemão. Tradução de José Gonçalves Belo. Lisboa, Calouste, 1976. p.59) 
74 “A representação e a faculdade de representação não são a prius, mas a posterius, e não podem de 
modo algum nos dar instalações para a ciência”, foi uma asserção feita por Novalis, de uma perpesctiva 
fichteana, contra Reinhold. ( NOVALIS apud FRANK, IN: FRANK, Manfred. The Philosophical 
Foundations of Early German Romanticism. Trad. Elizabeth Millán-Zaibert. Albany, SUNY Press, 2004,  
p. 44) 
75 FICHTE, J. O Programa da Doutrina-da-Ciência, IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e 
outros escritos,  trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984, p. 192. 
76 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São 
Paulo: Ática, 1975, p. 90 
77 FICHTE. O programa da doutrina-da-ciência, IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e outros 

escritos,  trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984.  p. 191. 
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embora sem a nossa consciência78. O conceito é derivação: o princípio encontra-se 

fundado em si mesmo e só é apreendido de imediato, por intuição79. Portanto, o 

princípio da fundação de todo saber, segundo Fichte, assevera que “a inteligência intui a 

si mesma (…) como inteligência pura, e nessa auto-intuição consiste seu ser”, desse 

modo, “essa intuição será denominada, com razão, intuição intelectual”80. Portanto, a 

doutrina-da-ciência, como Fichte irá chamar sua nova filosofia, só se torna possível 

através da intuição intelectual. Como bem havia notado Fichte, a intuição intelectual 

para Kant era “uma intuição não-sensível de algo consistente e em repouso; o que é 

absurdo". “Intuição intelectual”, para ele, “não é intuição de algo consistente” uma vez 

que “toda intuição está em um plano superior ao conceito, não pode tornar-se 

concebível; só é possível travar conhecimento com ele tendo-a” 81. Fichte direciona a 

intuição para dentro como autoapreensão da atividade da própria intuição intelectual. 

 Mas, para se conhecer é necessário um objeto (ob-jectum) oposto ao Eu.  

Embora o Eu puro seja uma totalidade, na realidade, não vemos essa unidade. Desse 

modo, deve decorrer um segundo princípio, o qual diz o seguinte: o Eu se opõe ao Não-

Eu. Há, portanto, um Eu absoluto que limita a si próprio e, enquanto limitado 

(divisível), tem diante de si um Não-Eu. Fichte, como um bom filósofo pietista, 

apresenta sua Trindade que permite a doutrina da ciência: Deus (o eu absoluto, puro), 

Eu (consciência humana limitada) e o mundo (não-eu).  

 Todo saber é saber de algo distinto da consciência autoponente (intencionalidade 

da consciência). Não há saber sem contradição. A consciência não é uma realidade 

simples e estática, mas uma estrutura instável que opera a união entre a unidade (do eu 

puro) e a diversidade (da consciência do objeto). Uma consciência não antinômica seria 

a impossível consciência divina. Para nós, seres finitos, toda consciência realiza, em 

cada momento de sua vida, o tema kantiano das antinomias. Nosso ser é marcado pela 

contradição, pela divisão, pelo anseio irrealizável. E na busca pela conciliação dos 

opostos – tal conciliação que significa buscar uma unidade absoluta que está na origem 

do múltiplo – há a atividade moral: o Eu cria o Não-Eu para que se desperte a 

consciência e surja o esforço (Streben) do Eu para superá-lo. O infinito (Eu absoluto) 

não é posto em ato total, a fim de que a atividade moral se realize: é proclamação do 

78 FICHTE. O princípio da doutrina-da-ciência, IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e outros 
escritos,  trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984 p. 185. 
79 Ibidem, p. 191. 
80 Ibidem, p. 45. 
81 Ibidem, p. 191 
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primado da razão prática82. 

 Fato é que, ao buscar o incondicionado, Fichte quer encontrar o caráter 

fundamental da liberdade: “a doutrina-da-ciência é conhecimento completamente livre, 

que tem a si mesmo em seu poder”83. E, nesse percurso, para apreendê-lo, não bastam 

apenas as palavras84 e a atividade racional. Um eu limitado não tem a capacidade de 

descrever plena e claramente o Eu ilimitado – na medida em que é uma apreensão 

intuitiva –, o ato infinito e divino: a letra não acompanha o espírito, de tal modo que 

Fichte chega a advertir: 
 
A doutrina da ciência é tal, que não pode ser comunicada segundo a letra, 
mas somente segundo o espírito; pois suas idéias fundamentais devem ser 
produzidas em todo aquele que a estuda pela própria imaginação criadora, 
como não poderia deixar de ser uma ciência que vai até os fundamentos 
últimos do conhecimento humano, uma vez que toda a operação do espírito 
humano parte da imaginação, e à imaginação85. 

 

 Ora, esse Eu dotado de força criativa, compreendido, sobretudo, pela 

radicalidade da imaginação86, esse Eu como princípio único que vence obstáculos por 

ele mesmo produzidos rumo ao infinito distante, como pensamento na autoconsciência 

refletindo a si mesmo, teve uma influência marcante no Frühromantik ou primeiro 

romantismo alemão.   

 Se após Kant, buscou-se um pensamento que traçasse as estruturas da realidade 

de volta para os produtos da mente ou então que derivasse tais produtos a partir de uma 

evidência assumida por um sujeito – o que constitui, segundo Manfred Frank, o 

idealismo alemão –, o primeiro romantismo alemão ou Frühromantik tem fome e sede 

82 "O eu exige abranger em si toda a realidade e preencher a infinitude. Essa exigência tem por 
fundamento a idéia do eu infinito; este é o eu absoluto. (Somente aqui torna-se plenamente claro o sentido 
da proposição: o eu põe a si mesmo pura e simplesmente. Nela não se trata, de modo algum, do eu dado 
na consciência efetiva; pois este nunca é pura e simplesmente, seu estado está sempre, imediata ou 
mediatamente, fundado por algo fora do eu;.trata-se de uma idéia do eu, que tem de ser colocada 
necessariamente como fundamento de sua exigência prática infinita, mas que para nossa consciência é 
inalcançável" (FICHTE, A doutrina da ciência de 1794, op. cit.  p. 149). 
83 FICHTE. Introdução à Teoria do Estado. IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e outros 
escritos,  trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984 . pg 382. 
84 Cf. Capítulo 3 “Deixar as palavras serem palavras” in: TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito 
e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São Paulo: Ática, 1975, p. 127-169 
85 FICHTE apud TORRES FILHO IN: TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a 
crítica da imaginação pura em Fichte. São Paulo: Ática, 1975 p.36.  Vale lembrar que, em Kant, a 
imaginação tem um papel preponderante no processo de conhecimento. Quando o filósofo de Königsberg 
versa sobre a imaginação na Crítica da Razão Pura, constitui um dos momentos mais difíceis e delicados 
do texto. Para Kant, a imaginação desempenha um papel mediador na síntese do conhecimento. É através 
da imaginação que ocorre a associação e a reprodução das representações (A97), as quais, posteriormente, 
“encaminham-se” para a apercepção no processo de recognição. 
86 Cf. A tese de Rubens Rodrigues Torres Filho, IN: TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a 
letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São Paulo, Ática, 1975. 

42 
 

                                                 



de justiça, no entanto, sabe que a justiça em si, que a lei em si é inacessível87: ou seja, 

tem a certeza de que não se pode controlar nem sondar quaisquer pressupostos 

fundacionais do saber humano. Entre a presente pretensão ao Absoluto expressa por Fichte 

– e a futuramente desejada (e atingida?) por Hegel – e a natureza limitada do 

conhecimento passada por Kant –, situavam-se os primeiros românticos e, dentre eles, 

Novalis. 

 

2. Onde se conta, em um primeiro momento, sobre a atividade infinita 

 

Em um mundo em que a Revolução Francesa, o romance de formação de Goethe 

– “Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister” – e a Doutrina da Ciência de Fichte 

eram as grandes tendências de seu tempo88, em 1795, o antigo aluno de Reinhold, 

Friedrich von Hardenberg, um jovem de apenas vinte e três anos que trabalhava em 

tempo integral na rotina diária de um escritório jurídico-administrativo do distrito de 

Tennstedt e que tinha somente três horas para se dedicar ao estudo filosófico89, 

debruçou-se sobre a obra de Fichte, deu sua contribuição ao seu tempo e elaborou, 

segundo Manfred Frank, a principal aportação filosófica do primeiro romantismo90: os 

“Estudos sobre Fichte”. 

 Mas antes é preciso recuar para poder saltar: retrocede-se um pouco mais na 

questão fichteana para compreender melhor a resposta de Novalis. 

 Fato é que à pergunta “de que maneira Fichte encontra a pedra de toque da sua 

doutrina-da-ciência?”, surge a resposta – tão bem articulada e desenvolvida na tese de 

Rubens Rodrigues Torres Filho –: através da radicalização da imaginação. 

 Enquanto a faculdade da imaginação para Kant funciona de duas formas: a 

primeira é a ligação das intuições da sensibilidade aos conceitos do entendimento – 

onde se tem o conhecimento objetivo – e a segunda é a relação do livre jogo, onde se 

87 Novalis diz no Polén, Observações Estremescladas, fragmento 78, p. 83: “Uma lei é, por seu conceito, 
eficaz. Uma lei ineficaz não é uma lei. Lei é um conceito causal – mescla de força e pensamento. Por isso 
nunca se tem consciência de uma lei, como tal...” 
88 SCHLEGEL, Athenäum. frag. 216, pg. 103 (IN: SCHLEGEL, Friedrich. Conversa sobre Poesia e 
outros fragmentos. Tradução de Victor-Pierre Sirnimann. São Paulo, Iluminuras, 1994. (Biblioteca Pólen) 
89 “Tenho cerca de três horas livres ao dia, isto é, nas que eu quero poder trabalhar para mim. Exaustivos 
estudos introdutórios para o resto da minha vida, lacunas essenciais em meus conhecimentos e exercícios 
necessários das minhas capacidades filosóficas em geral preenchem grande parte dessas horas”. Escreve  
Novalis, em uma carta de novembro de 1795, a seu irmão Erasmus. (IN:  NOVALIS. Estudios Sobre 
Fichte y Otros Escritos. Tradução em espanhol: Caner-Liese Robert. Madrid: Akal, 2007. P. 12) 
90 FRANK, Manfred. Einführung in die Frühromantische Äesthetik, Frankfurt a,M, Suhrkamp, 1989. p. 
248. 
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tem o prazer estético; Fichte radicaliza a livre legalidade da imaginação, a tal ponto que 

toda realidade – Fichte assim termina a primeira parte da fundação do saber teórico –  é 

produzida pela imaginação, a qual não ilude, mas dá a verdade, e a única verdade 

possível. 

 “Alternância do eu em si mesmo e consigo mesmo, em que ele se põe finito e 

infinito ao mesmo tempo” – a alternância que é conflito, uma tarefa infinita, é um 

coincidir e um coligir – “é a faculdade da imaginação”91. Fichte prossegue: 
A imaginação não põe em geral nenhum limite fixo; pois ela própria não tem 
nenhum ponto de apoio fixo; só a razão põe algo de fixo, pois só ela fixa a 
própria imaginação. A imaginação é uma faculdade que oscila no intermédio 
entre determinação e não-determinação, entre finito e infinito (…) Justamente 
esse oscilar (Schweben) designa a imaginação por seu produto; ela o produz 
como que durante seu oscilar e por seu oscilar92. 

 

 A imaginação produtiva constrói a objetividade para a representação, cria a 

“matéria extensa” para o saber93 através da sua oscilação; todavia, não há nenhuma 

tomada de consciência. Esta é feita pela intuição intelectual, a qual, como tal, deve ser 

fixada, para poder ser apreendida como o mesmo. No entanto, Fichte observa que “o 

intuir como tal não é nada fixado; é um oscilar da imaginação entre direções 

conflitantes”. Fichte entende a necessidade da fixação da intuição como a não-oscilação 

da imaginação, o que consequentemente anularia e suprimiria a intuição. “Mas isso não 

deve ocorrer; por conseguinte, tem de permanecer ao menos o produto do estado de 

intuição, o vestígio das direções opostas, que não é nenhuma das duas, mas algo 

composto de ambas”94. Tese, antítese e síntese. A intuição intelectual95 decorre da 

síntese da tensão entre os opostos; difere-se da imaginação produtiva porque tem caráter 

fundacional, consciente e consequentemente, reflexivo. Diante da oscilação dos 

91 FICHTE, A Doutrina da Ciência de 1794, (I – 215),  p. 113. 
92 Ibidem, (I – 216), p. 114 
93 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São 
Paulo, Ática, 1975 p. 110. 
94 FICHTE, A Doutrina da Ciência de 1794, (Dedução da representação, III, 233-34), p. 124 
95Depois da faculdade da imaginação, no itinerário fichteano, aparece a faculdade de síntese que “tem a 
tarefa de unificar, de pensar um os opostos”. Sendo ela incapaz, surge um “conflito entre a incapacidade e 
a exigência. Nesse conflito o espírito se demora, oscila entre ambas; oscila entre a exigência e a 
impossibilidade de cumpri-la e, nesse estado, mas apenas nesse, fixa ao mesmo tempo ambas, ou, o que 
significa o mesmo, faz delas tais que possam ser coligidas e fixadas ao mesmo tempo – pelo tocá-las e ser 
de novo repelido delas e de novo tocá-las, dá-lhes, em relação a si, um certo conteúdo e uma certa 
extensão (que a seu tempo se mostrará como o diverso no tempo e no espaço). Esse estado chama-se 
estado de intuir (Anschauen)” (FICHTE, Doutrina da ciência de 1794, 225, p. 119). Assim, a intuição 
intelectual decorre de uma fixação fundacional da razão. Para fixar, surge o entendimento que é “como a 
imaginação fixada pela razão”. “A imaginação produz a realidade, mas não há nela nenhuma realidade; só 
pela apreensão e pelo compreender (Begreifen) no entendimento seu produto torna-se algo real”. 
(FICHTE, Doutrina da ciência de 1794, Dedução da representação, III, 233-34, p. 124) 
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contraditórios na razão, o eu fichteano seria, portanto, o meio de restituir, em uma 

síntese superior, a unidade. 

 Novalis valoriza Fichte no tocante à imaginação produtiva, mas vê obliquamente 

a questão da intuição intelectual, também chamada de egoidade. Neste aspecto, Novalis 

se pergunta: “Não haveria Fichte colocado muito arbitrariamente tudo dentro do Eu?96” 

e constata ao dizer: “nunca encontrarei a intuição porque tenho que buscá-la na reflexão 

e vice-versa”97. 

 A identidade e a imediaticidade da autoconsciência, onde o “ subjetivo e objetivo 

estão inseparavelmente unificados e são absolutamente um”98 era traduzida por Fichte 

pela fórmula A=A. A igualdade da proposição era o fundamento da doutrina-da-ciência. 

No entanto, Novalis observa que “a essência da identidade somente pode ser formulada 

mediante uma proposição aparente”99, não verdadeira. Ao querer ser igual a si, a 

unidade se rompe, na medida em que necessita de ser dois: “a identidade aparece apenas 

dentro do medium da não-identidade”100. Onde Fichte via o princípio de identidade, 

Novalis vislumbra o princípio do diverso, do dessemelhante; onde Fichte constatava a 

síntese, Novalis considera um engano da imaginação101. 

 Se Fichte acreditava ter resolvido a tensão do tribunal kantiano pela lei da 

identidade de um tribunal que pensa a si mesmo, o primeiro romantismo distingue 

sujeito e objeto: a imagem102 por detrás do espelho é tão somente aparência, o ser não se 

exprime pela identidade, “ser é anterior à nossa consciência; nós o sentimos, mas não o 

produzimos ou mesmo o constituímos”103. 

 A própria atividade do filosofar exige a passividade do dado, do diverso. Todo o 

conhecimento e consciência envolvem conceituação, e toda conceituação é 

determinação, envolvendo alguma forma de negação, onde um predicado é contrastado 

com outro termo. Enfim, só se pode conhecer ou ter consciência de entidades finitas, 

que são conceituadas em função de outras diferenças. A “positividade e posse da síntese 

filosófica ” é negada pela “negatividade” e indeterminabilidade da vida: a filosofia fica 

paralisada e deve permanecer assim – pois a “vida consiste precisamente nisso, em não 

96 Estudos sobre Fichte, # 5 
97 Ibidem, # 566 
98 FICHTE, O princípio da doutrina da ciência, (II, 528) p. 182 
99 Estudos sobre Fichte, # 1. 
100 Estudos sobre Fichte, #15. 
101 Ibidem,  #168 
102 Ibidem, #3 “A consciência é, por conseguinte, a imagem do ser no ser”. 
103 FRANK, Manfred. The Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Trad. Elizabeth 
Millán-Zaibert. Albany, SUNY Press, 2004, p. 169 
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poder ser possuída”, salienta Novalis, que continua, “a vida é algo composto de síntese, 

tese e antítese e, no entanto, não é nenhuma das três”104. 

 Assim como no pensamento de Kant, é negado o conhecimento das coisas-em-si, 

no caso específico do primeiro romantismo, do conhecimento do Absoluto fichteano. 

Mas, afinal de contas – recua-se ainda mais um pouco nesse sentido –, como o 

romantismo pode legitimamente alegar que Absoluto existe? Ou, como Manfred 

Frank105 irá colocar tal problema: se para o romantismo não se tem a possibilidade 

cognitivamente de obter o pressuposto ontológico , como a “existência” do Absoluto é 

defensável?  A resposta se encontra no próprio pensamento fichteano, no momento 

anterior à egoidade, no momento em que o autor da Doutrina da ciência trata da 

imaginação produtiva: 
Ela (a doutrina da ciência) mostra que a consciência de naturezas finitas 
absolutamente não se deixa explicar se não se admite uma força independente 
delas, totalmente opostas a elas, da qual elas mesmas, segundo sua existência 
empírica, são dependentes. Mas também não afirma nada mais que uma tal 
força oposta, que pelo ser finito é meramente sentida, mas não conhecida.106 

 

 Segundo Manfred Frank107, os românticos apreendem a unidade da realidade não 

através do conhecimento – epistemologicamente é impossível apreender o todo, como 

desejavam os pós-kantianos idealistas –, mas através do sentimento (Gefühl): sentimos 

a Unidade, muito embora não seja possível saber nada sobre ela. 

 Assim, se a filosofia é originariamente um sentimento, a constatação do seu 

objeto só pode ser contemplada na reflexão: o espírito do sentimento, então, 

desaparece108. A filosofia enquanto reflexão nutre-se da contradição, da dúvida e 

contraste entre diferentes termos, no entanto, como diria Hölderlin, aquele que duvida 

“só encontra contradição e falta em tudo o que pensa porque conhece a harmonia da 

104 Estudos sobre Fichte, #3 
105 FRANK, Manfred. The Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Trad. Elizabeth 
Millán-Zaibert. Albany, SUNY Press, 2004, p. 56. 
106 FICHTE, Doutrina da ciência de 1794,(280) p. 150. 
107 Há um impasse entre Manfred Frank e Frederick Beiser na compreensão do Frühromantik. 
Diferentemente de Manfred Frank e de nossa perspectiva adotada, Beiser acredita que para os românticos 
o Absoluto poderia ser conhecido, na medida em que ele se desenvolve organicamente no mundo e 
constitui uma inteligível e racional estrutura que permeia tudo que existe. Na obra “German Idealism: 
The Struggle Against Subjectivism 1781–1801”, Beiser, portanto, concorda com M. Frank que há um 
unitária, independente da mente, fonte de toda a realidade, mas difere de M. Frank ao considerar que essa 
fonte unitária é racional e cognoscível. O que torna problemático em aceitar tal interpretação é o fato de 
Beiser, de certo modo, equivaler Absoluto e desenvolvimento do Absoluto (ou atividade infinita). Como 
se nota, a natureza do Frühromantik é especialmente marcada por Kant: os objetos são inteligíveis pelos 
fenômenos, mas nunca acessados diretamente – a coisa-em-si é incognoscível. 
108 Estudos sobre Fichte, #15 
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beleza absoluta, que nunca se deixa pensar”109. No final da mesma obra, Hipérion, 

Hölderlin destaca bem a relação entre a unidade e o sentimento no cerne do 

romantismo: “as dissonâncias do mundo são como a querela dos amantes”, e acrescenta 

que “a reconciliação habita no coração da disputa e tudo que era separado se 

assemelha”110. 

 Desse modo, embora não possamos saber sobre o Ser, nós temos um sentimento 

da unidade e a tensão entre reflexão e sentimento nos motiva a tentar compreender o 

Absoluto cognitivamente. Bem verdade que o acesso cognitivo é um acesso ilusório, 

aparente: quaisquer tentativas de apreensão intelectual terão caráter finito, predicativo. 

Todavia, Novalis argumenta que a reflexão pode nos fazer conscientes de que nosso 

conhecimento de “entidades finitas” não equivale ao conhecimento do fundamento 

último, do Absoluto. Ou seja, compreende-se o fundamento do ser como um princípio 

negativo, como uma “ideia reguladora da razão”. Originalmente a filosofia é um 

sentimento do Absoluto, mas efetivamente o Absoluto existe somente para a teoria, 

“tem uso meramente regulativo”111. O reconhecimento da impossibilidade de apreensão 

cognitiva do Absoluto não significa uma negatividade extrema, antes, porém, obriga-nos 

a novas tentativas de inteligir o inteligível, de buscar o incondicionado através de 

conceitos, de coisas que, embora inevitavelmente sejam falhas, apontam para um 

caminho que nunca termina: é a atividade infinita, onde a noção do primeiro principio, 

do Absoluto, aparece invertida como um principio regulador kantiano, onde os 

elementos do sistema infinitamente se aproximam sem nunca alcançar o pleno ato. 

 Se “o elemento da imaginação, do Eu – do único absoluto antes pensado”, para 

Novalis, “se encontra mediante a negação de todo absoluto”112, onde “somente 

negativamente posso converter este Eu em fundamento do meu filosofar”113, o princípio 

fundamental apenas norteia os esforços, sem nunca ser concretizado, de tal modo que é 

justamente nesse entre, nesse oscilar produtor da vida, que se consolida uma atividade 

sem fim. Novalis, ao final de seus Estudos sobre Fichte, conclui que: 

 
Todo filosofar tem que alcançar finalmente um fundamento absoluto. Mas se 
este não nos é dado, se tal conceito contém uma impossibilidade –o impulso 

109 HÖLDERLIN. Hipérion ou O Eremita na Grécia. Trad. Marcia C. de Sá Cavalcante. Petrópolis, 
Vozes, 1993 (Col. pensamento humano), p. 99. 
110 Ibidem, p. 121. 
111 Estudos sobre Fichte, #130. 
112  Estudos sobre Fichte, #568. Há outra passagem que diz:” este absoluto que é dado a nós só pode ser 
conhecido negativamente” ( #566). 
113 Estudos sobre Fichte, #567 
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de filosofar seria então uma atividade infinita – e por ele sem final, já que 
eternamente sentiríamos a necessidade de alcançar um fundamento absoluto, 
uma necessidade que somente poderia ser satisfeita relativamente – e que, 
portanto, não cessaria. Mediante a livre renúncia ao absoluto, surge em nós a 
atividade livre e infinita – o único absoluto possível que nos pode ser dado e 
que encontramos a causa de nossa incapacidade de alcançar e conhecer um 
absoluto114 

  

 Assim, a consciência segue buscando um fundamento último ou Absoluto 

mesmo que haja reconhecido a impossibilidade de representar ou ter um saber reflexivo 

do mesmo. Sem iniciar com, nem postular um princípio fundamental, o primeiro 

romantismo não cria uma necessidade dedutiva, muito menos sistêmica, aspecto este 

legado por Fichte e culminado no sistema hegeliano. A filosofia do Frühromantik  não 

começa com um primeiro princípio, onde a primeira proposição é como um centro ou 

“um primeiro anel de um cometa – onde o restante é uma longa cauda de névoa – nós 

partimos de uma pequena, porém, viva, semente – nosso centro se encontra no meio”115. 

Novalis, no Borrador Universal (1798), faz a seguinte indagação: “por que nós 

precisamos de um começo em tudo? Essa postura 'afilosófica ou 'semifilosófica' é a 

fonte de todos os erros” 116.   

 Em um mundo concebido como incompleto117, aparentemente Dom Quixote ia 

adiante118, procurando por toda parte gigantes e encontrando tão somente moinhos. A 

atividade infinita de um cavaleiro que sabe que um cavaleiro é apenas cavaleiro 

enquanto anda em busca de um ideal inatingível. Assim como o ilustre fidalgo espanhol, 

o barão von Hardenberg sabe que toda produção é sobretudo uma atividade, que só 

produz efeitos na medida em que tem um ideal que não se encontra na esfera da 

realidade ordinária 119. Em todo lugar encontramos moinhos enquanto buscamos 

gigantes. Enquanto: uma mágica conjunção que é atividade e une atividades 

aparentemente opostas e caminha, no tempo e no espaço, a sugerir mutualidade e 

reflexividade, como em uma série infinita de espelhos120 que refletem o mesmo objeto – 

apesar de nunca poder tocá-lo, tampouco vê-lo diretamente – através de diferentes 

imagens. 

114 Estudos sobre Fichte, #566 
115 SCHLEGEL apud  MILLÁN-ZAIBERT. Introduction. IN: FRANK, Manfred. The Philosophical 
Foundations of Early German Romanticism. Trad. Elizabeth Millán-Zaibert. Albany, SUNY Press, 2004, 
p.32 
116 Borrador Universal, 634, pg. 167 
117 Pólen, Poeticismos, frag.151, p. 154 
118 Estudos sobre Fichte, #129 “Aparentemente vamos adiante”. 
119 Estudos sobre Fichte, #508 “ Em que sentido não alcançamos nunca o ideal? Porque se destruiria a si 

mesmo. Para que o ideal produza efeitos, não deve se encontrar na esfera da realidade ordinária”. 
120 SCHLEGEL, Athenäum, frag. 116 

48 
 

                                                 



 Portanto, ao considerar o ponto de vista epistemológico, encontra-se o primeiro 

romantismo entre Kant e Hegel, entre a natureza limitada do conhecimento e o acesso 

ao Absoluto consolidado, onde há, sobretudo, uma aspiração ao infinito, aspiração que é 

atividade, que é produção. Em outras palavras, a) não se pode conhecer a coisa-em-si, 

nem o Absoluto; b) tampouco pretender assimilar o homem a Deus, na medida em que 

se faz “da consciência que o homem tem de Deus a consciência que Deus tem de si 

mesmo”121 . Conhecemos que nossos esforços intelectuais, incluindo a filosofia, estão 

implicados. A noção do Absoluto ou primeiro princípio aparece invertida como um 

principio regulador kantiano, onde os elementos do sistema infinitamente se aproximam 

sem nunca atualmente alcançar, em outras palavras, como já foi dito, a consciência 

segue buscando um fundamento último ou absoluto mesmo que haja reconhecido a 

impossibilidade de representar ou ter um saber reflexivo do mesmo – eis a atividade 

infinita, a pedra de toque da teoria do conhecimento do  Frühromantik. 

 

 

 

121 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Tradução de José da Silva Brandão. 2. ed. 
Campinas-SP: Papirus, 1997.(Segunda Parte, Cap. V “A Contradição na Teologia Especulativa”).   
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CAPÍTULO 3: 

 SOBRE A IMAGINAÇÃO EM KANT E FICHTE 

  

 Astucioso varão, rei de Ítaca, Odisseu é um homem moderno: decadente herói 

que luta contra os deuses e a magia para viver tranquilamente no seio do seu trabalho, 

de sua terra, de sua família. Tolo é Dom Quixote, louco senhor, simples fidalgo, que luta 

contra a tranquilidade de sua terra, de seu trabalho e de sua família para viver uma vida 

mais próxima dos deuses, mais repleta de magia. Se Odisseu, quando perguntado “quem 

és?”, responde “Ninguém, eis meu nome”; Dom Quixote não hesita em dizer que é 

cavaleiro de grande fama, realidade da profecia que ressuscita a andante cavalaria. 

Diante da mágica natureza, Odisseu raciocina. Diante da dessacralizada natureza122, 

Dom Quixote delira.  

 Ao vislumbrar as Sereias, o inteligente Odisseu tapa os ouvidos dos tripulantes e 

lhes dá uma corda: o comandante poderia conhecer o canto proibido daqueles seres 

míticos, pois, caso se perdesse, a corda envolvida em sua cintura o arrastaria e lhe 

acordaria do sonho propiciado pela mágica melodia. A corda acorda Ulisses: o mundo e 

sua razão não lhe deixam se perder sozinho naquela natureza que é pura fantasia. 

 Por sua vez, quando Dom Quixote ouve falar da cova de Montesinos, cuja 

profundidade é a profundidade do abismo, o errante cavaleiro quer desbravar, quer 

sondar o que está depois do vertical infinito. Sacho e o rapaz da vila, marinheiros em 

plena terra, amarram o ilustríssimo fidalgo: caso ele se perdesse, lá estariam eles a puxar 

a corda. Se a corda acorda Odisseu, dormido123 estava Dom Quixote quando Sacho e o 

rapaz o recolheram do abismo. A corda dormita Dom Quixote: o mundo e a razão são 

sonhos de um sonho maior que é pura fantasia – “como seríamos capaz disso sem 

fantasia? Esta dá a matéria”124.  Raciocinar é também um grande delírio. E quando Dom 

Quixote desperta de seu segundo sonho - “estamos próximos do despertar quando 

sonhamos que sonhamos”125 - conta para os indivíduos a mais mágica aventura. Se, para 

122 “Dios lo remedie; que todo este mundo es máquinas y trazas, contrarias unas de otras. Yo no puedo 
más”.IN:  CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. 
ed. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. (p. 702)” 
123 Pero no respondía palabra don Quijote; y sacándole del todo, vieron que traía cerrados los ojos, com 
muestras de estar dormido” … “al cabo de un buen espacio volvió em sí, desperezándose, bien como si de 
algún grave y profundo sueño despertara”. IN:  CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951 (2, 22) p. 650 
124 FICHTE apud TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura 
em Fichte. São Paulo: Ática, 1975, p. 116 
125 NOVALIS. Pólen, frag. 16. P. 43 
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Odisseu, a corda lhe arrasta para o todo, para o mundo real; para Dom Quixote, o que 

lhe envolve a cintura lhe impede de se dissolver no todo, no mundo ideal. Odisseu é 

astucioso, porém prudentemente medroso – o rei de Ítaca depende da corda; Dom 

Quixote é néscio, mas corajoso – o fidalgo espanhol facilmente dispensaria, sob a égide 

da andante cavalaria, a lei dos homens e os seus laços. 

 Sem laços: é o significado etimológico de Absoluto – “independente, sem 

limites, sem restrições”126. Como foi visto, entre Kant e Hegel, houve a preocupação em 

tentar apreender o Absoluto, seja transformando o infinito em corda, seja constatando a 

impossibilidade de se jogar, com os ombros desnudos e com a cintura exposta, rumo ao 

abismo.  

 Metáforas à parte, fato é que à pergunta “o Absoluto estaria, pois, interditado?”, 

o Frühromantik responde, em princípio, de dois modos. Primeiro: cognitivamente, sim. 

Segundo: totalmente, não. 

 Delimitados pelas condições de possibilidade demarcadas por Kant, as quais 

impossibilitavam o conhecer de Deus, da liberdade e da imortalidade a fim de abrir 

espaço para a fé127, o primeiro romantismo percebia claramente que o “saber in-

condicionado é crença”128. Como bem havia notado o jovem Hegel, em seu estudo Fé e 

Saber de 1802, após Kant, o que há de mais verdadeiro, o absoluto, é lançado para fora 

do entendimento, uma vez que “o supra-sensível é incapaz de ser conhecido pela razão, 

a ideia suprema não tem simultaneamente realidade”129. Ao contrário de Hegel, que, de 

certo modo, reinterpreta o conceito de ideia em Kant, o qual não mais demarca uma 

tensão, não tem função reguladora, mas é visto como realização na ordem efetiva130; na 

perspectiva do Frühromantik há uma certeza imediata, da qual não podemos defini-la no 

saber – decorrente da tensão entre sentimento e reflexão, surge uma atividade infinita na 

produção de tentativas de apreensão cognitiva do Absoluto, que nunca é efetivamente 

encontrado. Essa “certeza imediata” (“unmittelbar Gewißheit”) é o que Jacobi vai 

chamar de “sentimento” (“Gefühl”) e Novalis atribuirá “o status epistêmico de não-

126 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2ªed. 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 
127 KANT. Textos seletos. Trad. Raimundo Vier. Vozes, Petrópolis, 1974, (Segundo prefácio da Crítica da 
Razão Pura, B XXX. p. 52) 
128 SCHLEGEL apud SELIGMANN-SILVA. IN: FURTADO, Izabela. M e outros. Estudos Anglo-
Germânicos em Perspectiva, org. por Izabela M. Furtado Kestler, Ruth P. Nogueira e Sílvia B. de Melo, 
Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2002. p. 5 
129 HEGEL, G. W. F. Fé e Saber, Trad. Oliver Tolle. Hedra, São Paulo, 2007, p. 20. 
130 CARMO FERREIRA, Manuel J. Hegel e a Justificação da Filosofia, Ed. Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda, Portugal, 1992, p. 39. 
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conhecimento (Nicht-Wissen) ou fé (Glauben)131”.Ou seja, a crença ou o sentimento 

consiste em ver “sem mais um fato como certeza que justamente parece evidente sem 

carecer de uma fundamentação extra132”. 

 Na medida em que a reflexão filosófica, a qual depois de Kant equiparou-se à 

reflexão originária, não consegue, por sua natureza, acessar o Absoluto 

epistemologicamente, toda tentativa de construção filosófica, toda filosofia que 

intenciona buscar um princípio fundante e verdadeiro é uma construção, uma profissão 

de fé. E não é por acaso que a egoidade pura de Fichte é considerada, sobretudo, como 

princípio dogmático, fora dos limites de referência da razão133.   

 Nessa perspectiva, para o Frühromantik, coexistem o desejo idealista de poder 

dizer que o que se está pensando é ilimitado – ou melhor, que o que se sente ou se 

acredita é ilimitado – e a certeza da impossibilidade de dizê-lo.  Portanto, interditado 

pelo conhecimento, viável pelo sentimento, pela fé em buscá-lo, o Incondicionado ou 

infinito, essa grande preocupação romântica134, é acessado pelo excesso: o excesso em 

relação ao entendimento, excesso que, pelo próprio entendimento, é entendido como 

crença, já que, por estar além dele, manifesta-se tão somente como sentimento quando 

se tenta compreendê-lo. 

 Em um mundo regido pela irracionalidade mítica, Odisseu tem fé na própria 

razão; Dom Quixote, por sua vez, é moderno: onde a razão é regra, sua fé, sua profissão 

de fé é exceção à regra, é desrazão, é sentimento. 

 Se toda filosofia – que busca o incondicionado – é profissão de fé, fé essa que é 

131 RUSH, Fred. Irony and Romantic Subjetivity. In: KOMPRIDIS, Nikolas. Philosophical Romantism. 
Routlegde, New York, 2006. 
132 MANFRED FRANK apud SELIGMANN-SILVA. IN: FURTADO, Izabela. M e outros. Estudos 
Anglo-Germânicos em Perspectiva, org. por Izabela M. Furtado Kestler, Ruth P. Nogueira e Sílvia B. de 
Melo, Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2002. p. 5 
133 FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794. IN: FICHTE. A Doutrina-da-Ciência de 1794 e outros 
escritos,  trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, São Paulo, Abril, 1984, p.58 (FICHTE. WL 1974, SW, I, 
116). Embora Fichte considere o princípio tético como aquele autoreferente, “meramente posto igual a si 
mesmo”, o carácter a ser enfatizado quanto ao uso do termo tético na presente frase relaciona-se mais 
apropriadamente com Kant  na Crítica da Razão Pura (Dialética, livro II, cap. 2, seção 2), em que ele 
define tético como o "qualquer conjunto de doutrinas dogmáticas". Sobre a relação entre fé e saber na 
fundamentação da doutrina-da-ciência, Novalis comenta que no Estudos sobre Fichte #3: “Se o conteúdo 
universal somente estivesse no Eu, não se poderia opor então o ser determinado ao seu ser? A crença nos 
força também a efetuar esta aparente oposição, para a qual possuímos a força, sem dúvida alguma, na 
capacidade tética (…) O homem sente o limite que, para ele, tudo o abarca e contém, inclusive a ele 
mesmo, a primeira ação;  tem que nela crer tão certo como que sabe todo o demais. Aqui, por 
conseguinte, não somos ainda transcendentes, mas nos encontramos no eu e para o eu.  
134 “Que é o infinito? Por que te preocupas tanto?”. Eis a resposta de Goethe para os primeiros 
românticos. GOETHE apud SCHWEITZER, Albert. IN: SCHWEITZER, Albert. Goethe: Estudo sobre o 
poeta através de quatro discursos. Tradução de Pedro de Almeida Moura. São Paulo: Melhoramentos, 
1950. P. 70 
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contrária a legislação da razão, como reconciliar, através do sentimento, o aparente e 

intransponível abismo entre natureza e liberdade? Ou em outros termos: o que 

possibilitou Dom Quixote ter o sentimento do mundo, a fim de procurar ser o mais novo 

cavaleiro da andante cavalaria?  

 Kant já tinha a resposta – estaria ele restringindo-se de propósito a determinado 

círculo e ironicamente apontando para além dele135?  

 

*  *  * 

 

1. Kant e a liberdade da imaginação no juízo estético 

 

 Há quem diga que o sistema de Kant, expresso na primeira e segunda críticas, 

após traçar as condições de possibilidade do conhecimento e articular a dependência da 

inteligibilidade dos fenômenos do mundo sensível ao aparato teórico, bem como 

demonstrar a relação entre liberdade e lei moral, bastou para sua revolução copernicana 

da forma de pensar e à condução para a maioridade esclarecida. 

 Todavia, além da “emancipação” da razão e do entendimento, a grande conquista 

de Kant é justamente a autonomia do homo aestheticus. Se Baumgarten assegura a 

independência da estética como disciplina filosófica, apesar de atribuir-lhe um papel 

inferior na teoria do conhecimento, após Kant, comenta Gerd Bornheim, a “estética 

conquista aos poucos a sua identidade específica e os seus altos lugares: sua medida 

situa-se então nada menos do que na reinvenção da realidade humana”136.  

 Contra os racionalistas e classicistas, como Leibniz137 e Boileau, os quais 

apregoavam a dependência e submissão da imaginação à árvore da razão com suas 

rígidas regras de arte, Lessing foi o primeiro a veementemente se insurgir e assim dizer: 

135 GOETHE, J.W. Máximas e Reflexões. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 2003, §301, p.47. Há também em uma nota de Fichte da Doutrina-da-ciência de 1794 uma 
semelhante observação sobre Kant: “Não é aqui o lugar de mostrar, o que de resto se deixa palpavelmente 
mostrar, que Kant sabia muito bem, também, o que não disse; nem de fornecer as razões por que ele não 
podia nem queria dizer tudo o que sabia.” ( SW, 186, p. 98, nota do autor). 
136 BORNHEIM, Gerd. “O bom selvagem como ‘philosophe’ e a invenção do mundo sensível”. In: 
Libertinos libertários. NOVAES, Adauto (org). São Paulo : Companhia das Letras, 1996. p.75) 
137 Em seus escritos filosóficos, Leibniz diferenciava o conhecimento do gosto, de tal forma que chegou a 
dizer: “O gosto visto como distinto do entendimento consiste em percepções confusas, as quais não se 
pode dar uma razão adequada. É algo como um instinto” (“Le goût distingué de l'entendement consiste 
dans les perceptions confusés, dont on ne saurait assez rendre raison. C'est qualque chose d'approchant de 
l'instinct” (LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, Philosophical Papers and Letters. Translate Leroy Loemker. 
Chicago: University of Chicago Press, 1956, II, p. 1031). 
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“Apenas isso é frutífero: aquilo que permite atuar a imaginação livremente”138. No 

entanto, longe de desenhar uma estética sistemática, a preocupação de Lessing era fazer 

a arte se permitir para novas perspectivas, sem insistir em perpetuar modelos fixos com 

regras fixas para um mundo que recentemente se iluminava.  

 O que Lessing apontou, Kant investigou - e foi o primeiro a garantir, através de 

um tratamento sistemático e detalhado, a liberdade da imaginação e, consequentemente, 

a independência da estética enquanto disciplina. 

 Destarte, no itinerário da investigação, aparece a seguinte questão: “qual é, 

portanto, a função da imaginação em Kant?”. A forma como tal pergunta é feita é mais 

pertinente do que a própria resposta dada e isso é justificado pelo fato de que 

pensadores, como Heidegger139 e (indiretamente) Fichte, questionaram a imaginação em 

Kant sob a perspectiva da origem – qual a origem da imaginação em Kant? - e pecaram 

em buscar um fundamento quando a exigência de fundamento no sistema kantiano 

aparece sob uma perspectiva funcional e finalística, não originária ou fundamental – 

uma lei é uma lei pela sua eficiência não por sua mera postulação. 

 É importante destacar tal aspecto, porque parece ser ainda o intento de muitos 

autores contemporâneos, duzentos anos depois Fichte, rever o sistema kantiano 

exigindo-lhe um princípio fundamental e fundacional de todo pensamento, seja 

identificando o princípio supremo da razão com o primado da prática – como é o caso 

da neokantiana norte-americana Onora O'Neill140 – seja privilegiando, em uma 

perspectiva fundacional, o juízo reflexivo ou o juízo de gosto sobre o belo em relação 

aos demais tipos de juízo.  

 Quanto a este último ponto de vista, parece ser o adotado por Lyotard na Lições 

138 LESSING apud KNELLER, Jane. Kant e o Poder da Imaginação. Tradução de Elaine Alves Trindade. 
São Paulo, Madras, 2010. p. 52 
139 HEIDEGGER, Martin. Kant y el problema de la metafísica. Traducción de Gred Ibscher Roth. Fondo 
de Cultura Económica: Panuco (México), 1954 
140 Em “Constructions of Reason”, a autora assim resume seu intento: “a exigência de que qualquer 
princípio fundamental de pensamento e ação que aplicamos a ser seguido por todos (…) Aqui começamos 
a compreender por que Kant acreditava que o imperativo categórico era o princípio supremo não só da 
prática, mas de todo o raciocínio” (O'NEILL apud KNELLER, Jane. Kant e o Poder da Imaginação. 
Tradução de Elaine Alves Trindade. São Paulo, Madras, 2010. p. 89). Vale salientar que o primado da 
razão prática enquanto fundamento já aparece em Fichte, mais de cem anos antes. Verifica-se em um 
fragmento fichteano, uma nota à doutrina-da-ciência de 1794 a semelhança com o texto anterior de 
O'Neill: “ Imperativo categórico de Kant. Se em alguma parte se torna claro que Kant colocou como 
fundamento de seu procedimento crítico, embora tacitamente, exatamente as premissas que a doutrina-da-
ciência estabelece, é aqui. Como Kant teria podido chegar ao imperativo categórico, como postulado 
absoluto de concordância com o eu puro, se não a partir da pressuposição de que um ser absoluto do eu, 
pelo qual tudo fosse posto e que, na medida em que não é, pelo menos deveria ser?” (WL, I, 260,  op. 
cit.p.140, nota).  
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sobre a Analítica do Sublime, bem como o de Pedro Costa Rego em seu artigo Reflexão 

e fundamento: sobre a relação entre gosto e conhecimento na estética de Kant. Ambos 

acreditam que a estética de Kant é a parte principal da “Crítica da faculdade de 

julgar”141  e, com a intenção de legitimar o sistema kantiano sob a égide de uma lei 

fundamental pura142,  condicionadora da possibilidade de descoberta de leis empíricas e 

juízos determinantes, argumentam e defendem a anterioridade do juízo reflexionante, na 

medida em que este dá a si mesmo sua própria lei – tomando como base o que Kant 

chama de heautonomia143. 

 Mais pertinente que tentar esboçar uma crítica mais específica e bem construída, 

à pergunta “por que o presente trabalho não adota uma perspectiva semelhante a dos 

autores anteriores e, se propõe a buscar a fonte originária de todo conhecimento?”, 

apresentam-se os seguintes argumentos: a) parece-nos que ambos os autores equivalem 

sistema, fundamento e unidade no âmbito da teoria kantiana – ora, um sistema não 

necessariamente deve ter um único fundamento substancialmente válido; o sistema do 

conhecimento, a totalidade absoluta de toda experiência possível, para Kant, é realizado 

por uma ideia da razão144, que não é uma “experiência em si mesma” e é apenas uma 

141 Lyotard diz “se a terceira Crítica pode cumprir sua missão de unificação do campo filosófico, não é 
principalmente porque expõe no seu tema a ideia reguladora de uma finalidade objetiva da natureza, é 
porque torna manifesto, a título da estética, a maneira reflexiva de pensar que está em obra no texto 
crítico inteiro”. (LYOTARD, J. Lições sobre a analítica do sublime. São Paulo: Papirus, 1993, p.15). 
142 A preocupação com a pureza, bem como a associação da pureza à uma fonte originária – perspectiva 
presente nas filosofias do século XVIII – parece ser uma das preocupações de Lyotard para atribuir o 
aspecto fundacional ao juízo reflexionante. Em certo momento, ele, por exemplo, diz: “O sentimento 
estético na singularidade de sua ocorrência é o subjetivo puro do pensamento, isto é, o Juízo refletido em 
si mesmo “(LYOTARD, 1993, op. cit. p. 30). Em outro momento: A reflexão isola o respeito sobre si 
mesmo, comparando-o aos outros móveis possíveis, como sendo o único “estado” subjetivo conveniente à 
pura lei (LYOTARD, 1993, p. 43, grifo do autor). 
143 “Por isso a faculdade do juízo possui um princípio a priori para a possibilidade da natureza, mas só do 
ponto de vista de uma consideração subjectiva de si própria, pela qual ela prescreve uma lei, não à 
natureza (como autonomia), mas sim a si própria (como heautonomia) para a reflexão sobre aquela, lei a 
que se poderia chamar da especificação da natureza, a respeito das suas leis empíricas e que aquela 
faculdade não conhece nela a priori, mas que admite em favor de uma ordem daquelas leis, susceptível de 
ser conhecida pelo nosso entendimento, na divisão que ela faz das suas leis universais, no caso de 
pretender subordinar-lhes uma multiplicidade das leis particulares” (Primeira Introdução a Crítica da 
Faculdade de Julgar, xxxvii, grifo nosso).  
144 “na medida em que a nossa faculdade de conhecimento, enquanto faculdade sensivelmente 
condicionada também se ocupa com objectos dos sentidos, mas não com coisas em geral, eis o que 
decorre da incessante exigência da razão em aceitar algo (o fundamento originário) como existindo 
necessariamente incondicionado, no qual, possibilidade e efectividade não devem ser distinguidas. O 
nosso entendimento não possui qualquer conceito para esta ideia, isto é não pode encontrar nenhuma 
forma que lhe :, indique como deve representar uma tal coisa e o respectivo modo de existência. É que 
quando o entendimento a pensa (pode pensá-la como quiser) representa-a somente como possível. Se é 
consciente dessa coisa como sendo dada na intuição, então ela é efectiva sem se pensar nesse caso em 
qualquer tipo de possibilidade. Por isso é que o conceito de um ser absolutamente necessário é na verdade 
uma inevitável ideia da razão, mas também um conceito problemático inalcançável para o entendimento 
humano” (Crítica da Faculdade de Julgar,  V, 341) 
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mera máxima da razão; da mesma forma, a unidade sistemática em Kant é garantida 

pela tensão entre as duas fontes heterogêneas do conhecimento – a prática e a teórica –; 

b) bem como adotam um procedimento que ignora a diferença entre função e faculdade, 

na medida em que o “subjetivamente universal” - núcleo da reflexão estética que exerce 

apenas uma função, um modo/estado de apreensão especificamente estético – é 

considerado como uma espécie de faculdade originária e substrato fundante145 de toda 

unidade; c), além disso, poderia apresentar a seguinte objeção prática: bem verdade que 

juízo reflexionante como juízo originário é perfeitamente interpretável (para quem quer 

buscar uma unidade em Kant), mas cai no erro de ser pensado e formulado como 

anterior: “como pensar um juízo que não pertence às categorias do entendimento e 

atribuir uma antecedência no tempo? Ao pensá-lo e formulá-lo não necessariamente se 

utiliza o entendimento, o espaço e o tempo?”. Fato é que tais autores, com um propósito 

semelhante ao de Fichte, desejam fundar o sistema kantiano, mas não na razão prática e 

sim no juízo reflexionante e caem no erro metodológico em transformar a função 

transcendental em uma faculdade/natureza transcendental, saindo assim do âmbito 

kantiano que é especificamente crítico, que enfatiza muito mais a operação e seus 

resultados do que a natureza fundamental.  

 Na realidade, a Crítica da Faculdade de Julgar enfatiza mais o papel da 

teleologia na unificação entre o teórico e o prático e procura, pela perspectiva da 

finalidade característica ao juízo, demonstrar a determinação da natureza que se 

apresenta “subjetivamente”146. Se, em Kant, existisse uma fonte originária, ela, 

verdadeiramente, teria caráter teleológico, uma vez que, sem reduzir a diferença entre as 

145 Novamente, há de se enfatizar que Kant não se preocupa com o fundamento. Quando analisa a tese de 
Onora O'Neill sobre o primado prático da moral, Susy Neiman em “The Unity of Reason: Rereading 
Kant” argumenta que a “função dos postulados não é fazer afirmações verdadeiras sobre o mundo, mas 
ajustar nossa atitude e conseqüentemente nosso comportamento”. Para tanto, nota que, quando Kant fala 
da fé racional no juízo teleológico, a define como atitude, como habitus, não como ato: “a fé (como 
habitus, não como actus) é o modo de interpretação moral da razão na adesão daquilo, que para o 
conhecimento teórico é inacessível. Ela é por isso o princípio permanente do ânimo que consiste em 
admitir como verdadeiro aquilo que é necessário pressupor como condição da possibilidade do supremo 
fim terminal moral, por causa da obrigatoriedade relativamente àquele e ainda que tanto a sua 
possibilidade como também certamente a sua impossibilidade não possa ser por nós compreendida. A fé 
(chamemo-la simplesmente assim) é uma confiança em relação ao alcançar de um propósito...”( Crítica 
da Faculdade de Julgar, §462). 
146 “A isso se acresce a admiração da natureza, que se mostra em seus belos produtos como arte, não 
simplesmente por acaso, mas por assim dizer intencionalmente, segundo uma ordenação conforme a leis e 
como conformidade a fins sem fim; este, como não o encontramos exteriormente em lugar nenhum, 
procuramo-lo naturalmente em nós próprios e na verdade naquilo que constitui o fim último da nossa 
existência, a saber o destino moral.” §171. Crítica da Faculdade de Julgar. A preocupação kantiana tem 
mais caráter ético-teleológico que propriamente estético – vide o menor número de páginas destinadas à 
investigação estética, em contraposição com maior parte destinada à exposição da estrutura dos juízos 
teleológicos. 
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faculdades, a teleologia apenas supõe uma unidade hipotética, da qual é impossível 

obter algum conhecimento objetivo. É o que, por exemplo, afirma Dieter Henrich: 
“A unidade da subjetividade, na construção final de Kant, é concebida como 
teleológica. Kant sente-se compelido a olhar além do que é dado 
imediatamente na consciência, ‘para olhar além da sensibilidade, para o 
suprassensível como o ponto em que todos os nossos poderes a priori são 
reconciliados, visto que é a única alternativa que nos cabe para fazer com que 
a razão se harmonize em si mesma”147 

  

 Mas, retomando a pergunta inicial “qual a função da imaginação em Kant?”. 

 Há quem diga, como o próprio Dieter Henrich na obra “On the unity of 

subjectivity”, que Kant permaneceu fiel em sua teoria da imaginação e à perspectiva 

racionalista – tanto que o filósofo de Konigsberg costumava ensinar a metafísica de 

Baumgarten em suas aulas. Fidelidade essa expressa na primeira crítica, quando se 

descreve detalhadamente a natureza e o funcionamento da imaginação no processo 

cognitivo: a imaginação opera inconscientemente, na maioria das vezes, e é a fonte de 

todas as combinações e ligações do diverso da intuição sensível, contudo não prescreve 

regras que regem sua atividade combinatória. 

 No entanto, é mister dizer que, em Kant, a imaginação, definida como “a 

faculdade de apresentar (vorstellen) na intuição um objeto que não é apresentado em si 

mesmo”148, pode exercer  duas funções. A primeira é a reprodutiva e representa um 

objeto de acordo com as leis da associação, de forma que as imagens envolvidas 

dependem do que é, ou foi, dado pelos sentidos; desse modo, a imaginação é um efeito 

determinado de forma empírica e “não contribui para a explicação da possibilidade de 

um conhecimento a priori”149 .  

 A segunda função da imaginação, por sua vez, é produtiva: não é empírica, nem 

pertence à psicologia (como a reprodutiva), mas faz parte filosofia transcendental. Na 

imaginação produtiva, o sujeito, longe de qualquer experiência particular, representa o 

objeto da intuição de acordo com categorias a priori – ou seja, a mente apresenta o 

objeto independentemente das condições empíricas. No entanto, considerada 

isoladamente, a imaginação é apenas uma “função cega da alma” e sua importância 

aparece apenas enquanto síntese do múltiplo na intuição, ou seja, enquanto mediador de 

147 HENRICH, Dieter. On the unity of subjectivity. In: The unity of reason: essays on Kant´s philosophy. 
Edited and with an introduction by Richard L. Velkley. Translated by Guenter Zoeller... [et al.]. Harvard 
University Press, 1994. P. 112 
148 Crítica da Razão Pura, B 151 
149 Crítica da Razão Pura, B 152 
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uma ação (Wirkung) do entendimento sobre a sensibilidade: assim, o ato transcendental 

da imaginação é identificado com “a influência sintética do entendimento sobre o 

sentido interior”.150 Ora, Kant já havia declarado que o entendimento deve ser a única 

fonte de todos os atos de combinação (“a síntese”) – a condição de todo conhecimento 

sintético a priori apenas pode ser o entendimento –, logo, em seu “uso regular”, a 

imaginação não tem um status independente151: é subordinada à ação do entendimento. 

 Quando fora de seu exercício regular, no específico estado estético, a imaginação 

não se afasta necessariamente do âmbito da experiência objetiva regulada pelo 

entendimento, mas há apenas um alargamento, uma troca de funções onde o 

entendimento passar a estar a serviço da imaginação, e não ela a serviço dele:  não é 

mais a lei do significado do conceito que determina, mas a liberdade da forma da 

imaginação que vivifica os poderes-de-conhecimento152.   

 Assim, a) a imaginação tem uma função reprodutiva e produtiva; b) a função 

produtiva, de caráter eminentemente transcendental, tem dois exercícios distintos e não-

concomitantes: o regular e o jogo-livre, ambos relacionados necessariamente ao 

entendimento. Porém, destaca-se que em relação ao seu “jogo-livre”, a imaginação não 

é totalmente livre, mas livremente legal153 com o entendimento definindo seus limites 

ou a razão definindo seus limites.154 Portanto, a liberdade da imaginação é apenas 

150 Idem, B 154 
151 Tese também sustentada por MAKKREEL, Rudolf A. Imagination and interpretation in Kant: the 

hermeneutical import of the Critique of Judgment. Chicago: University of Chicago Press, 1990 
152 Crítica da Faculdade de Julgar, 198: “faculdade da imaginação é livre para fornecer, além daquela 
concordância com o conceito, ainda espontaneamente, uma matéria rica e não elaborada para o 
entendimento, a qual este no seu conceito não considerou e a qual ele porém emprega, não tanto 
objectivamente para o conhecimento, mas mais subjectivamente para a vivificação das faculdades de 
conhecimento, indirectamente portanto também para conhecimentos”. 
153 Crítica da Faculdade de Julgar , 69: “Todavia o facto que a faculdade da imaginação seja livre e 
apesar disso por si mesma conforme a leis, isto é que ela contenha uma autonomia, é uma contradição. 
Unicamente o entendimento fornece a lei... Portanto unicamente uma conformidade a leis sem lei e uma 
concordância subjectiva da faculdade da imaginação com o entendimento sem uma concordância 
objectiva, já que a representação é referida a um conceito determinado de um objecto, pode coexistir com 
a livre conformidade a leis do entendimento (a qual também foi denominada conformidade a fins sem 
fim) e com a peculiaridade de um juízo de gosto”. 
154 Crítica da Faculdade de Julgar , 95: “Todavia o facto que a faculdade da imaginação seja livre e 
apesar disso por si mesma conforme a leis, isto é que ela contenha uma autonomia, é uma contradição. 
Unicamente o entendimento fornece a lei... Portanto unicamente uma conformidade a leis sem lei e uma 
concordância subjectiva da faculdade da imaginação com o entendimento sem uma concordância 
objectiva, já que a representação é referida a um conceito determinado de um objecto, pode coexistir com 
a livre conformidade a leis do entendimento (a qual também foi denominada conformidade a fins sem 
fim) e com a peculiaridade de um juízo de gosto”. “Portanto, do mesmo modo como a faculdade de juízo 
estética no julgamento do belo refere a faculdade da imaginação, em seu jogo livre, ao entendimento para 
concordar com os seus *conceitos* em geral (sem determinação dos mesmos) assim também, no 
julgamento de uma coisa como sublime, a mesma faculdade refere-se *à razão* para concordar 
subjectivamente com as suas ideias (sem determinar quais), isto é para produzir uma  disposição do 
ânimo, que é conforme e compatível com aquela que a influência de determinadas ideias (práticas) 
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aparente e, se a atividade da razão é lei imperativa, baseada em uma exigência da razão 

prática – cuja necessidade é evidente para qualquer ação moral –; a ação da imaginação 

livre é lei hipotética: impõe a condição de possibilidade, mas não uma necessidade, é o 

olhar para o mundo como se “ele estivesse em ordem e harmonia com o nosso 

entendimento”, mas a liberdade imaginativa não constitui essa ordem e harmonia155. 

 Kant adverte que, se não houvesse esse vínculo com o entendimento e a 

imaginação fosse “deixada na liberdade que não tem lei”, tudo o que ela produziria não 

passaria de tolices. Mas, se a imaginação necessariamente se vincula ao entendimento, 

como se dá essa relação ou quais as possibilidades desta? Kant, continua e responde que 

é o juízo quem adapta a imaginação ao entendimento. Em uma explicação prévia, na 

Crítica da Razão Pura, Kant definia o juízo como sendo nada mais do que a maneira de 

trazer à unidade objetiva da apercepção conhecimentos dados. 

 O juízo se manifesta em duas formas. A primeira compreende que, ao expor e 

corresponder o objeto à seu conceito na intuição156, realiza-se um juízo de 

conhecimento, na medida em que a imaginação por esquemas corresponde diretamente 

conceito e intuição:  é a “relação regular” da imaginação.  

 Contrariamente, a segunda forma de juízo surge quando há uma impossibilidade 

de julgar objetivamente: em certas situações, não dispomos de conceitos objetivos para, 

através da imaginação, adequar intuição e conceito; então, temos que primeiramente 

procurar as regras aplicáveis a multiplicidade empírica. Tal atividade, que não determina 

a faculdade de conhecimento, tampouco se orienta por qualquer regra, é chamada por 

Kant de refletir157. A reflexão, que é a faculdade de causar conexões, recai sobre ela 

mesma – a segunda forma de juízo é, portanto, o juízo reflexionante. 

 Quando a forma de um objeto dado na intuição atua de tal modo que sua 

apreensão na imaginação coincide com a exposição de um conceito do entendimento ou 

da razão, impossibilitando a determinação desse conceito, então ocorre um acordo 

mútuo dessas faculdades no ato de uma operação reflexionante em que a finalidade do 

efectuaria sobre o sentimento”. 
155 KNELLER, Jane. Kant e o Poder da Imaginação. Tradução de Elaine Alves Trindade. São Paulo, 
Madras, 2010. p.56 
156 Relembrando em termos kantianos, que, em relação a um conceito empírico, a imaginação é 
responsável pela apreensão do diverso das representações singulares que se apresentam na intuição; o 
entendimento, pela compreensão; o juízo expõe e efetua o elo entre objeto e conceito. 
157 Na Seção V da Primeira Introdução da Crítica do Juízo, Kant caracteriza o refletir (Überlegen) da 
seguinte forma: “Refletir, porém, é: comparar e manter juntas dadas representações, seja com as outras, 
seja com a sua faculdade-de-conhecimento, em referência a um conhecimento tornado possível através 
disso”. 
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objeto é percebida subjetivamente, não sendo requerido nenhum conceito determinado 

dele: tem-se, portanto, um juízo de reflexão estético ou teleológico Em outros termos, 

dir-se-ia que, no juízo estético, a imaginação tenta recolher em uma só intuição o uno 

pretendido a ser constituído, mas o tempo não suspende seu curso. 

 Assim, a) na relação esquemática da imaginação com o entendimento, temos o 

juízo determinante, onde a imaginação está a serviço do entendimento; b) no jogo livre, 

temos um juízo reflexionante estético, em que o entendimento está a serviço da 

imaginação, onde b.1) não há uma orientação para um conhecimento objetivo, antes 

porém, b.2) constitui uma disposição de ânimo158 em que o objeto dado age apenas 

como um “impulso” para “aquele jogo livre dos poderes-de-conhecimento”,  b.3) 

impulso este que exigirá do juízo a habilidade de procurar o universal a partir do 

particular dado159: ou seja, a necessidade do juízo ser reflexivo e, assim, reter as 

apresentações dadas ao buscar uma ideia universal para tal especificidade.  

 Como resultado dessa relação, surge uma ideia estética, que nada mais é que um 

excesso imaginativo – 160contrapartida da ideia racional –  ocasionado por um excesso 

de conteúdo intuitivo que não pode ser contido dentro de conceitos do entendimento. 

Nos dizeres do próprio Kant: 
 
por uma ideia estética entendo porém aquela representação da faculdade da 
imaginação que dá muito que pensar, sem que contudo qualquer pensamento 
determinado, isto é conceito, possa ser-lhe adequado, representação que 
consequentemente nenhuma linguagem alcança inteiramente nem pode tornar 
compreensível. Vê-se facilmente que ela é a contrapartida de uma ideia da 
razão, que inversamente é um conceito ao qual nenhuma intuição 
(representação da faculdade da imaginação) pode ser adequada. A faculdade 
da imaginação (enquanto faculdade de conhecimento produtiva), é mesmo 
muito poderosa na criação como que de uma outra natureza a partir da 
matéria que a natureza efectiva lhe dá. Nós entretemo-nos com ela sempre 
que a experiência nos pareça demasiadamente trivial; também a remodelamos 
de bom grado; na verdade sempre ainda segundo leis analógicas, mas 
contudo também segundo princípios, que se situam mais acima na razão (e 
que nos são tão naturais como aqueles segundo os quais o entendimento 
apreende a natureza empírica); neste caso sentimos a nossa liberdade da lei 
da associação (a qual é inerente ao uso empírico daquela faculdade), de modo 
que segundo essa lei na verdade tomamos emprestada da natureza a matéria, 
a qual porém pode ser reelaborada por nós para algo diverso (a), a saber para 
aquilo que ultrapassa a natureza.161 

 

 Assim, a imaginação constrói apresentações que superam sem, contudo, 

158 Crítica da Faculdade de Julgar,  86 
159 Crítica da Faculdade de Julgar, §IV 
160 Assim como a uma ideia da razão é impossível encontrar um correspondente na intuição, a ideia 
estética, por sua vez, é um montante de intuição almejando ser cognoscível sem na verdade conseguir. 
161 Crítica da Faculdade de Julgar, 193. 
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transcender a natureza. O resultado é que a imaginação de certo modo vivifica a ideia da 

razão – por excelência, na arte sublime – ao torná-la presente na intuição. Em outros 

termos, na ausência do modus logicus na exposição das ideias suprassensíveis, no atuar 

da imaginação produtora, a ideia estética representa um esforço em direção a algo além 

dos limites da experiência e procura aproximar-se da exposição de ideias intelectuais, o 

que lhes dá aparência de realidade objetiva: é uma “aproximação infinita” em direção à 

uma ideia absoluta162, a qual não é atingida conceitualmente, mas “subjetivamente” - a 

imaginação tenta se aproximar, mas, diante de algo que não pode abarcar, se retrai e 

negativamente apresenta o absoluto. 

 Embora a faculdade da imaginação atue como mediadora entre o “é” da natureza 

e o dever ser da moral, sendo um poder que tanto exibe quanto supera os limites da 

experiência, ela não constitui a unidade da subjetividade. Esta, vale endossar, é 

concebida como teológica, para sempre um olhar além do horizonte da sensibilidade e 

do entendimento.  Pois, na medida em que a unidade das faculdades em qualquer 

sentido absoluto é desconhecida pelos homens, o papel mediador da imaginação deve 

ser visto como simplesmente, nos dizeres de Dieter Henrich, “a unidade das atividades 

que são exigidas além de seus princípios objetivos do conhecimento, a fim de tornar 

compreensível a realidade do conhecimento” 163 – a imaginação, portanto, é exercida 

em seu sentido operacional. 

 Heidegger parece discordar. À interrogação “não vislumbrou Kant, porventura, a 

possibilidade de uma fundamentação mais originária?”164, Heidegger responde que o 

próprio Kant havia identificado originalmente a imaginação transcendental como a raiz 

comum da sensibilidade e do entendimento165, mas não quis garantir tal status básico a 

162 Crítica da Faculdade de Julgar, 86: “precisamente pelo facto que na nossa faculdade da imaginação se 
encontra uma aspiração ao progresso até o infinito, e na nossa razão, porém, uma pretensão à totalidade 
absoluta como pretensão a uma ideia real, mesmo aquela inadequação da nossa faculdade de avaliação da 
grandeza :, das coisas do mundo dos sentidos a esta ideia, desperta o sentimento de uma faculdade supra-
sensível em nós; e o que é absolutamente grande não é porém o objecto dos sentidos, mas sim o uso que a 
faculdade do juízo naturalmente faz de certos objectos para o fim daquele (sentimento), com respeito ao 
qual todavia todo e qualquer outro uso é pequeno”. 
163 Dieter Henrich apud KNELLER, Jane. Kant e o Poder da Imaginação. Tradução de Elaine Alves 
Trindade. São Paulo, Madras, 2010 p. 113 
164 HEIDEGGER, Martin. Kant y el problema de la metafísica. Traducción de Gred Ibscher Roth. Fondo 
de Cultura Económica: Panuco (México), 1954. p. 140 
165 “Lo desconocido no es aquello de lo que no sabemos absolutamente nada, sino aquello que, em lo 
conocido, se nos impone como un elemento de inquietud. Sin embargo, Kant nos llevó a cabo la 
interpretación más originaria de la imaginación transcendental, ni siqueira la emprendió, a pesar de los 
indicios claros, que fué el primero em reconocer, para un análisis de esta índole. Por el contrario: Kant 
retrocedió ante esta raíz desconocida.” 165 IN: HEIDEGGER, Martin. Kant y el problema de la metafísica. 
Traducción de Gred Ibscher Roth. Fondo de Cultura Económica: Panuco (México), 1954 p. 137 
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uma faculdade cuja natureza obscura o amedrontava. Enquanto Kant viu o desconhecido 

e, embora devesse voltar atrás, não o fez, pois professava a fé de que a subjetividade 

não poderia radicar em uma simples faculdade básica ou em um princípio166, Heidegger 

acredita que o fundamento da possibilidade interna da unidade essencial do 

conhecimento (bem como a fonte de produção de todo objeto/matéria do mundo 

externo) é a imaginação.  

Mas, a tese de Heidegger, de certo modo, não é original. 

 

2. A imaginação transcendental em Fichte 

   

 Se o que possibilitou Dom Quixote assumir a bandeira da andante cavalaria foi 

tornar permanente o estado (de delírio da imaginação livremente legal167) análogo a um 

sonambulismo em que a imaginação dita as regras ao entendimento, Fichte quer saber a 

origem desse estado: para ele não basta o andar de Dom Quixote, cujo objetivo era 

buscar gigantes em moinhos de vento, mas sim investigar a gênese de toda aventura – e 

o que Fichte encontra senão as duas primeiras e mais intrigantes palavras da obra, o 

vocativo “desocupado leitor”?  

 Fato é que, em relação à passividade da sensibilidade e à espontaneidade do 

conhecimento, a imaginação, para Fichte, é atividade. Kant via tal atividade pela ótica 

da aplicação da lei: o que interessa é a eficácia, sua operacionalidade – a possibilidade 

da andante cavalaria decorre apenas de um estado em que a imaginação distorce a 

realidade do entendimento. Fichte, por sua vez, quer a norma fundamental – para a 

andante cavalaria ser possível há de se investigar a origem de todo cavaleiro, de toda 

história. O que Kant “pressupõe”, Fichte “põe”. 

 Que a imaginação é a raiz de toda representação, para Fichte, não resta dúvidas. 

166 Dieter Henrich nota a influência e adoção, por parte de Kant, da opinião já proposta por Christian 
August Crusius contra Christian Wolff. 
167 Nos Prolegômenos §78, Kant notadamente vislumbra o delírio da imaginação como um “acidente de 
percurso”: “pode-se talvez perdoar à imaginação se ela às vezes delira, isto é, não se mantém 
cautelosamente dentro dos limites da experiência; pois pelo menos ela é vivificada e fortalecida por esse 
livre arrojo, e sempre será mais fácil moderar sua ousadia do que socorrer seu abatimento” (Kant apud 
TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São 
Paulo: Ática, 1975, p.93). Nos comentários da Primeira Introdução da Crítica do Juízo (cap. VIII, 38), 
Kant comenta sobre a predisposição dos homens a desejos vazios e nostalgias, onde se tem um “gasto 
inútil de nossas forças” (KANT. Duas Introduções à Crítica do Juízo. Tradução de Rubens Rodrigues 
Torres Filho. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.67) . Onde Kant viu inutilidade e nostalgias, o romantismo 
percebeu um mecanismo capaz de impulsionar a regiões desconhecidas. Onde Kant percebeu um estado, 
uma função (de cunho instintivo, a ser regulada e limitada pela sabedoria) Fichte e os românticos 
interpretaram como a mais suprema das faculdades. 

62 
 

                                                 



O que Kant denominou de fonte desconhecida, produtora de todas as representações, 

(desconhecimento decorrente da necessidade de sustentar a coisa-em-si) Fichte 

vislumbrou na imaginação transcendental. No entanto, a imaginação por si só não basta 

para ser o fundamento último do saber: para Dom Quixote ser Dom Quixote não lhe 

bastaria tão somente ler os romances de cavalaria nem enlouquecer-se na rotina da 

aristocracia, mas ser-lhe-ia necessário sair de casa, escrever sua própria história 

decorrente de suas leituras e, sobretudo, ser escrito pelos olhos dos leitores.   

 Assim como para a escrita é necessária a leitura, é pela atividade prática que a 

teoria se consolida: abranger “ao mesmo tempo a atividade prática e a teórica, como 

atividade em geral”168 é a tarefa da reflexão transcendental. É por isso que a doutrina-

da-ciência é composta da fundação do saber teórico e da fundação da ciência do prático. 

Pois a realidade só pode ser representada quando escapa a qualquer representação, 

quando o “eu prático é considerado como absoluto”169 enquanto  conflito entre o 

esforço infinito do Eu e o sentimento da limitação ao ir de encontro ao ilimitado.  

 Na parte teórica, é impossível explicar o motivo da limitação do eu (o fato do 

saber). Parte-se de uma limitação sem a qual não poderia haver representação. No 

entanto, por que há uma limitação (o fato da representação)? A resposta está na 

faculdade prática (não há teoria sem prática, ou seja, conhecimento sem ação, ou 

intelecto sem vontade). É a ação ou faculdade prática que coloca o objeto ou obstáculo 

que se contrapõe ao eu teórico. Produzido pela imaginação, o mundo externo é, 

portanto, o obstáculo para a infinita realização da atividade prática.  

 Se a representação não pode deixar de ser representação e a exterioridade é uma 

questão de crença, quando suprassumida a dúvida e assumido o direito que Maimom 

questionou, o estatuto das imagens modifica-se a ponto de deixarem de ser uma mera 

representação para se tornarem a maneira pela qual conhecemos o mundo. Nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que não há limites para a atividade da imaginação no 

plano prático170, ela (a atividade da imaginação) é o “membro intermediário que une – a 

síntese – a força correlativa171” da representação e da ação. Comenta Nicolai Hartmann 

que “apercepção transcendental de Kant, a que Fichte aqui conscientemente se liga”, 

materialmente caracterizada como imaginação, “não se esgota para ele em ser o 

168 FICHTE. Doutrina-da-Ciência de 1794, I, 151. 
169 Fichte Studien, ,# 111 
170 FICHTE. Doutrina-da-Ciência de 1794, I, 217 ““no terreno prático, a imaginação prossegue ao 
infinito, até a Ideia pura e simplesmente indeterminável da unidade suprema” p.114 
171 Fichte Studien, #246 
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princípio supremo da consciência cognoscitiva; constitui também o princípio supremo 

da consciência prática172”. 

 “Como um vidro colorido”173 através do qual passam figuras e que transforma-

as em matéria sensível, assim é descrita a imaginação: é a folha em branco e a tinta, 

matéria necessária à escrita e à leitura; é a condição de possibilidade das condições de 

possibilidade174. Fonte de todas as representações175, a imaginação produtora transcorre 

numa instância que se poderia dizer pré-objetiva ou pré-conceitual e liga-se à busca para 

encontrar condições de possibilidade subjetivas sob as quais podemos chegar a 

conceitos. Novalis comenta nos Estudos sobre Fichte, #216 
A imaginação consta de sensibilidade e entendimento – ambos tem que ser 
força unificada, criadora e formadora. Não podem determinar a representação 
da imaginação – a imaginação tem que determinar suas representações. 
 

 Não há nada no entendimento nem na sensibilidade que não estivesse contido na 

imaginação, de forma que é a partir da imaginação que são prescritas leis à natureza: 

sob a égide do primado da liberdade, a natureza torna-se uma espécie de contingência, 

palco de um aperfeiçoamento contínuo do ideal de realização da liberdade, onde quem 

dá a matéria é a imaginação. Assim, a imaginação enquanto faculdade criadora e ativa 

produz toda imagem, é fonte do conhecimento objetivo. E se interiormente fixados 

estão o entendimento e a legalidade do conceito, como um alfabeto necessário a toda 

escrita176, é a imaginação que atua como uma folha em branco e configura, por assim 

dizer, a possibilidade de toda escrita. 

 Fichte, que tardiamente esboçará uma teoria das imagens, nunca fugiu ao intento 

de apresentar o mundo pela perspectiva da liberdade absoluta, onde o que é possível 

saber manifesta-se como o que se vê internamente – e embora escape a toda 

representação, é pela representação que se pode conhecer: o modo condiciona o 

conteúdo e o conteúdo, o modo e, diante do espelho da reflexão, saber é saber através de 

imagens. Mas a imagem não é meramente uma cópia de determinado objeto, antes, 

172 HARTMANN, Nicolai. Filosofia do idealismo alemão. Trad. José Gonçalves Belo. Lisboa, Calouste 
Gulbenkian, 1976. pg.60 
173 FICHTE apud TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura 
em Fichte. São Paulo: Ática, 1975, p. 110 
174 Fichte, “Sobre essa ação da imaginação se funda toda a possibilidade de nossa consciência, de nossa 
vida, de nosso ser para nós (…) por conseguinte, a imaginação não ilude, mas dá a verdade, e a única 
verdade possível. Admitir que ela ilude é fundar um ceticismo que ensina a duvidar de seu próprio ser” 
(FICHTE. Doutrina-da-Ciência de 1794, 227, pg.120) 
175 FICHTE. Doutrina-da-Ciência de 1794, 284 (p. 152) “todos os homens participam (da imaginação 
criadora), pois sem ela não teriam uma única representação sequer.” 
176 No Borrador Universal, Novalis comenta no fragmento # 238: As categorias são o alfabeto 
‘cogitationum humanarum. (p.63) 
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porém, representa um novo objeto criado: a imagem da imagem não é a mesma imagem, 

é uma nova imagem, assim como toda leitura é diferente em cada tempo através da 

atividade prática do ver.   

 Assim, considerando a partir do modo de como a imagens se formam na 

imaginação, toda “consciência da construção do mundo através de imagens” vem 

“acompanhada pela auto-construção do saber”177. Em outros termos, a consciência do 

papel da imaginação na representação do mundo, na leitura do mundo, vem 

concomitante com a consciência de que só se sabe através de imagens, de que todo 

saber é construção; é o olho que se vê enquanto criador de imagens e, ao mesmo tempo, 

é uma imagem própria de si mesmo – sujeito e objeto se fundem na atividade do ver.  

 Diferenciando-se de Kant, na perspectiva fichteana, o saber não só decorre da 

intuição como é a própria intuição, intuição que é entendida como aquilo que vem à 

consciência. E, para Fichte, a filosofia transcendental não mais é que refletir sobre a 

tomada de consciência de como aquilo (a intuição) vem à consciência  - é o ver 

enquanto se vê como imagem. Quando se pensa na mera apresentação, em que a 

consciência imediata tem diante de si um objeto dado, as imagens, nesse caso, não se 

mostram com significação ou finalidade – há apenas a imagem de um objeto, um olhar 

que aponta pra algo determinado sem retornar. Ao contrário da apresentação genética, 

em que a imagem aparece como um olhar que se olha enquanto olhar, um retornar 

(Rüchsicht) que faz compreender (Einsicht) o processo cabal.  Assim, ao vislumbrar a 

possibilidade de adotar “uma perspectiva que se liberta de toda perspectiva”, de um 

olhar que se olha enquanto olhar, a liberdade da reflexão transcendental passa a 

configurar “um saber do perspectivismo do saber”178, a estrutura do olhar enquanto vê. 

 Enquanto significa duração, conjunção que une duas imagens no tempo em que 

existe a atividade. Fonte de criação de toda imagem, a imaginação só cria enquanto 

atividade: a imagem desaparece ou se modifica quando se desloca de determinada 

perspectiva; não há ponto fixo; a imaginação é oscilante, como espelho infinito que, 

diante de um objeto em movimento e atividade contínuos, tenta dar forma fixa, tenta 

delimitar o perspectivismo. Como produtora do oscilar, da alternância que entra em 

177 Melina Duarte e Prof. Dr. Alessandro Bertinetto comentam e concluem por três formas fundamentais 
na formação das imagens pela imaginação. Acrescenta-se àquelas o que foi denominado de característica 
final da imaginação. Ver: BERTINETTO, Alessandro e DUARTE, Melina. A apresentação genética das 
imagens como possibilidade do conhecimento - Uma introdução à Teoria das Imagens na obra tardia de 
Fichte. IN: Controvérsia - Vol. 5, n° 3: 19-27 (set-dez 2010) p.23.  
178 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. 
São Paulo: Ática, 1975, p. 119 

65 
 

                                                 



conflito consigo mesma, tentando unificar o não-unificável, ou formar o informável, a 

imaginação é a faculdade que nunca coloca um ponto fixo. E diante da certeza de que, 

apesar da existência de um eterno conflito prático entre o esforço de ver e o sentimento 

de ter diante de si apenas imagens, o sujeito – que não é empírico, mas necessidade 

lógica e sistêmica – tem a necessidade da tarefa infinita de construção de sua realidade. 

Nesse sentido, a imaginação, que “consiste no conflito do eu entre a exigência de 

preencher a infinitude e a impotência para preenchê-la”179, é quem vai produzir toda a 

matéria, todo conteúdo por meio do resultado da relação – não de uma realidade, frisa 

Fichte – entre opostos que se tensionam.  

 

a) O problema da fixação 

 

 Para a imagem se formar, não seria necessário, além do espelho, a luz? Se a 

imaginação é espelho, é matéria que forma as imagens, o Eu é a consciência da luz que 

possibilita toda criação – enquanto para Kant, a imaginação era faculdade cega, em 

Fichte adquire a lucidez que é garantida pela intuição intelectual.  

 Fato é que a perspectiva de Fichte parte do pressuposto que todo “ser” subsiste 

sempre enquanto objeto da consciência: todo ser, na realidade, seria um ser feito na 

medida em que “passa pela consciência”. Mas para passar pela consciência, para a 

imagem passar pelo olho, é necessária a claridade e o olhar que quer se captar a si 

mesmo enquanto olhar – núcleo da filosofia fichteana – só é possível quando há luz e 

objeto. No entanto, se o objeto é matéria produzida pela imaginação, a luz que reflete e 

vê a si própria enquanto luz – não enquanto imagem no espelho da imaginação – é de 

procedência inquestionável, de modo que todo pensamento só é possível através da luz. 

Nessa metáfora ótica, é interessante notar a semelhança com Descartes, o qual descreve, 

em sua “La Dioptrique” de 1637, a luz como uma ação que “preenche os poros de todos 

os corpos” 180.  

 “Luz e treva não são opostas, mas distinguem-se apenas segundo os graus”, 

escreve Fichte na Doutrina-da-ciência de 1794. E continua: “a treva é meramente uma 

179 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. 
São Paulo: Ática, 1975, p. 229 
180  “recorde-se a natureza que atribuí à luz, quando afirmei que esta não é mais que um certo movimento 
ou ação no seio de uma matéria muito sutil que preenche os poros de todos os corpos” In:  DESCARTES 
apud HECHT, Eugene. Óptica. Tradução de José Manuel N.V Rebordão. 2 ed. Lisboa, Calouste 
Gulbenkian, 2002 p.19  
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quantidade muito exígua de luz – exatamente assim se passa entre o eu e o não-eu” 181.  

Até o crítico mais desatento não deixa de observar que a metáfora da luz interna que 

ilumina a si mesma e vê a si mesma no espelho dos olhos do leitor não como 

engendrador da forma da imagem do pensamento, mas como engendrador do próprio 

objeto, como se luz interna tivesse consciência dela mesma como necessidade na 

reflexão transcendental; até o crítico mais desatento não deixa de observar que a 

metáfora do sol resplandece em toda obra de Fichte. Mesmo nos sonetos fichteanos, 

versos como “É assim que tal olhar profundo em mim pousado; Reside e em meu Ser é.; 

Por isso vê em meu ver; E vive em meu viver – a eterna Unidade182.” e “E é no meu ser 

– eterna, unicamente; Vive no meu viver, olha no meu olhar” denotam não só uma 

metáfora obsessiva, mas uma apologia radical ao projeto racionalista em relacionar 

verdade e método. E Fichte, chamado por Novalis de o segundo Copérnico, não só 

reforçou o papel kantiano em colocar o Eu prático, imperativo do dever, como centro do 

sistema, mas internalizou as leis que regulamentavam a relação entre sujeito e objeto – à 

pergunta poética de Goethe, Fichte responde afirmativamente: o “Sol” olha no seu olhar, 

vive no seu viver. Nesse sentido, comenta Janke: 
E o sol torna-se visível apenas na manifestação de sua claridade e sob ela ele 
próprio permanece oculto. Em analogia à luz interior e claridade da intuição 
intelectual e da autoconsciência pura, isto significa: a origem destas não se 
encontra em meio a relações cognitivas autoreferentes, ela é transcendente, 
injustificável, e, para a consciência dissociativa, inescrutável183. 

   

  A luz que passa pelos olhos e, quando em contato com o espelho, difunde-se por 

toda parte, tornando possível a visibilidade de todos os objetos e até de si mesma 

quando o olho olha para o ver do olho é o que caracteriza a intuição intelectual. A 

consciência que intui a si mesma enquanto atividade que se dirige para o próprio 

interior, explica Fichte já na Wissenschaftslehre nova methodo de 1798/99 – texto este 

arquitetado nas aulas em Jena, aulas que contavam com a presença e a participação de 

Fredrich von Hardenberg – , pode ser esboçada pela imagem de “um rio que continua a 

fluir mesmo quando reflete em  nosso olho”184, de modo que, quando os nossos olhos 

181 FICHTE. Doutrina-da-Ciência de 1794, p. 75 
182 FICHTE. Dois poemas e Quatro Exposições. Tradução de Paulo R. Licht dos Santos. IN: Cadernos de 
Filosofia Alemã nº 10, p. 101-114 – Jul-Dez 2007 (pg. 104) 
183 JANKE, Wolfgang apud SANTORO, Thiago S. IN: SANTORO, Thiago S. Intuição Intelectual na 
Filosofia Tardia de Fichte Revista Filosófica de Coimbra – n.º 31 (2007) p. 261-272 
184 FICHTE J.G., Wissenschaftslehre nova methodo. Kollegnachschrift K. Chr. Fr. Krause 1798/99, hrsg. 
v. E. Fuchs. Zweite versereste Auflage, Hamburg 1994. Fichte J.G., Doctrina de la Ciencia nova methodo, 
edici a cargo de J.L. Villacas y M. Ramos, introducci de W. Janke, trad. introducci G. Hoyos Vquez, 
Valencia, 1987. (Introdução, §2º) 
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observam o rio, corresponde à intuição intelectual. “O que o olho vê, neste caso, é o ver 

do olho”, acrescenta Fichte, “o olho olha para ver: o olho é consciência imediata, e 

vendo toda consciência é outro.” Mas ao ver a si mesmo enquanto atividade, funde-se 

sujeito e objeto, Eu e outro. E se a equivalência entre saber e ver, entre existir e 

consciência do existir, propicia, na filosofia transcendental, a certeza de que não há nada 

além da consciência; da mesma maneira, o intrincamento entre teoria e prática, ser e 

dever, prescreve que “tudo o que pode exisitr só existe em conjunto e por meio da 

liberdade absoluta” - conclui Fichte, “sem a liberdade absoluta não há nada”.  Nesse 

sentido, o postulado Eu=Eu, que revela a imediaticidade e identidade da 

autoconsciência, torna-se a única lei necessária da liberdade, liberdade que se apresenta 

como o “esforço de preencher os espaços infinitos”185 entre os dois extremos de tal 

proposição. 

 Embora a intuição intelectual seja decorrente da própria imaginação criadora186, 

enquanto imagem fixada da autoconsciência autônoma, distingue-se justamente por ser 

um modo específico, um olhar determinado à ação da luz que antecede qualquer 

construção de imagem. Como forma, a intuição intelectual consiste na consciência da 

autonomia que prescreve a busca de um pensar ou o fazer de um pensar que não se 

fundamenta em nenhum outro. Como o conteúdo, a intuição intelectual nada mais é que 

o primeiro ato necessário da liberdade. Diferentemente é imaginação produtiva, que cria 

a matéria extensa da objetividade e expõe o absoluto de uma perspectiva mediada pela 

intuição intelectual: se do ponto de vista transcendental, a partir da intuição intelectual o 

mundo aparece como estrutural e inteiramente feito em decorrência de um 

posicionamento, de uma lei fundamental que sustenta toda legitimidade da realidade; do 

ponto de vista da imaginação, que é o ponto de vista estético, “aparece como dado, de 

tal modo como se nós o tivéssemos feito e como nós mesmos o faríamos” 187.  Assim, 

como conceito, a intuição intelectual decorre da própria imaginação, mas como 

185 Novalis diz no Pólen, fragmentos logológicos I II, frag. 18, p. 114 : “A primeira proposição sintética é 
como que o primeiro cerne. Solta-se dos dois termos extremos uma proposição após outra segundo leis de 
atração do cerne e mediante seu passar através da primeira proposição é assimilada a esta – e assim cresce 
a filosofia ao infinito, para fora e para dentro – Esforça-se (streben – tarefa infinita) como que para 
preencher o espaço infinito entre os termos existentes.” (grifo nosso) 
186“Agora, para Fichte, para além do entendimento e da legalidade do conceito, que está sempre já, por 
assim dizer, interiormente fixada, é a criação da imaginação que deve dar o que é supremo! A própria 
intuição intelectual deve ser 'imaginação criadora'”. (HEIMSOETH apud TORRES FILHO: in: TORRES 
FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São Paulo: 
Ática, 1975 p. 89) 
187 FICHTE apud SUZUKI. IN: SUZUKI, Márcio. O Gênio Romântico: Crítica e História da Filosofia 
em Friedrich Schlegel. São Paulo, Iluminuras, 1998, p. 101 
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atividade que permeia toda representação, é o tornar-se consciente da luz que possibilita 

toda escrita no papel em branco.  

 A intuição intelectual, chamada por Fichte de egoidade, é uma atividade, um 

modo específico de voltar-se para dentro e apreender o conflito decorrente da relação 

entre sujeito e objeto. Ao fazer da atividade decorrente da autoposição – atividade esta 

que, ao mesmo tempo em que se dirige para fora (para o objeto do pensar), retorna para 

dentro de si mesma (sujeito do pensar), de modo que nesta autoconsciência “subjetivo e 

objetivo estão inseparavelmente unificados e são absolutamente um188” –, o objeto da 

investigação torna-se uma atividade que oscila: ora como determinada pela totalidade 

do sujeito, ora delimitada pela finitude do objeto. Em outros termos, poder-se-ia dizer 

que a intuição intelectual aparece ore determinada pelo sentimento, ora determinada 

pela reflexão.  

 No primeiro caso, o sentimento aponta para uma realidade fora do eu, aponta 

para o que Fichte chama de travo (Anstoss). Exclusivamente subjetivo, o sentimento do 

limite exterioriza uma coação vinda de fora, de um não-poder que entra em choque com 

o Eu. Nesse processo, o sentimento expressa o limite do esforço – é pelo sentimento da 

limitação que ocorre a indicação de um objeto necessário para ser posto como 

fundamento. O sentimento de que há um obstáculo imposto, mas que em primeiro lugar 

ele deve ser exposto, e para tomar a forma de exposição, ele deve ser, pela imaginação, 

composto. Se há um sentimento subjetivo de limitação que move o Eu a se esforçar para 

além dele, como expor o que é apenas sentido, não conhecido?  Fichte responde que o 

Eu transfere para fora, ele aliena o sentimento de sua limitação na forma de um objeto, 

configurando assim uma passagem do meramente subjetivo ao objetivo: o sentimento 

imposto é exposto pela composição de um ideal objetificado – através do sentimento da 

andante cavalaria que moinhos de vento são transformados em gigantes. Logo, a 

intuição, como movimento, decorre da relação entre a atividade real e a ideal, a qual 

consiste na objetificação do subjetivo no objeto externo. 

 No segundo caso, enquanto o sentimento move a intuição intelectual através de 

um esforço, é pela reflexão que o esforço é determinado enquanto finalidade. A 

reflexão, cuja tarefa é pensar incansavelmente “o limite não sendo um limite fixo” 189, é 

quem direciona o esforço. Decorrente da alternância entre os opostos, a intuição 

188 FICHTE. Doutrina-da-Ciência de 1794, (528) pg. 182. 
189 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. 
São Paulo: Ática, 1975, p. 228. 
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intelectual é a fixação desta alternância em um conceito não fixo.  

 A egoidade seria, portanto, um limite que se fixa como limite não fixo a partir da 

relação de oscilação dos opostos na imaginação. E o que seria uma mera imagem de um 

olhar que tenta apreender a luz que reflete por toda a parte no espelho da imaginação 

sofre uma problemática passagem para o apodítico, de forma que ele não é apenas uma 

imagem isolada, mas uma relação que acompanha toda construção do saber – é a 

reflexão sobre a reflexão, é a consciência de que a luz que reflete nos objetos, reflete 

sobre si mesma quando refletida neles190. 

 No entanto, não residiria o problema da intuição intelectual na sua própria 

representação já que se forma é conteúdo e não há nada além da representação, não seria 

o objeto forma? Como representar um conceito que não é fixo e que se caracteriza por 

permear toda atividade de representação, se é da natureza da representação fixar o não 

fixo e separar o que se sente como inseparável? 

 É então que aparece, enfim, a crítica de Novalis. 

190 Rubens Rodrigues Torres Filho chama atenção para a raiz etimológica da palavra Besonnenheit, criada 
por Novalis,  fruto dos Estudos sobre Fichte. Formada a partir do verbo reflexivo sich besinnen (que pode 
significar “voltar a si”, “recobrar os sentidos”) tem relação com o verbo besonnen, que significa 
“iluminar”, “ensolarar”. 
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 CAPÍTULO 4: 
QUE INICIALMENTE TRATA DACRÍTICA DE NOVALIS À FICHTE E, DEPOIS, 

APRESENTA INDIRETAMENTE A RAIZ DO CONCEITO DE POESIA INFINITA. 

 

 É no desencaixe, tanto no espaço, quanto no tempo, que resida talvez o encanto e 

a importância de Dom Quixote. Um homem que se apresenta como novo símbolo de um 

passado vivido em outras terras, em outras épocas, a ser seta que aponta para um futuro 

incerto. 

 Nesse sentido, é que prossegue este capítulo – a desencaixar Novalis de Fichte, 

exibindo suas principais críticas: a delimitação da reflexão e a temporalidade da 

consciência. Em seguida, lançam-se, em princípio, as primeiras luzes sobre o que vem a 

ser o conceito de poesia infinita. 

  

 

1. Onde se prossegue a apresentação da crítica de Novalis ao conceito 

fichteano de intuição intelectual 

 

Não é tão simples. Entre as anotações fragmentárias e fragmentadas dos Estudos 

sobre Fichte, pode-se dizer que Novalis critica o conceito de intuição intelectual em dois 

sentidos: primeiro, pelo próprio conceito de reflexão e, segundo, pela dialética infinita e 

incapaz de atingir a síntese completa entre sentimento e reflexão. 

 Em primeiro lugar, à resposta fichteana de que a intuição intelectual é uma 

tomada de consciência imediata da ação específica do autoposicionamento que permeia 

toda construção do saber, Novalis contesta com a própria estrutura do saber fichteano: 

se todo ser é saber e o saber é saber através de imagens, não há nada que pode ser 

contemplado que não seja mediado pela reflexão. Até mesmo a necessidade de 

expressar a intuição intelectual como imediata passa pela mediação da reflexão e o 

saber da intuição intelectual torna-se, consequentemente, problemático, por ser, quando 

pensado, mediado pela representação. 

 Como ex-aluno de Reinhold191, Novalis inevitavelmente percebe que o Eu se 

191 Entre os anos de 1787 e 1793, Karl Leonhard Reinhold (1758 – 1823) foi professor de filosofia em 
Jena e, durante o curso 1790-1791, Novalis foi um de seus alunos. Nos Estudos sobre Fichte  #69, 
Novalis escreve: “Kant fundamentou a possibilidade, Reinhold, a realidade e Fichte, a necessidade da 
filosofia”.   
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posiciona como representação192. Não haveria uma maneira, como queria Fichte, de 

fixar uma auto-imagem da razão por si mesma, onde o sujeito e o objeto do filosofar 

fossem os mesmos. Ao colocar-se diante do espelho da reflexão, inevitavelmente a 

autoconsciência iria ser transformada em imagem.  

 Reflexão, nome bastante significativo193, é, antes de qualquer coisa, um espelhar, 

um espelhar que deduz o produtor do produto e que fixa o oscilante através de uma 

imagem virtual – que se forma na interseção dos prolongamentos de raios refletidos, 

prolongamentos esses que, apesar da necessidade, são ficções, são construções que 

aparecem invertidas na retina. O que Fichte proclama como imediato no olho que vê a si 

mesmo enquanto olhar, Novalis vê como mediação – o olho só apreende imagens e a 

imagem de si mesmo enquanto ação é mais uma imagem no espelho da reflexão. 

Novalis chama esta inversão da reflexão em relação ao Eu de ordo inversus. 

  Embora necessária, a busca da reflexão em torno de um fundamento apresenta 

uma impossibilidade que se insere na própria reflexão. Através da metáfora da reflexão 

nos referimos ao ato de refletir e à imagem resultante que o espelho retorna. Nesta 

imagem especular se produz uma imagem inversa, invertida: toda a imagem é formada 

por detrás das membranas do olho, quando refratados os raios luminosos que 

atravessam a córnea e o cristalino, e é invertida e ao contrário em relação ao objeto. 

Novalis indaga se o mesmo caso não sucede a autoconsciência: se ao converter-se a si 

mesma em objeto da reflexão, a consciência não tornaria impossível cumprir o objetivo 

de unidade e identidade. Pois, devido a sua estrutura reflexiva, inevitavelmente aparece 

a contradição de que a consciência “não é o que representa e nem representa o que é”194.  

 Vislumbrando de semelhante modo o problema fichteano da auto-intuição, 

Schlegel, diz que Fichte não dominou o realismo, devido ao seu ponto de partida: o Eu.  

“Pode-se dizer que este pensar puro do pensamento do Eu”, contesta Schlegel, “só 

conduz a um eterno espelhar-se-a-si-mesmo, a uma série infinita de imagens-reflexo que 

contêm sempre o mesmo e nunca algo novo195”. 

 Como pensar a intuição intelectual precedendo a própria reflexão? Como pensar 

o produtor se a estrutura da reflexão é dedutiva e conhece as coisas por seu produto 

determinado?  Em detrimento de tais questões, Novalis, nos primeiros escritos dos 

192 Estudos sobre Fichte # 633 
193 Estudos sobre Fichte # 284 
194 Estudos sobre Fichte #330 
195 SCHLEGEL apud BENJAMIN In: O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Tradução de 
Márcio Seligmann-Silva.São Paulo, Iluminuras, 1999.  p. 45 
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Estudos sobre Fichte, pensa a intuição intelectual como ação originária. Ação esta que 

se inicia quando a consciência parte de si mesma determinada pelo sentimento e pela 

reflexão. De um lado, pelo sentimento, ela avança do ilimitado para o limitado, pois o 

sentimento representa, antes de tudo, um limite, uma impossibilidade de avançar diante 

de um travo inexplicável e necessário. O absoluto, portanto, do ponto de vista do 

sentimento, aparece invertido: o sentimento do absoluto entra em conflito com a 

impossibilidade de superar o limite imposto por uma realidade exterior. De outro lado, a 

reflexão parte do limitado para o ilimitado quando descobre a necessidade de encontrar 

uma conexão entre pensar e sentir o que já se encontra no sentimento. E como que 

buscando um ponto fixo, sem encontrar matéria que possibilite a fixação, recai sobre si 

mesma, como mera forma de um material sem realidade. No entanto a reflexão sobre si 

mesma não é intuição, esta deve ter como forma a reflexão e como matéria o 

sentimento. E é a ação originária quem compõe a reflexão com o sentimento196. 

Enquanto a reflexão expõe o que o sentimento impõe, a ação originária estabelece a 

síntese entre os termos e o processo pelo qual o sentimento e a reflexão afastam-se e se 

aproximam (Hin und her). 

 Entretanto, a ação originária como relação recíproca entre reflexão e sentimento 

de forma que ambos são “um e a mesma coisa”197 apresenta um problema que é incapaz 

de ser solucionado pela síntese, um problema que sempre escapa justamente pelo caráter 

dedutivo da reflexão. A reflexão sobre o sentimento seria o próprio sentimento ou o 

sentimento da reflexão sobre o sentimento? Haveria como existir um sentimento puro, 

não maculado pela reflexão? E a reflexão, não seria tal como o sentimento, no sentido 

de expressar um fim, de apontar para algo que está fora da própria reflexão – assim 

como o sentimento aponta para um travo inexplicável fora da realidade, assim poderia 

apontar a reflexão para uma tarefa de pensar o impensável e o não fixável, tarefa essa 

que não se extingue? Como distinguir sentimento e reflexão na reflexão? Ou distinguir 

sentimento e reflexão no sentimento?  

 A ação originária como imagem do que Fichte chama de inteligência denota o 

paradoxo em pensar o Eu absoluto como “material determinado antes que a ação 

determinada” penetre nela mesma, “antes que a reflexão seja aplicada198”. Não há 

pensamento que engendre seu próprio objeto, é o que a reflexão mostra. O pensamento 

196 Estudos sobre Fichte #19 
197 Estudos sobre fichte # 16 e #22. 
198 Estudos sobre Fichte #19 
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forma apenas imagens, apenas mera forma. Embora exista a pretensão em alcançar o 

objeto, este está inevitavelmente fadado a escapar. É por isso que a ação originária, 

diferentemente da proposta da intuição intelectual, é a “unidade do sentimento e 

reflexão na reflexão”199 de forma que a intuição intelectual só pode ser pensada como 

ação originária. 

 Mediante o impulso geral que a ação originária é aplicada à intuição intelectual. 

Primeiramente constituindo a si mesma como oposta à intuição intelectual para então 

avançar até esta, a ação originária é relativa: dirige-se ali em relação consigo mesma – 

exposição na reflexão para reflexão – para depois ter relação com o Eu absoluto; ali é 

meramente forma da reflexão, para depois, por sua vez, ser, enquanto intuição 

intelectual na reflexão, o que Novalis denomina de “Eu mediado” ou “Eu indireto”. 

 O sentimento necessita de uma forma, de ser refletido para “a faculdade visual”, 

ao passo que a reflexão necessita de material para poder ser forma. O que lhes unifica, 

matéria e forma, é o “impulso de ser Eu”, que é “ambas as coisas e ao mesmo tempo 

nenhuma”200 a formar o Eu indireto. 

 À complexa e natural pergunta dedutiva de “como o Eu absoluto torna-se um eu 

empírico?”, Novalis responde que o impulso do ser Eu é o impulso de pensar e sentir. 

Ambos se manifestam tanto no material quanto na forma – um com outro e um contra 

outro.  No Eu indireto, a reflexão alcançou sua forma determinada de atuar – tem seu 

material determinado –, enquanto o sentimento obteve sua forma determinada. 

Aparentemente independentes, eles aparecem um para o outro e somente dependentes 

de um Eu absoluto. Neste ponto, Novalis percebe que há dois Eus indiretos (mittelbares 

Ich) – nenhum absoluto: o Eu sentido e o eu pensado – o eu do sentimento é o material e 

o eu da reflexão é a forma. 

  “Como chega, entretanto, o Eu absoluto ao finito de modo que, seguindo sua 

própria lei, origina o Eu indireto?”, em outros termos, como derivar a intuição 

intelectual da ação originária? Novalis percebe que “o Eu tem que estar dividido para 

ser Eu”, pois “somente o impulso de ser Eu” é que o reúne enquanto Eu puro. E é nessa 

batalha dentro do Eu em que o  

 

199 Estudos sobre Fichte # 22.“Na ação originária, reflexão e sentimento são uma e a mesma coisa. Aqui 
surge uma necessidade “primigenia” de opor. O sentimento à reflexão; a reflexão ao sentimento.” mas 
“sua eficácia se restringe a sua esfera”, ou seja, eles não podem por nada além de si mesmos. Assim surge 
a “reflexão dentro de si mesma – uma satisfação deste impulso em si mesmo – uma interação do eu 
consigo mesmo de um modo aparentemente indireto. Isso é a intuição intelectual”. 
200 Estudos sobre Fichte #33 
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“o famoso antagonismo no Eu – que constitui sua característica – que já pode 
se encontrar na ação originária absoluta – e que não é mais que uma 
necessária ilusão do eu indireto – que quer deixar de ser Eu indireto e, desse 
modo, se opor a si mesmo. O antagonismo, como tal, somente se encontra no 
Eu indireto e por isso, justamente, é necessário, já que originalmente não é 
um antagonismo – tendo somente em conta o ordo inversus do Eu indireto – 
posto que isso é, em realidade, o fundamento da contradição”201 

 

 Assim, conclui, em seguida Novalis, no #36: 
 
O que no Eu absoluto é uno, no sujeito, segundo as leis do eu absoluto, se 
encontra separado  - ou de um modo ainda mais geral – o que vale para o Eu 
absoluto vale também para o Eu indireto, só que em ordem inversa. 

 

 Fato é que Novalis percebe a problemática caracterização do absoluto 

envolvendo dois componentes distintos: o intuitivo e o intelectual. E como ações 

particulares, a intuição e a reflexão envolvem determinados objetos. Se Fichte 

acreditava que conhecer era como estar no centro de um palco com diversos espelhos, 

refletindo o olhar que permanecia em diferentes imagens, Novalis contesta ao defender 

que a imagem se forma por um prolongamento virtual na retina, o homem, pela 

reflexão, só pode ver o iluminado como imagem e não a luz. Não se pode dar ao Eu o 

caráter de necessidade, de imposição, de realidade - mas de proposta, de ficção 

necessária. O eu é uma virtualidade possível, um prolongamento na e pela reflexão. 

Cego seria aquele que não conseguisse separar a possibilidade da imagem e a 

necessidade do objeto, assim como a independência entre eles. 

 “Que faria Eco se fosse somente voz?202” a não ser ressoar continuamente o que 

se soa diante dela? Assim, pois, a filosofia, enquanto reflexão, pode apenas fornecer 

uma explicação negativa de si mesma, é “– sofística do Eu – imagem transcendental de 

nossa consciência”203, é “por isso que tem que ser dogmática e parecer 

transcendente”204.  

 Outro argumento novalisiano contra a fixação de uma lei fundamental que 

alicerça toda construção do saber recorre à explicação da estrutura contraditória da 

consciência como temporalidade. A reflexão enquanto inserida em um momento 

temporal somente alcança seu fundamento a partir de uma ausência – de algo que parece 

sempre precedê-la205. Embora esta ausência seja sentida como anterior, na reflexão, 

201 Estudos sobre Fichte #36 
202 Estudos sobre Fichte #284 
203 Estudos sobre Fichte # 46 
204 Estudos sobre Fichte #4 
205 Estudos sobre Fichte # 14: O que a reflexão encontra, parece que já está aí – propriedade de um ato 
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entretanto, remete a um tempo futuro, onde se espera completar tal falta através de uma 

infinita aproximação até um ideal. O que se fixa na reflexão não é o presente, pois o 

presente não se deixa fixar206, de forma que sendo certo conceito determinado ou 

referido ao momento presente transmuta-se em uma representação inevitavelmente 

temporária: toda determinação seria provisória, impossível de haver um alicerce dado, 

porém, possível quando a todo o momento fosse construído – construindo. Novalis 

escreve: 
Todo começo efetivamente real é um segundo momento. Tudo o que existe, 
aparece, é e aparece somente mediante uma suposição – Seu fundamento 
individual, seu 'si mesmo absoluto', o precede – tem ao menos que ser 
pensado antes que ele. A tudo tenho que pensar algo anterior – pressuposto. 
Não teria que pensar também algo posterior, pós-posto? Prejuízo. Propósito.  
Pressentimento. Modelo. Pré-fantasia. Projeto207. 
 

 A realidade que se apresenta na reflexão aparece sempre em um segundo 

momento, como se fosse decorrente de um fundamento que lhe antecede, fundamento 

esse suposto e composto pela reflexão – imagem que é sentida como um depois, 

decorrido de um antes pensado, reflete um presente real que não se deixa fixar, de modo 

que o antes e o depois servem de sustentação, como uma intersecção de prolongamentos 

que cria uma imagem fixa de uma virtualidade que se apresenta como realidade.   

 Resposta kantiana208 à Fichte, Novalis retoma a ideia da filosofia crítica no 

sentido de dizer algo através daquilo que não é, de existir apenas representações como 

imagens no espelho da reflexão. Para dentro ou para fora, para uma realidade interior ou 

exterior, não permaneceria a intuição ainda com a função de ser tão somente 

direcionada e condicionada a fatalmente encontrar tão somente imagens? O interior, 

mesmo sendo a realidade, é a realidade em um segundo momento – é alvo de uma 

flecha que deve ser apontada para alguma direção. O cego209 não é, só por ser cego, 

alguém que vê o verdadeiro mundo interno: mesmo com a visão direcionada para 

livre (…) a realidade efetiva somente existe na reflexão. 
206 Estudos sobre Fichte # 248 
207 NOVALIS. Fragmento 591, II, Werke, de 1798, NOVALIS apud CANER-LIESE, Robert. IN: 
NOVALIS. Estudios Sobre Fichte y Otros Escritos. Tradução em espanhol: Caner-Liese Robert. Madrid: 
Akal, 2007 p. 105. 
208 Crítica da Razão Pura, B 68 "Este, com efeito, intui-se a si próprio, não como se representaria 
imediatamente e em virtude da sua espontaneidade, mas segundo a maneira pela qual é afetado 
interiormente; por conseguinte, tal como aparece a si mesmo e não tal como é. Este afetado interiormente 
passa por uma consciência temporal, e por todas as categorias até formar a imagem.  Ou seja, o imediato 
não é nunca imediato – a realidade realiza-se em um segundo momento”. 
209 “Todo adversário dessa doutrina tem de lutar, talvez de olhos vendados, em seu domínio e com suas 
armas, e será sempre coisa fácil arrancar-lhe a venda dos olhos e fazê-lo avistar o terreno sobre o qual se 
encontra”. FICHTE, Doutrina-da-ciência de 1794 , (285) (pg. 153). Não haveria a fé cega de Fichte em 
sua doutrina-da-ciência ter-lhe cegado? 
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dentro, ele ainda produz imagens determinadas, ficções necessárias do conhecimento. 

Depois de escalar íngremes ápices210 e de lá perceber que não há nada que não seja 

imagem, o projeto fichteano peca por seu excesso de fé211, por acreditar que, por detrás 

do monte, Deus haveria de despontar – talvez sob a forma de espelho, como muitos, não 

sem certa razão, associaram a Doutrina-da-Ciência de 1794 com o ateísmo.   

 Fichte que havia respeitado a forma transcendental da investigação, elevando 

Kant à “segunda potência”212 – nos dizeres de Fredrich Schlegel –, pecou em relação ao 

seu excesso de fé em uma suposta lei imutável da razão, pecou em tornar, à sua maneira, 

dogmático o conteúdo da doutrina-da-ciência. E ele não escondeu isso. Ao final do 

“Comunicado Claro como o Sol ao Grande Público Onde Se Mostra Em Que Consiste 

Propriamente a Novíssima Filosofia: Um Ensaio Para Forçar o Leitor à Inteligência” , 

de 1801, Fichte apregoava que 
pela aceitação e difusão universal da doutrina-da-ciência entre aqueles aos 
quais é destinada, todo gênero humano será libertado do acaso cego, e para 
ele a fatalidade será aniquilada. A humanidade inteira será confiada às suas 
próprias mãos, sob a tutela de seu próprio conceito; de agora em diante, fará 
de si mesma, com absoluta liberdade, tudo o que quiser; basta-lhe ser capaz 
de querer213. 
 

Em seus escritos introdutórios à Teoria do Estado, ele expressamente declara:  
Certamente a profissão de fé da filosofia, que eu, por exemplo, professo, e a 
qual desejo elevar a todos, e que não escondo, mas procuro declarar tão sem 
rodeios quanto for possível, é que o mundo dado – quer seja tomado como 
um sistema de coisas, quer como um sistema de determinações da 
consciência – absolutamente não existe em nenhum sentido forte da palavra e 
na sua base e fundamento não é nada: - e isto é para mim tão 
transcendentalmente claro que, diante de uma pretensa filosofia-da-natureza, 
e de todas as filosofias da mesma espécie, só posso compadecer-me de sua 
cegueira214. 

 

 

 

 

210 Na carta de Immanuel Kant a Fichte no fim do outono de 1797: “y la sutilidad de la especulación 
teórica, especialmente si ella trata de sus nuevos y más extremos ápices, la cedo de buena gana a otros.” 
KANT.FICHTE. Correspondencia completa. Traducción de Hugo Ochoa. IN: 
http://www.olimon.org/uan/kant-fichte_correspondencia.pdf (Acesso 25 de maio de 2011) P. 33 
211 Ao excesso de fé fichteano, Kant, numa carta a Fichte em 2 de fevereiro de 1792, lhe responde “Mi 
carencia de fe no premeditada no es una premeditada falta de fé.” Ibidem, p. 15 
212 SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 
1997. (Athenäum, Fr. 281) p. 97 
213 FICHTE, Johann Gottlieb. Doutrina da Ciênica de 1794 e Outros Escritos. Tradução: Rubens 
Rodrigues Torres Filho. São Paulo, Abril cultural, 1984. (Os pensadores). (409) ( p. 246) 
214 FICHTE. Introdução à Teoria do Estado. IN: FICHTE, Johann Gottlieb. Doutrina da Ciênica de 1794 
e Outros Escritos. Tradução: Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo, Abril cultural, 1984. (Os 
pensadores) p. 378. 
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2. De onde se refuta as obras apócrifas e se apresenta inicialmente o conceito 

de poesia infinita 

 

 Antes de tudo, é tempo de corrigir e refutar. Não há livro tão ruim que não tenha 

algo de bom. O aforismo de Plínio o Menor, reproduzido na obra mestra de Cervantes, 

no episódio em que Sansón Carrasco e Dom Quixote dialogam sobre a versão apócrifa 

de Avellaneda, revela não só a necessidade de distinguir perspectivas adotadas como a 

tarefa de diferenciar os Quixotes de cada autor – e resguardar o ponto de vista 

trabalhado nesta dissertação é o que torna imperativo neste momento. 

 Que os Estudos sobre Fichte representam uma resposta romântica pela 

perspectiva kantiana à Fichte não resta dúvida. Mas há de se frisar que é uma resposta 

tanto poética quanto epistemológica. Há quem diga, como Jane Kneller, que o 

romantismo novalisiano seja uma “resposta poética kantiana para o revisionismo de 

Fichte”215. Pode-se concordar parcialmente quando o assunto é sobre a questão da 

intuição intelectual ou do ponto de vista estritamente epistemológico, mas antes de 

qualquer coisa, parece-nos mister não argumentar nem provar, no presente momento, 

mas apenas sugerir que a estética romântica é completamente diferente da estética 

kantiana, a qual caminha mais para uma recuperação do classicismo, com os conceitos 

de belo natural e sublime216, do que propriamente com os novos conceitos que os 

românticos apresentam. 

 Vale lembrar que, quando trata especificamente da parte estética, Kant parece 

querer dissociar lógica e estética e estabelecer uma estrutura lógica na própria estética, 

estrutura esta que a salvaguarda da própria lógica, da própria reflexão. Longe de 

destrinchar os conceitos kantianos, fato é que quando se fala em experiência estética em 

Kant, o que deve primeiramente se ter em mente é a relação entre beleza e natureza. O 

que não é o caso da estética e da arte do romantismo novalisiano, onde, diferentemente 

215 KNELLER, Jane. Kant e o Poder da Imaginação. Tradução de Elaine Alves Trindade. São Paulo, 
Madras, 2010. p. 142. 
216 Bem verdade que o conceito kantiano de gênio tem raízes pré-românticas, mas Kant associa-o sempre 
ao conceito de natureza. Gênio é um dom natural, o talento que dá regra à arte. Para Kant, o próprio 
talento enquanto faculdade produtiva inata do artista pertence à natureza e conclui: “gênio é a inata 
disposição de ânimo (ingenium) pela qual a natureza dá a regra à arte”. (Crítica da Faculdade do Juízo. 
Trad. Valério Rohden e Antonio Marques. Rio de Janeiro: Forense, 1990. P. 153) A recuperação da 
natureza como fonte, o gênio enquanto produto de uma força maior que ele e que dita regras, tais aspectos 
indicam, a nosso ver, ainda um classicismo limitado (sujeito e determinado por uma força natural) e não 
um classicismo sem limites, exercitável, contínuo e infinito, conforme propõem Schlegel e Novalis – 
proposta essa apresentada ao longo da dissertação. 
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de Kant, a natureza é criada e a arte, em vez de dar lugar à filosofia, como queria Hegel, 

“transforma-se para agregar a si o caráter que define a época moderna: a reflexão” 217. 

 Do mesmo modo, não seria prudente associar Novalis como um fichteano que 

proclama o poder absoluto do Eu e, subtraindo o não-eu – “esse resíduo problemático da 

exterioridade”, que limita a fruição plena do Eu, como pontua Olivier Schefer,–, vê as 

coisas a partir da verdade poética e absoluta do sujeito criador que não encontra travo 

nenhum a ser superado. Compreensão essa simplificadora e ingênua, como se a Dom 

Quixote, para ser andante cavaleiro, não fosse necessário sair e lutar contra gigantes e 

moinhos de vento, como se apenas por força da mente e da reflexão, vinculado apenas 

pela representação, iludindo-se a si mesmo pelas leituras, não fosse preciso escrever o 

mundo com suas próprias mãos. 

 Nesse ponto, mesmo que alguns comentadores considerem Novalis como mero 

epígono de Fichte por sugerir um “fichteísmo autêntico” e “sem choque”, “sem o não-

Eu em seu sentido e significado”218, não haveria de ser já uma mudança relevante de 

perspectiva, perspectiva que antecipasse a fórmula hegeliana da equivalência entre o 

real e o efetivo, a partir de uma ótica vinda do próprio Absoluto? Não estaria Novalis, 

eliminando o obstáculo do não-Eu, propondo uma passagem do idealismo subjetivo ao 

idealismo objetivo, o qual parte segundo um princípio analítico para um caminho 

sintético – diferentemente do idealismo fichteano que avança por um caminho analítico 

segundo um princípio sintético219? Diante do problema central do idealismo alemão, 

que é a resolução dos contraditórios e da heterogeneidade do eu e do mundo através de 

uma identidade total e não abstrata, não estaria Novalis antecipando o “retorno a si” e 

possivelmente iniciando um sistema em que o “em-si” e “para-si” identifica a 

efetividade com a racionalidade, ou em termos novalisianos, o poético com o 

verdadeiro? 

 Como foi visto, se, em Kant, por falta de provas, a razão é inocentada, em 

Fichte, não é a razão pura que se assenta no banco dos réus, mas o próprio tribunal. Se a 

questão kantiana era um problema de fato, o problema fichteano é um problema de 

competência – de direito – mas um direito que é antes de tudo fato: é assumido um 

intrincamento entre fato e direito, fenômeno e coisa-em-si. Nesse processo, não basta 

apenas instaurar o tribunal, mas sim indagar se há capacidade em fazer um tribunal – no 

217 ANDRADE, Pedro Duarte. Estio do tempo: o amor entre arte e filosofia na origem do romantismo 
alemão. Rio de. Janeiro, PUC, Departamento de Filosofia, 2009 (tese de doutoramento) 
218 O que tardiamente, no Borrador Universal, Novalis sugerirá no frag. nº 639: 
219 Estudos sobre Fichte # 272. 
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banco dos réus, o tribunal olha para o juiz e vê a si mesmo. Desse olhar, a 

correspondência entre juiz e réu, Fichte faz sua prova de legitimidade. Buscando uma 

lei necessária, o tribunal que é juiz e réu, no intuito de se livrar da prisão do paradoxo da 

legalidade, vê nessa própria identidade – do Eu sendo um Tu – a lei necessária da 

liberdade – e não seria próprio da liberdade submeter-se às próprias leis feitas por si 

mesmo, não corresponderia a autonomia a lei da liberdade? Radicalismo pela 

perspectiva moral, bem verdade, mas é um radicalismo e tudo que é radical expõe a 

raiz: e se avançarmos no solo, o que encontraremos senão a terra fértil que um dia fez 

brotar a semente? 

 Fichte, que descobriu em Kant a lei da revolução copernicana como a lei da 

necessidade de assumir determinada perspectiva diante do saber de algo, esquecera que 

o saber do perspectivismo do saber é ainda um saber perspectivo. O considerado ponto 

de vista absoluto é, quando confrontado com a própria reflexão, relativo. Assim, embora 

assumido de forma livre, a radicalização do método transcendental estabelecera uma 

legalidade absoluta: a lei necessária da liberdade. Não fora irrefletidamente que Kant 

considerara o autor da doutrina-da-ciência como um mero lógico, por delimitar um 

terreno que já era pressuposto em qualquer construção filosófica. Todavia, delimitar, ou 

melhor, legitimar o conhecimento através da reflexão sobre as estruturas do pensar, 

tornando tais estruturas responsáveis pela própria necessidade da reflexão – 

configurando assim um suposto ciclo dialético –, seria, para Novalis, problemático, já 

que tal legalidade fixa é antes de tudo criada: o obstáculo que se encontra no eu teórico 

reveste-se não de uma necessidade vinda de fora, mas de um travo criado de dentro.  

 Em vez de unir, como queria o idealismo fichteano, o que é característico da 

filosofia é, sobretudo, separar. Na esteira da revolução copernicana da revolução 

copernicana, assumindo o perspectivismo do saber como também um saber perspectivo, 

Novalis constata no Borrador Universal n. 622: 

  
A filosofia separa todas as coisas – relativiza o universo – como o sistema 
copernicano, ela suprime os pontos fixos e de um sistema passivo faz um 
sistema oscilante. Ela ensina a relativizar todos os fundamentos e todas as 
qualidades – a diversidade infinita e a unidade das construções de uma 
mesma coisa220. 

  

220 Borrador Universal nº 622 – página 162. Em seguida, no fragmento nº 624, Novalis define a filosofia 
como um esquema da relação entre as ciências, esquema esse substituível e que segue uma relação de 
validade e não verdade. 
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 Se as regras são criações e toda criação parte de um Eu relativo, em um mundo 

em que é impossível ir além do fenômeno, a coisa julgada pela razão torna-se um 

substituto de verdade, substituto esse que expressa não mais uma lei da liberdade, mas 

se inverte e investe de uma liberdade na legalidade.  Ou seja, há sempre o lugar de uma 

lei fundamental, do pressuposto que é cerne e estrutura de todo sistema. Fichte 

equalizava A=A. Novalis não questiona o lugar, não questiona o movimento cujo fim é 

encontrar a origem de todo pensar. No entanto, diante da necessidade racional de 

determinar tal lugar, Novalis relativiza: liberdade não é seguir a lei da razão, mas 

construir sua lei, segundo princípios infinitos e recombináveis. Assim, derrubando as 

barreiras da legalidade fixa que “se encontram na atividade do eu teórico”221, diante da 

impossibilidade de ir adiante já que o fundamento não pode ser dado nem descoberto 

(Findung), o que resta é inventar (Erfindung), “se ajudar com um decreto-lei, ou com 

uma ação-lei – uma decisão rápida”222. E essa invenção enquanto lei fictícia é produto 

da liberdade, liberdade que decorre de um estado da imaginação oscilante223 -  afinal, 

conforme apreendido na lição fichteana, não há nada no entendimento que não estivesse 

já contido na imaginação, de forma que é esta quem não prescreve, mas cria leis a serem 

prescritas à natureza. 

 Em Novalis, a letra é fichteana e o espírito, kantiano - a vocação224 é fichteana, 

mas o veredicto, kantiano. Que a natureza é um produto da imaginação, que temos 

apenas acesso aos fenômenos e que faz parte da razão apontar para além dos seus 

domínios - é o ponto de partida do perpétuo saltar da filosofia, a qual se torna, 

sobretudo, poesia de conceitos, na medida em que se orienta sempre por pressupostos, 

por ficções necessárias. Como criação, criação enquanto criar e ação, a filosofia orienta-

se pelo princípio da ordo inversus: o que vemos, inclusive o Eu puro, vemos de fora, 

como objeto e, mesmo o que está em nós, vislumbramos como se estivesse ao mesmo 

tempo fora de nós – é a natureza da reflexão. Mas diante do imperativo da unificação e 

221 HARTMANN, Nicolai. Filosofia do idealismo alemão. Trad. José Gonçalves Belo. Lisboa, Calouste 
Gulbenkian, 1976.p.230 
222 Novalis, Pólen. Observações Entremescladas, Frag 24. pg. 51. Observa Rubens Rodrigues Torres 
Filho o uso do neologismo Machthandlung, que significaria uma “ação de autoridade”. Constitui uma 
dupla referência a Fichte: o célebre neologismo da doutrina-da-ciência “Tathandlung” (estado-de-ação)  e 
Machtspruch (decreto absoluto da razão que corta o nó, diante da impossibilidade de unificar o eu e o 
não-eu). 
223 Estudos sobre Fichte # 249. pág. 106 
224 “Advocatus, vocatus ad”: um chamado a socorrer – etimologicamente  “advocacia” significa o 
exercício de um pedido em relação a algo: é uma vontade que se direciona à possibilidade em obter 
determinado direito. Novalis herda a vontade fichteana, mas aceita o veredito kantiano de que tudo o que 
tenta ultrapassar a condição de possibilidade é uma mera ilusão da razão, é uma ideia reguladora. 
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da impossibilidade e necessidade da ficção necessária do Eu puro, a filosofia só existe 

enquanto uma ação alternante – Wechselwirkung – com a poesia225. Pensar é, sobretudo, 

criar.  

  Se a partir da imaginação são deduzidas todas as faculdades e forças internas e 

externas226, o que é o pensamento senão um ato estético, senão uma produção? Fato é 

que, embora o princípio fundacional de Fichte fosse rejeitado, reflexão do princípio 

sobre si mesmo não. Como bem frisou Walter Benjamin, “no sentido primeiro 

romântico, o ponto central da reflexão é a arte e não o Eu”227. O Eu é visto enquanto 

arte, enquanto fundamento da criação. Novalis havia notado e comentara a Schlegel que 

“doutrina-da-ciência de Fichte nada mais é que o esquema de um ser artístico 

interior228”. Da mesma maneira, ao analisar Fichte, Novalis verificou no Borrador 

Universal nº 76, que, não despropositadamente, tem como título “Teoria da Educação”: 

 
“O início do Eu é puramente ideal. Se ele tivesse começado, ele precisaria 
começar de certa maneira. O começo já é um conceito tardio. O começo 
nasce depois do Eu, porque o Eu não pode ter começado. Vemos, portanto 
que estamos no âmbito da arte – mas esta suposição artificial é o fundamento 
de uma ciência ‘verdadeira’ que nasce sempre de um feito artificial. O Eu 
deve ser construído. A filosofia prepara, cria elementos artificiais e orienta, 
assim, a construção. Não se trata da história natural do Eu – o Eu não é 
produto da natureza – nem é uma natureza – nem é um ser histórico – mas 
sim um ser artístico – uma arte – uma obra de arte...229” 

 

 Desloca-se, enfim, a necessidade do ato moral230 para a liberdade do ato estético 

como possibilidade de fundamento: a estrutura da estrutura é até mesmo invenção, é 

uma obra de arte – inacabada obra de arte na medida em que é obra de arte de si mesma 

enquanto ação infinita, enquanto andante cavalaria que, sem preguiça231, faz uso de uma 

225 SILVA, Márcio Seligmann-Silva. Friedrich Schlegel e Novalis: Poesia e Filosofia. IN: Estudos Anglo-
Germânicos em Perspectiva, org. por Izabela M. Furtado Kestler, Ruth P. Nogueira e Sílvia B. de Melo, 
Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2002. 
226 Borrador Universal, n. 746 
227 BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Tradução de Márcio 
Seligmann-Silva. São Paulo, Iluminuras, 1999.  p. 48. 
228 (Comentário ao fragmento 96 de Schlegel em O Dialeto dos Fragmentos) 
229 Borrador Universal, nº 76 – p. 34 
230 Se a defesa da liberdade em Fichte erige uma construção baseada em um único “princípio 
constitutivo”, de forma a assegurar a razão prática no centro do sistema kantiano, em Novalis, a liberdade 
enseja a possibilidade de construir qualquer sistema – um passo atrás no que antecede a cidadela 
fichtiana.  Ver: (NEUHOUSER, Frederick. Fichte's Teory of Subjectivy. Cambridge university Press, 
1991, p. 21-29) 
231 Borrador Universal, nº 724 – p. 192: “Por preguiça, nenhum homem quer um mecanismo simples ou 
magia simples. Ele não quer ser ativo e usar sua Imaginação produtiva”. 
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imaginação produtiva, a qual nada mais é que um “sentido estimulado pela razão, pela 

ideia, pela fé e pela vontade”232. 

 Portanto, ao fichtizar233, Novalis contorna os problemas da doutrina-da-ciência – 

enquanto equiparação entre reflexão filosófica e reflexão originária – através da 

mediação poética: pois se tudo é visto como imagem, como reflexo de algo fora e, 

concomitantemente, dentro de nós, é por via estética, pela criação que a obra de arte 

metaforicamente representa a intuição intelectual e mostra a impossibilidade de tocar o 

Absoluto. 

 

232 Borrador Universal nº 862 – pg. 220 
233 Pólen, fragmentos logológicos I e II, pg. 111. 
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CAPÍTULO 5: 
 POESIA INFINITA 

 

Seja como for, a literatura cavalheiresca, com todos seus heróis esbeltos, jovens, 

fortes e belos, não mais proporciona satisfação que se tinha anteriormente – talvez 

falasse Cervantes. E mesmo que Dom Quixote não fosse necessariamente uma investida 

contra os livros de cavalaria, apontava para a morte do romance daquele gênero 

literário.  

Do mesmo modo, no início do século XIX, especificamente entre 1819 e 1829, 

em seu curso sobre Estética234, anotado e editado posteriormente por Gustav Hotho, 

Hegel concluía que, diante de um cenário em que o pensamento e a reflexão 

continuamente sobrepujavam a bela arte235, por mais que “queiramos achar excelentes 

as imagens gregas de deuses”, dos cavaleiros e heróis, e “ver Deus Pai, Cristo e Maria 

expostos digna e perfeitamente – isso de nada adianta, pois certamente não iremos mais 

inclinar nossos joelhos” 236. 

Indiretamente, Cervantes denunciava o fim da influência dos romances da 

andante cavalaria – diretamente, Hegel denunciava a “morte da arte”, ou seja, a 

insuficiência da arte clássica em propiciar a necessidade espiritual própria à época 

moderna. 

No entanto, se Dom Quixote o andante cavaleiro que ressuscita tal gênero 

através de um novo modo, incorporando a loucura e o riso à bandeira geralmente séria e 

sisuda da cavalaria, Hegel, por sua vez, separa a arte da filosofia, na medida em que 

cada uma representa um modo próprio de expressão do Absoluto: a arte clássica 

inevitavelmente deve morrer, pois tem um limite em si mesma como forma de 

apreensão da consciência. Quixote está no tempo e não se separa dele, o clássico é sem 

234 Javier Domíngues Hernández, em seu artigo “Arte como formelle Bildung: a estética de Hegel e o 
mundo moderno” (IN: WERLE, Marco Aurélio e GALÉ, Pedro Fernandes (Org). Arte e filosofia no 
idealismo alemão. Barcarrola: São Paulo, 2009 – pg 77-104) adverte sobre o título “Cursos de Estética”, 
uma vez que o tema das lições hegelianas não era a arte enquanto gosto e afetação, enquanto beleza 
gerada e regenerada pelo espírito, antes, porém, o método hegeliano é o da erudição, entendida como “a 
exata familiaridade com o âmbito incomensurável das obras de arte individuais de épocas antigas ou 
recentes”, bem como o sentido de que “toda obra de arte pertence à sua época, ao seu povo, a seu 
ambiente e depende de concepções e fins particulares, históricos e de outra ordem”. Ou seja, o fio que liga 
e é objeto das reflexões hegelianas é a história da arte e não apenas a obra desprovida de uma perspectiva 
histórica. 
235 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: EDUSP, 2001, p. 
34 
236 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. p. 118. 
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limites, continuação do único livro a ser escrito; ao passo que Hegel, posiciona-se em 

um tempo fora do tempo, tempo que separa capítulos e formas de escrita. 

Histórico, o filósofo define a arte como um modo em que se apreende um saber 

imediato e sensível – “um saber na Forma (Form) e na forma (Gestalt) do próprio 

sensível e objetivo, no qual o absoluto chega à intuição e sensação” 237. Mas o absoluto 

é reflexo da liberdade e do espírito humano, os quais não são estáticos e, destarte, chega 

o momento em que a intuição e a sensação não conseguem captar o conteúdo do 

absoluto: a arte aponta para um sentido que a transcende. E, embora se possa “ter a 

esperança de que a arte vá sempre progredir mais”, se consumar e apreender 

sensivelmente o Absoluto, sua Forma deixa de “ser a mais alta necessidade espírito” 238. 

Para Hegel, diante desse limite, do limite que a arte tem em si mesma, impõe-se uma 

nova forma da consciência para se apreender o Espírito Absoluto, apreensão esta que se 

dará, em um determinado momento histórico, pela religião e, posteriormente, pela 

filosofia239.   

 A postura hegeliana é coerente. Copernicanamente, em Fichte, os objetos são 

vistos em relação ao Absoluto, na ótica de Novalis, os objetos são visto em relação a 

alguma relação, em relação a algo criado enquanto atividade infinita, em relação a um 

ponto (virtual e necessariamente) fixável. Hegel, por sua vez, retoma a figura do 

Absoluto, não mais negativamente, mas positivamente: o Absoluto é que é visto em 

relação aos objetos. E embora parta do problema entre a inadequação da certeza do 

sujeito cognoscente e a verdade do objeto conhecido, a dialética hegeliana assume uma 

perspectiva em que a coisa-em-si é o próprio mundo enquanto implicação e explicação 

do ideal: “O interior aparece no que é exterior e se dá a conhecer através do mesmo, ao 

passo que o exterior aponta por si próprio para o que é interior”240. Perspectiva neutra 

237 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. p. 116. 
238 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. p. 118. 
239 Ainda na Seção da Primeira Parte: A idéia do belo artístico ou o ideal sobre a posição da arte em 
relação à religião e à filosofia, Hegel esclarece que: “A arte, por meio da ocupação com o verdadeiro 
enquanto objeto absoluto da consciência, também pertence à esfera absoluta do espírito e, por isso, 
segundo seu conteúdo, encontra-se no mesmo terreno da religião, no sentido mais específico do termo, e 
da filosofia”. (Cursos de estética I. p. 115). Interessante é observar que essa relação gradual entre arte, 
religião e filosofia também aparece em Hölderlin em “Hipérion ou O Eremita na Grécia”: “O primeiro 
filho da beleza humana, da beleza divina é a arte. Nela, o homem divino rejuvenesce e retoma a si 
mesmo. Ele quer sentir o que é e, por isso, contrapõe a si mesmo a sua beleza. Assim é que o homem 
ofereceu para si mesmo os seus deuses. Pois, no começo, o homem e seus deuses eram um só, quando, 
desconhecida de si mesma, vigorava a beleza eterna (…) O segundo filho da beleza é a religião. Religião 
é o amor pela beleza. O sábio a ama, a infinita, a que tudo abraça”.  (HÖLDERLIN. Hipérion ou O 
Eremita na Grécia. Tradução de Marcia C. de Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 1993. Col. pensamento 
humano. pg. 97) 
240 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. pg. 43.   
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quanto à dinâmica intrínseca da própria ideia: concebe-se assim um processo autônomo 

em que, de certo modo, a objetividade (e não mais o sujeito) já está pressuposta 

logicamente antes mesmo do início do processo. A preocupação de Hegel é com a 

verdade e a verdade – núcleo e sujeito da história e da filosofia – se diz de vários 

modos, mutáveis modos que, no decorrer do tempo, não se tornam mais satisfatórios 

quanto à amplitude da compreensão. E a arte nada mais é que um modo de mediação 

entre o Espírito Absoluto e o reconhecimento de si. No entanto, em tal mediação, a arte 

“está limitada a um conteúdo determinado. Apenas certo círculo e nível da verdade é 

capaz de ser exposto no elemento da obra de arte”241. A arte é finita: pois é forma e o 

conteúdo a ser descrito naquela forma a ultrapassa. 

O diagnóstico hegeliano da morte da arte é famoso, mas se torna surpreendente 

se comparado com um texto pouco conhecido escrito pelo jovem Hegel, entre 1794 a 

1797, chamado pela crítica de “O Mais Antigo Programa Sistemático do Idealismo 

Alemão”242. 
Estou agora convencido de que o ato supremo da razão, o qual inclui em si 
todas as ideias, é um ato estético; e que verdade e bondade só na beleza estão 
irmanadas. O filósofo deve possuir tanta força estética como o poeta. Os 
homens sem sentido estético são os nossos filósofos letrados. A filosofia do 
espírito é uma filosofia estética. De nenhum modo se pode ser 
espiritualmente rico, nem sequer se pode raciocinar de forma inteligente 
sobre história – sem sentido estético (...) A poesia adquire com isso uma 
dignidade superior, torna-se outra  vez no fim o que era no começo – mestra 
da humanidade; pois não  há mais filosofia, não há mais história, a arte 
poética sobreviverá a  todas as outras ciências e artes243. 
 

 Reconhecendo o ato estético como antecessor ao filosófico, no sentido de criar 

um problema e/ou perspectiva a ser explorado, o jovem Hegel propõe o caminho 

inverso: o estético não é o modo espiritual, antes o modo espiritual decorre de uma 

estética, de uma criação que antecede o próprio espírito – o Absoluto só é possível de 

241 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. pg. 34 
242 À título histórico, é preciso pontuar que a querela em torno da autoria do “Mais Antigo Programa 
Sistemático do Idealismo Alemão” iniciou-se na primeira metade do século XX. O pequeno texto, 
adquirido em leilão pela Biblioteca Real de Berlim em 1913, foi inicialmente estudado por Franz 
Rosenzweig, o qual atribuiu a autoria a Schelling. No entanto, quando comparado o conteúdo do texto 
com as ideias de Schelling na época (1794-95), havia certa incoerência. Foi o que Wilhelm Böhm 
percebeu e, em 1926, defendeu que o autor do fragmento seria Hölderlin, uma vez que este, em 1795, já 
se afastava das ideias de Kant e Fichte e esboçava a ideia de unidade original, uma interpenetração entre 
espírito e matéria, natureza e pensamento. Contra Böhm, Ludwig Strauss reafirmou a posição de 
Rosenzweig e, novamente, Schelling foi reconhecido como autor. No entanto, quando aparentemente 
havia um consenso,  em 1965 Otto Pöggeler  reascendeu a querela ao atribuir ao jovem Hegel a autoria do 
texto. Questionando a datação feita por Rosenzweig, a tese de Pöggeler foi imediatamente considerada 
plausível e acolhida pelos estudiosos, apesar de ser colocada em questão, por Manfred Frank e Gerhard 
Kurz, a possibilidade de que uma quarta pessoa tenha sido seu ator. 
243 HEGEL, G.W.F. [Monoteísmo da Razão – Politeísmo da Arte] O mais antigo Programa Sistemático do 
Idealismo Alemão. Tradução de Arthur Mourão.  Corvilhã: Lusofiapress, 2009.  Pg.4 
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ser apreendido se ele é antes criado. Não que todo ato estético seja criativo, mas toda 

criação é um ato estético e o sentido estético é justamente a percepção de que todo 

sistema filosófico não é dado, mas construído. 

  O pequeno e referido texto é rico e contém alguns elementos a serem 

preliminarmente elucidados. Em primeiro lugar, há uma vinculação de cunho 

metafísico-ético, em que, sob a égide da liberdade, erige-se uma nova lei, a qual confere 

à racionalidade uma figura estética abundante e totalizante. Não se trata apenas da 

passagem entre filosofia teórica e filosofia prática, através da consumação da obra de 

arte. A razão, ao ver-se como razão, vê a imagem de si mesma, vê seu contorno e o que 

ultrapassa o contorno, sendo que seu limite é continuamente se afirmar enquanto 

imagem de si mesma, um contínuo tornar-se autoconsciente. A razão, para ser razão, 

põe-se: e por isso é poética, ao criar-se a si mesma, como obra de arte, como autônoma 

tanto de linguagem quanto de ação – Fiat lux da origem de toda imagem e de todo 

espelho da reflexão.   

Em segundo lugar, cumpre destacar que, se o sujeito é o Eu, origem de todo 

desenvolvimento, o fim é a criação do mundo como produto de uma liberdade: 

radicalizando o ideário iluminista, o programa aponta para o futuro como palco de uma 

contínua liberdade criadora que se revoluciona sobre o mundo e sobre si mesma, 

construindo e destruindo suas próprias criações.  

Em terceiro lugar, e é este o ponto importante a ser destacado, o método de 

Hegel é a-histórico.  Bondade e verdade estão na Beleza. Bondade, verdade e beleza são 

atemporais: são independentes do mundo externo, mas dependentes do mundo interno, 

do mundo que se constitui fora da temporalidade objetiva. Mas o que é o externo, se o 

próprio externo é constituído e não dado? O jovem Hegel sabe, da mesma maneira sabe 

que, na arte, o sentido do objeto envolve uma independência ante seu próprio material, é 

um sentido eterno, que destaca verticalmente o que horizontalmente aparece em 

determinado tempo. A arte capta os objetos em sua essência e por captar criando seus 

próprios objetos é imagem e essência da razão que dá a si mesma seu próprio alfabeto. 

Do ponto de vista inaugural, a razão é estética. Do ponto de vista da condição de 

sentido, a razão é ética – “uma ética”, são as primeiras palavras do texto, palavras que 

denotam uma proximidade com o projeto espinosista, mas a partir de um 

posicionamento inaugural do Eu, conceito este ainda fichteano. Bondade e verdade 

estão na Beleza: sentido e texto estão na folha em que se escreve. 
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A poesia anuncia-se como início e fim da história, de forma que ela é senhora do 

tempo e é também o ponto e meio em que convergem os saberes dos povos e a 

responsabilidade pedagógica de educar a humanidade.  

 Fixar o que era compreendido como infixável244. Eu, Deus, mundo – o que era 

impossível de ser conhecido em Kant adquire a possibilidade de ser criado. A origem, 

justamente por ser uma ficção, uma invenção – como todo começo o é -, embora 

apareça precedente, aponta para um futuro após o deicídio, onde nada é dado nem feito 

a priori. Assim como se percebe em Novalis, o texto hegeliano que surgiu na mesma 

época, revoluciona não por seu conteúdo propriamente, já que os elementos são 

encontrados tanto na poesia do Sturm und Drang quanto nas filosofias de Kant e Fichte, 

mas por sua postura em reconhecer e distinguir tais elementos, criando peças de 

conceitos a serem encaixados num quebra-cabeça sem imagem certa. 

 No entanto, em O Mais Antigo Programa Sistemático do Idealismo Alemão, a 

metodologia ainda parte do deduzido, ainda tem uma preocupação com a origem, sem, 

contudo, alertar para o problema do fundamento. A poesia é infinita: mas a partir de um 

espaço, depois de determinado tempo.  

  Se o jovem Hegel ainda aparece como sistemático, fundamental e universal, 

assistematicamente, Novalis destaca que a universalidade da filosofia está no aspecto de 

ela não ser universal. As filosofias são individuais, na medida em que parte de um 

absoluto,“só que não de um absoluto puro”, de forma que “são propriamente mesclas de 

filosofia e a-filosofia, e quanto mais íntimo é o entremesclamento, mais interessante245.” 

De igual modo é o poeta, mas se distingue por apenas querer expor sua filosofia 

individual: a universalidade é seu singular. Portanto, conclui Novalis, mesmo 

reconhecendo a filosofia da filosofia – a necessidade fundamental do entendimento –, 

na prática, “a despeito de todo esforço, nunca mais poderá sair totalmente do círculo 

mágico de sua filosofia individual” 246.  

 A poesia, por ser expressão e atuar através do discurso247, manifesta-se como 

modo mais elevado de formação, presente em cada homem particular, não como 

244 O neologismo “infixável” foi posicionado intencionalmente, por indicar através de seu ambíguo 
prefixo a) (in: sentido de privação e negação) aquilo que não se pode fixar e b) (in: sentido de 
aproximação, superposição, de movimento para) aquilo que é preciso fixar; 
245  Polén. Fragmentos logológicos I e II. Frag 8. pg. 110 
246  Polén. Fragmentos logológicos I e II. Frag 8. pg. 111 
247 Na Conversa sobre a Poesia, Schlegel inspira-se no modelo literário dos diálogos platônicos,  forma 
fragmentária e, ao mesmo tempo, ágil como um romance. Na Conversa, cada personagem corresponde a 
um de seus amigos do círculo de Iena. Novalis é retratado como Lothario. No texto, Novalis-Lothario diz: 
“Toda arte e toda ciência que atuam através do discurso, quando voluntariamente praticadas como arte e 
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essência ou natureza a priori, mas como virtualidade a ser realizada na própria vida – 

não como algo posto, mas como proposta. Semelhantemente, diz Schlegel: 
Cada homem possui sua própria natureza e seu próprio amor, também traz 
dentro de si sua própria poesia. Que precisa ser preservada, tão certo quanto 
ele é aquilo que é; tão certo quanto nele há alguma coisa, pelo menos, que 
seja original; e nenhuma crítica pode ou deve roubar-lhe sua essência mais 
própria, sua mais íntima força, para refiná-lo e purificá-lo até uma imagem 
comum, sem espírito e sem sentido, como se esforçam os tolos, que não 
sabem o que querem. Mas a elevada ciência da crítica genuína deve-lhe 
ensinar de como precisa formar e educar a si mesmo, em si mesmo, e antes 
de tudo a compreender toda outra manifestação autônoma da poesia em sua 
clássica força e plenitude, para que as flores e os grãos de espíritos alheios se 
tornem alimento e semente de sua própria fantasia.248  

 Já que a razão, o entendimento e outros conceitos transcendentalmente abstratos 

não conseguem captar a lógica ou a ilógica concreta do Absoluto, se este, inapreensível, 

se apresenta como um prolongamento fictício que aponta para um fim a ser criado, o 

que preenche, fixa o oscilante e dá sentido é a poesia. Assim, a poesia adquire dois 

aspectos centrais: a) construir a realidade, não mais totalizante, universal ou necessária, 

como queria Fichte, mas como uma construção aberta, singular e possível – é uma 

mudança de postura frente ao conceito da egoidade; b) dar sentido para Eu, para a vida, 

que agora é visto sob um imperativo estético e moral – mas é um sentido consciente de 

que é um sentido, a reflexão reflete a si mesma e sua própria limitação, de modo que o 

Eu representa a realidade que recria a si mesmo como fundamento, consciente quanto à 

impossibilidade de um fundamento legítimo. 

  Novalis escreve no fragmento #396 dos Estudos sobre Fichte: 
Ali onde o homem coloca sua realidade, o que fixa, isso é, seu deus, seu 
mundo seu todo. Relatividade da moral/ Amor/ Nossos princípios pedantes./ 
O que nos agrada – o que nos desagrada – o que nos atrai – o que nos repele - 
Realidade da fantasia humana e da vontade. Liberdade de autodeterminação 
do destino, etc. Inclusive o que é desagradável para outras pessoas tem que 
me interessar. 

 A origem está diante do homem: é um projeto, uma obra infinita a ser executada.  

Não se trata de um retraimento, de uma retirada tímida do sujeito para o jardim interior 

de uma bela alma. Não se trata de uma mera nostalgia do ânimo ou uma impulsão ao 

vazio de interesses.  A “tísica do espírito”, expressão mal-humorada do maduro Hegel, 

critica uma suposta autoaniquilação das “determinidades e unilateralidades”, uma 

suposta nostalgia que, ao apontar para o sentimento de finitude e para a insuficiência da 

alcançam o cume mais alto, manifestam-se como poesia” (SCHLEGEL, Friedrich. Conversa Sobre a 
Poesia. Trad. Victor-Pierre Stirnimann, São Paulo, Editora Iluminuras, 1994, p.46)  
248 SCHLEGEL, Friedrich. Conversa Sobre a Poesia. Trad. Victor-Pierre Stirnimann, São Paulo, Editora 
Iluminuras, 1994, p.29. 
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abstração, não consegue e nem quer “dignar-se à ação e produção efetivas” 249 – mas 

não se trata disso. Antes, porém, o sujeito novalisiano se confronta com o mundo e 

mergulha incessantemente nas coisas: diante do impedimento, ou melhor, do estar 

impedido por uma propulsão que está contida nele mesmo, o sujeito através da atividade 

sem objeto – a atividade sem fim – dirige-se a um ansiar em que cria seu próprio deus, 

sua própria fé, sua própria espada.   

 Mas Hegel interpreta o romantismo pautado numa subjetividade sem 

objetividade. O “Eu” de Fichte é compreendido como uma individualidade, como que 

“produzido pela subjetividade do Eu”. Semelhantemente, Hegel caracteriza a ironia 

romântica como negativa, vazia, na medida em que nega a si mesma e acredita, como 

um eclesiástico, que tudo é vaidade, derrubando assim o fundamento de toda eticidade e 

de “tudo o que é em si mesmo pleno de Conteúdo” 250. Ora, Hegel interpreta 

negativamente o que o romantismo viu como máximo grau de positividade. Hegel 

interpreta pelo viés da interioridade o que os românticos almejavam que os 

interpretassem pela perspectiva da objetividade.  Para os românticos, para Novalis, não 

se trata de aniquilar apenas a verdade, mas também aniquilar o aniquilamento: a vaidade 

das vaidades é também vaidade, não haveria verdade nem na metalinguagem, o fim e a 

origem são fictícios, o que importa é reinventar o caminho. É devido à renúncia ao 

absoluto que nasce em nós a atividade livre e infinita. Não existe um inicio, exceto 

enquanto nostalgia, enquanto impulso para realizar ideais cujo conteúdo está ainda por 

vir.  

 Hegel denuncia o que ele considera como insuficiência: a loucura de negar o 

Absoluto, a loucura de Dom Quixote em formar seus próprios ideais, construindo sua 

realidade sem deixar que a realidade, supostamente, também o construa. Mas esse 

movimento de denunciar uma insuficiência e apontar para um novo fim – um infinito 

fim que aproxima enredos a serem continuamente superados – é uma característica 

romântica. Para Novalis, a tomada de consciência do Absoluto através do tempo é 

apenas um modo que deve ser reconhecido – tudo nos interessa – mas deve também ser 

suprassumido e considerado como um ponto de vista. Dom Quixote também tem a 

consciência histórica: mas a reinterpreta a seu modo, à sua lei que é, 

concomitantemente, autocriação e autonegação – sua dignidade reside em sua 

autodelimitação. É que a loucura de Dom Quixote denuncia um duplo movimento: 

249  HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. p.172. 
250 HEGEL, G. W. F. Cursos de estética I. pg. 85.   
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contra a razão dos outros e contra a razão de si mesma; denuncia a insuficiência do 

mundo dado e a insuficiência da realidade feita. Se Hegel faz de Dom Quixote apenas 

um louco por não se ater à reflexão, por ter uma consciência infeliz que, cindida no 

mundo, encontra em si mesma uma solução parcial ao ter que buscar sempre novas e 

inventadas aventuras; Novalis afirma kantianamente que é impossível uma dialética que 

seja genuinamente objetiva: é preciso subjetivamente construir monstros para  

objetivamente escalar moinhos. Dom Quixote consciente de si e consciente da 

impossibilidade de sair de si: a comédia se torna tragédia, a arte se torna vida, num 

movimento infinito e correspondente, intricado, mas que escapa a toda dialética: 

inverte-se e inventa-se o objeto, de tal modo que não há nada que não seja 

aleatoriamente feito pela imaginação, pois “é um produto da imaginação a crença em 

nunca chegar a ser capaz de conhecer (o Absoluto) devido sua natureza e a nossa”251 e 

cabe à imaginação preencher infinitamente o hiato, o espaço cindido entre sujeito e 

objeto, espaço cujo elo inevitavelmente é provisório e construído. 

 A andante cavalaria da poesia é a construção do sentido ao desenraizar todo 

sentido – o espelho sobre espelho é também imagem – imprevisível imagem, revelação 

radical de que tudo é imagem, mas que desperta o desejo inevitável de incorporar 

também todas as imagens. No entanto, nesse ponto, a reflexão incorpora a loucura: ideal 

e real se correspondem252 em torno de uma unidade, ou melhor, de uma hipótese 

construída. 

 Nada é dado a priori. Se em Fichte, Schmidt ou ainda em Erhard a intuição 

intelectual do Eu aparece como um cogito vazio, mero feixe de imagens sem imagens, 

como uma tábula rasa, uma folha em branco, mera condição de possibilidade da 

condição de possibilidade, Novalis substitui esse Eu neutro por uma busca infinita por 

um fundamento absoluto, por uma necessidade de haver uma hipótese, de ter que 

escrever na folha em branco – não há leitura sem escrita, não há escrita sem leitura. “As 

hipóteses são redes253”, pontua Novalis, “só quem as lança capturará. Não foi a própria 

América encontrada por hipótese?”. O Absoluto é desconstruído e substituído pelo 

infinito. Termos aparentemente compatíveis e semelhantes, mas não idênticos. A visão 

251 Estudos sobre Fichte #568 
252 “Há uma poesia cujo um e tudo é a proporção entre ideal e real e que, portanto, por analogia com a 
linguagem técnica filosófica, teria de se chamar poesia transcendental” IN: SCHLEGEL, Friedrich. O 
dialeto dos fragmentos. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 1997, p. 88 (Athenäum, Fr. 
238). 
253 Pólen, Diálogos (#5), p. 187. Curiosidade: Tal fragmento é a epígrafe do livro de Karl Popper “A 

lógica da pesquisa cientifica”. 
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do todo pelo todo é impossível: o livro não pode ser lido sem ser aberto, sem ser antes 

escrito. A perspectiva do Absoluto dá lugar ao movimento para o Absoluto: desloca-se 

teleologicamente sem fim e não apenas dialeticamente, pois toda conclusão é provisória 

e há sempre o que escapa aos termos. No Borrador Universal, nº 338, Novalis redige: 
Já que não se pode tornar os pensamentos indiretamente perceptíveis (e 
aleatórios), procede-se inversamente e retorna as coisas externas perceptíveis 
diretamente (através de um decreto-voluntário) - ou, de forma equivalente, se 
não se pode transformar os pensamentos em coisas exteriores, transformam-
se as coisas exteriores em pensamentos. Se não se pode fazer de um 
pensamento uma alma autônoma, se separando de você – e que, doravante, 
torna-se estrangeira – isto é, o que existe fora, em seguida, procede em 
sentido inverso com coisas as exteriores – e transforma-as (as coisas 
exteriores) em pensamentos. As duas operações são idealistas. Tanto uma 
quanto a outra perfeitamente em seu poder é o idealismo mágico. A 
conclusão de cada uma destas operações não dependeria da outra? 
(...) 
(Em um homem pleno (de alma) e de espírito se forma a cada nova aparição 
de um sentido novo, um novo instrumento que pode de alguma forma agradá-
lo e também prejudicá-lo (novo tipo de prazer e desprazer)). 
 

 Distante à qualquer espécie de “tese unilateral de um idealismo absoluto-

absolutizante”254, Novalis articula, mesmo que timidamente, uma tese de reciprocidade, 

onde real e ideal apontam-se mutuamente, sem que haja um predomínio de uma 

operação sobre a outra: os dois polos se relacionam inseparavelmente em uma troca 

instável. Se dialeticamente o real decorre da atualização espontânea e imediata da teoria 

– da ideia – enquanto composição e resolução dos contraditórios, em Novalis, essa 

relação se dá através do que Olivier Schefer chama de “magie indirectement opératoire 

(magie analogique et symbolique)”255:  a possibilidade de deslocar e transferir, fora de 

seu contexto original, objetos ou conceitos, de modo que o poder do sujeito sobre o 

mundo advém de uma “operação de variação”. 

Embora a maioria do trabalho crítico dedicado ao Frühromantik sublinhe a 

criação absoluta da e através da poesia, não se trata somente de uma arte 

autorreferencial, de um produto fechado em si mesmo que, mitologicamente, ignora a 

história ou desconsidera a reflexão ao fazer se de si mesma uma nova religião. Antes 

porém, além de um imperativo necessário do criar, estabelece um reconhecimento com 

a impossibilidade da especulação metafísica: a justiça dos homens e dos livros não 

cuidam nem podem cuidar das causas quixotescas, as quais voltando para si mesmas, 

estabelecem o imperativo categórico de “dever criar” e de “dever criar o dever criar”. A 

254 Termo cunhado por Schefer IN: SCHEFER, Olivier. Poésie de L'infini, Novalis et La question 
Esthétique. Bruxelles: La Lettre Volée, 2001  pg. 63 
255 Ibidem  
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arte dialoga consigo mesma e com a impossibilidade de deixar de ser arte: jogo livre de 

imagens em uma série infinita de espelhos, imagens que se aproximam e se repelem, 

refratam e refletem a possibilidade de criação e combinação.  E, a cada nova aparição, 

uma nova espécie de forma – mas é uma forma que remete à infinitas formas: é o que 

Novalis chama de poesia infinita. 

 Poesia infinita é aquela que agrega,  
é um rio … fluída por natureza e ilimitada – cada estímulo a move para todos 
os lados – ela é elemento do espírito (…) poderíamos chamar aquela poesia 
superior a poesia do infinito256.  
 

É, sobretudo, uma arte que se volta sobre si mesma e reflete tanto o produto 

como o próprio processo de produção, tal como o espelho, onde sujeito e objeto são os 

mesmos, mas cientes de que são jogo de imagens. Arte torna-se arte enquanto um entre, 

enquanto incompletude que liga e alude ao ilimitado, sob a égide de um ideal de obra a 

ser feita sem limites, progressiva, cujo sentido é resultado da soma de partes e do que 

escapa às partes, de uma abertura sem fim à reflexão que unifica e combina a ciência e a 

arte. Que a poesia se alie à ciência e que esta se eleve até a poesia, desejava, à mesma 

época, Humboldt. Schlegel diz: “Pois na filosofia o único caminho que leva à ciência 

passa pela arte,”, e acrescenta “assim como, ao contrário, só por meio da ciência o poeta 

se torna artista”257
. Em Conversa sobre Poesia, a figura de Lothario, que representa 

Novalis, diz que a arte simula o “jogo infinito do mundo, da eterna obra de arte que se 

forma a si mesma”, completa “por isso os mais íntimos mistérios de toda arte e toda 

ciência são de propriedade da poesia” e conclui “é dela que irrompem todas as coisas, e 

a ela devem todas refluir258”. 

 Cervantes é histórico, contextualiza os romances de Amadis e outros 

acontecimentos da época na sua história e faz de sua própria história uma história na 

história – até Dom Quixote é ciente de estar num livro. Como um rio, onde todos os 

gêneros deságuam, aparentemente à margem, no leito, participa o leitor sem saber que é 

também um personagem; como um rio, o cômico se torna trágico, o sério se fragmenta 

na possibilidade do riso. “Sê rio”, anuncia o autor à obra que desprende das suas mãos. 

“Sê rio”, indaga o leitor que se prende à obra em suas mãos. E com seriedade, Dom 

256 Carta de Hardenberg a August Wilhelm Schlegel. Freyberg: 12 de janeiro de 1798. IN: NOVALIS, 
Pólen, pg. 127. 
257 SCHLEGEL, F. O Dialeto dos Fragmentos. Tradução de Marcio Suzuki. São Paulo: Editora 
Iluminuras, 1997. (p. 101) 
258 SCHLEGEL, Friedrich. Conversa Sobre a Poesia. Trad. Victor-Pierre Stirnimann, São Paulo, Editora 
Iluminuras, 1994, p.58. No Borrador Universal nº684, p.181, Novalis indaga: “Cada ciência se torna 
poesia, uma vez que se tornou filosofia?” 
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Quixote, a propósito do encontro com o jovem poeta Dom Lorenzo e seu pai Dom 

Diego, responde: 
“La Poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de 
poca edad, y em todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, 
pulir y adornar outras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y 
ella se há de servir de todas, y todas se han de autorizar com ella; pero esta tal 
doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, nu publicada por 
las esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios.259 

 

 Como um rio, a poesia incorpora tudo, mas não é tudo. É ação que carrega 

sentido ao que aleatoriamente se captura na rede (no texto, na retina): combina imagens 

e as unifica para logo fragmentá-las e recombiná-las, infinitamente. É meio e forma 

superior ao servir-se de todas as ciências, de todo o usual e costumeiro e reformulá-los , 

e manipulá-los, dando-lhes novas significações e possibilidades, novas combinações e 

unidades: uma potenciação qualitativa, entremesclamentos de pensamentos, espelho 

sobre espelho, romantização. “O mundo precisa ser romantizado”, escreve Novalis,  

 
Na medida em que dou ao comum um sentido elevado, ao costumeiro um 
aspecto misterioso, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito um 
brilho infinito, eu o romantizo — Inversa é a operação para o superior, 
desconhecido, místico, infinito — através dessa conexão este é logaritmizado 
— Adquire uma expressão corriqueira. Filosofia romântica. Lingua 
romana260. Elevação e rebaixamento recíprocos261. 
 

 Para Novalis, a poesia infinita; para Dom Quixote, a estreitíssima porta da 

Andante Cavalaria262. Não seria esta correspondente com àquela, na medida em que  

como um rio suga todas as formas de conhecimento, reflete novas imagens ao 

transformar moinhos de ventos em gigantes ou uma manada de ovelhas em exército 

inimigo?  

 Que o próprio conhecimento seja um ato estético, que representações são 

formadas a partir de uma faculdade imaginativa, da qual devem deduzir-se todas as 

259 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. Pg. 598-599 
260 O termo "românico" vem do advérbio do latim vulgar romanice.  O povo de Roma falava o românico e 
não o latim, que era a língua literária culta.   As línguas românicas são a continuação do latim vulgar, 
dialeto falado por colonos, mercadores e soldados. Contendo grande número de palavras de origem 
estrangeira , o latim vulgar não era tão utilizado em texto literários. Era a língua do povo. 
261 Pólen. Poesia. Fragmento 105, pg; 124 
262 Ainda no diálogo com Dom Lourenzo, Dom Quixote defende a Andante Cavalaria com as seguintes 
palavras: “no tiene que hacer otra cosa sino dejar a una parte la senda de la Poesia, algo estrecha, y tomar 
la estrechíssima de la Andante Caballería, bastante para hacerle emperador em daca las pajas 
(CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. Buenos 
Aires: Espasa-Calpe, 1951, pg 616) 
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faculdades e forças263
 - aparentemente muito simples, muito claro (e muito ingênuo?). 

Mas realidade e arte não teriam nenhuma oposição? Seria mundo apenas decorrente da 

mera vontade da imaginação? Haveria um lugar, um locus, um espaço privilegiado para 

a arte?   

 Poesia é, antes de tudo, poiesis: é criação e ação. Trata-se, portanto, de uma 

atividade em que participam tanto o objeto quanto o próprio sujeito, de modo que o 

objeto não é senão uma manifestação da individualidade. “Torna-se Deus, ser homem, 

formar-se, são expressões que significam a mesma coisa”, revela o Athenäumsfragment 

nº 262. Como parte que aspira ao todo sem poder ter o todo e que se aproxima 

infinitamente desse ideal nunca atingido, ao homem fica evidente que a arte é o meio 

pelo qual se constrói a própria subjetividade, o próprio sentido. A atividade infinita 

compreende a ação: dá a si mesma suas regras, mas só existe enquanto prática séria, 

enquanto lúdico que se ludibria a si mesmo, ao tornar verdadeiro o que aos olhos 

alheios aparece como ilusão, ao mesmo tempo em que denuncia indiretamente que a 

verdade alheia é também ilusão, mera imagem dada de uma realidade em contínua 

construção. 

 Se a razão que não é estética não é razão, a estética que é estática não é estética: 

é produção contínua entendida como uma liberdade não de se desvincular do mundo, 

mas uma liberdade para modificar o mundo, mundo entendido como folha em branco a 

ser escrita. 

 Kant qualificava a ideia estética como inexponível: quando imaginação volta 

para si mesma, refletindo-se continuamente numa série infinita de espelhos, a ideia 

estética conduz a pensar na relação dos conceitos com outros, ou seja, ao mostrar a 

limitação do conceito, avança sobre ele, de forma que o entendimento não pode mais 

sintetizar. Mas a definição negativa é ainda uma definição posta. Em Novalis, o 

inexponível é posto duas vezes: na sua impossibilidade e na sua ficção, o negativo 

torna-se um virtual positivo que aponta para uma nova relação. A inexponibilidade volta 

para si mesma: se tudo é um objeto estético, se tudo pode ser um signo de um significar 

autônomo, a arte é o que põe o inexponível através de um novo sentido ao 

entendimento. O campo das relações pertence à arte e arte, nesse sentido, também é 

filosofia264.  

263  Borrador Universal, frag. 746. 
264 No fragmento nº 62 do Borrador Universal, Novalis define a filosofia como um esquema de relação 
entre as ciências, esquema esse substituível e que segue uma relação de validade e não verdade. 
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 Quixote para ser Quixote é preciso enlouquecer: “o meio e o fim de sua 

existência é plasmar seu próprio sentido265”. O imperativo estético torna-se uma 

chamada à experiência, experimentar a própria experiência ao projetar novas paixões, 

ponderações e verdades. Assim, se há um lugar estético, o lugar não é um objeto, mas 

uma ação. Uma ação que tem dois momentos. O primeiro é epistemológico, relativo ao 

construir a realidade através da imaginação – a arte é identificada como uma ação que 

expõe o que é composto pela imaginação. “Poesia é decerto apenas – uso arbitrário, 

ativo, produtivo de nossos órgãos – e talvez“, escreve Novalis, “o pensar mesmo não 

seria algo muito diverso e pensar e poetar, portanto, uma coisa só”266. O segundo é o 

momento estético propriamente dito. Dar novo sentido é um momento pontual. Fichte 

define a doutrina-da-ciência como uma atividade direcionada à auto-reflexividade: “um 

modo específico de ação”267. Se para Novalis, a “doutrina-da-ciência de Fichte nada 

mais é que o esquema de um ser artístico interior”268, esse ser artístico se manifesta 

especificamente ao apresentar o pré-conceitual se excedendo no conceito, ao apontar 

infinitamente a um princípio que não se deixa captar, e que, diante dessa 

impossibilidade, sem ter tido um exato sentido, for provisoriamente apresentado um 

novo sentido. Conquanto o método fichteano prescreve voltar-se a si mesmo em busca 

de um primeiro princípio, ao tornar objeto e sujeito em um só instante, o que faz de 

Dom Quixote ser Dom Quixote é o reler-se em um usual objeto através de uma nova 

significação: em lugar de moinhos movidos pelo vento, vê gigantes movendo os braços; 

em lugar de odres de vinho, cabeças ameaçadoras de mais gigantes; em lugar de 

rebanhos de carneiros, vê exércitos entrando em batalha; e em lugar de um fidalgo 

pobre, fraco e provinciano, vê em si mesmo um cavaleiro andante. Achar-se é inventar.  

 Mas a poesia não basta a si mesma. A andante cavalaria é um conjunto das mais 

variadas e nobres artes. A poesia demanda comentário, teoria, prática, interpretação e 

reinterpretação. Mas ao mesmo tempo, é uma experiência do mundo que precede todo 

pensamento sobre o mundo: é uma experiência sobre si mesma ao apontar para aquilo 

que constrói. O conjunto dos conhecimentos é meio para a poesia, mas a poesia é meio 

para a poesia.  

265 Polén, Ideensfragment 20: “artista é aquele para quem o meio e o fim da existência é plasmar seu 
próprio sentido”. 
266 NOVALIS apud SELIGMANN-SILVA, Márcio. “Hieróglifo, Alegoria e Arabesco: Novalis e a Poesia 
como Poiesis”. In: O Local da Diferença. 1ª edição. São Paulo: Editora 34, 2005. 309-310 
267 FICHTE, J.G., Doctrine de la Science Nova Methodo suivi d'une Nouvelle Prentation de la Docrine de 
la Science, Texte prent traduit et annotpar Ives Radrizzani, Lausanne 1989.  Segunda introdução aberta ao 
público. 
268 Comentário de Novalis ao fragmento 96 de Schlegel em O Dialeto dos Fragmentos; 
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 E por assinalar infinitamente, a poesia é profecia. Quixote e Novalis são profetas 

passados. O futuro aponta para uma idade de ouro: utopicamente ao reino da poesia ou 

ao renascimento da andante cavalaria. Quixote e Novalis se orientam pela Idade Média: 

época de transição, em que a fé precedia a razão e a função racional era apenas um 

modo de cercar a verdade que era além de toda razão. Em pleno renascimento, Quixote 

é motivo de riso ao escrever sua própria história ressuscitando a andante cavalaria. Em 

pleno Iluminismo, não é unânime o intento novalisiano em escrever Cristandade ou 

Europa269 em 1799 apregoando o retorno ao medievo. Rir-se das revoluções dos 

homens: “e não é que a revolução para ele assemelha-se a Sísifo?”, diz Novalis, “ele 

agora chegou ao topo, só para ver sua carga tremenda rolando novamente morro 

abaixo”270. E dar-se a si mesmo sua revolução, seu céu e seu norte, ao querer renovar 

“el felicísimo tiempo donde campeaba la orden de la andante caballería271”, 

denunciando indiretamente o perpétuo oscilar das reformas dos homens e diretamente a 

necessidade de se fixar rumo a algo.  

 A leitura do mundo é uma escrita prática, uma escrita que tem sua própria 

técnica, própria duas vezes: porque é a “técnica sem a técnica” e porque cria a si mesma 

ao negar o que é dado – diante da impossibilidade ciente de si, cria-se provisoriamente o 

possível. A unidade não é dada, mas inventada por ter caráter de regulação virtual 

necessária.  

Nessa perspectiva, direcionar o múltiplo para uma unidade interna criada torna-

se o pressuposto do que pode se chamar de uma “arte poética romântica”. Schlegel 

escreve: “para o uno tudo deve se dirigir, e a partir desse uno se segue necessariamente 

todo ser-aí, posição e significado” 272. Mas o uno só pode ser escrito. Escrita é uma 

palavra derivada do latim: a junção de ex (fora) com crypta (caverna) – colocar para 

fora o que se esconde. Assim, se a unidade é uma caverna e no ato de escrever é 

colocada apenas uma parte para fora, não haveria uma condenação de, a cada ex-crypta, 

se esconder mais e mais e desaparecer no aparecimento de toda expressão ou palavra? 

Infinitamente, escondida, porém viva, a unidade enquanto pressuposto fictício da arte 

poética romântica aponta para infinitas conexões e se liga por aquilo que representa e 

269 Saliente-se que tal ensaio foi publicado apenas em 1827. Inicialmente foi vetado por Goethe e 
publicado apenas vinte e cinco anos depois da morte de Novalis. 
270 Cristandade ou Europa, pg. 412 
271 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. p.496 
272 SCHLEGEL apud Quevedo, Wagner de Avila. Reflexão absoluta como medium da crítica de arte: um 
estudo da crítica filosófica do jovem Walter Benjamin. Unicamp -- Campinas, SP : [s.n.], 2011. 
(Dissertação de mestrado) p. 185 
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por aquilo que escapa à representação.   

 Essa ligação entre o que se fragmenta e o todo que foi fragmentado, entre o que 

se perdeu e quem o perdeu, Schlegel denominou de arranjo poético (dichterische 

Verknüpfung): o integrar ilimitadamente o múltiplo, todas as artes e formas. Tal 

integração entre poética e unidade, segundo Schlegel273, já estava presente em 

Aristóteles, a propósito da Poética, em que, diante da impossibilidade de intercambiar o 

épico e o trágico, concebe-se indiretamente um conceito unificador, ou seja, em 

Aristóteles, já se encontra um método em que há um oculto elemento mediador e 

unificador das artes.  

 

O salto do curioso impertinente 

 

Os capítulos 33, 34 e 35 da primeira parte da obra Dom Quixote narram uma 

história dentro de uma história. Na taberna, enquanto o cavaleiro andante dormia e 

odres de vinho que transfiguravam em gigantes, o vigário da aldeia lia a história do 

curioso impertinente sobre um jovem Anselmo e sua obsessão pela fidelidade de sua 

jovem esposa Camila. A fim de testar a pureza de sua esposa, Anselmo convence seu 

amigo Lothario a seduzi-la, mas o que era um teste acaba se tornando verdade e ele se 

apaixona pela mulher do amigo.  

Diz-se que o conto secundário tem correspondência com a narrativa principal: 

enquanto Quixote é cegamente fiel aos ideais da andante cavalaria, Anselmo quer 

provar a virtude de sua esposa a todo custo. Correspondentes reflexivamente, mas 

independentes, as histórias não se tocam diretamente, mas se conectam indiretamente.  

Cervantes salta. Saltos na medida em que não justificam o terreno que se toca. 

Saltos na medida em que pressupõe caminhos percorridos e apontam para uma possível 

relação metodológica. Saltos que são dados para clarear o leitor através de uma obscura 

relação entre dois contos distintos. Saltos indicam uma sugestão, uma proposta. E, 

saltando, coloca-se o Estagira dentro desta história274. 

Considerando Aristóteles como um dos primeiros a estabelecer um método 

273 Ibidem, pg. 186 
274Philippe Lacoue-Labarthe, em seu ensaio “O paradoxo e a mimese”, também faz uso metodológico de 
um conceito aristotélico, no caso o da mimese, para compreender o paradoxo em Diderot. (LACOUE-
LABARTHE, Philippe. A imitação dos modernos: ensaios sobre arte e filosofia. Org. e Trad. João Camilo 
Penna e Virginia de Araujo Figueireido. São Paulo: Paz e Terra, 2000.p.159-181) 
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próprio para análise dos fenômenos e admitindo que tal método275 permeie também sua 

Poética276, sugere-se analisar os desdobramentos do conceito de Poesia Infinita tendo 

como referência a estrutura da doutrina aristotélica das quatro causas. 
Ora, nós falamos de causas em quatro sentidos: no primeiro nos referimos à 
substância, isto é, a essência (...); no segundo é a matéria ou substrato; no 
terceiro é a origem da mudança, e no quarto, a causa contrária a esta, a 
finalidade e o bem (pois este é a finalidade de toda geração e de toda 
mudança)277. 
 

Não se trata de analisar o significado de causa, mas de dividir o trabalho em 

quatro partes fundamentais, a saber:  

1ª) do ponto de vista formal, responder à seguinte indagação: qual é natureza da Poesia 

Infinita, sua essência, sua ideia, seu paradigma, o que a caracteriza antes mesmo de 

existir materialmente?   

2ª) do ponto de vista eficiente, investigar através de quem ela é expressa, ou seja, o 

modus operandi do poeta romântico – de outro modo: investigar a causa que produz o 

seu efeito e que se desprende do produto, sem em nada perder em si mesma. 

3ª) do ponto de vista material, observar como a Poesia Infinita se expressa, concreta e 

imediatamente,  através de sua linguagem própria. 

4ª ) do ponto de vista final, sugerir sua finalidade, o alvo sem fim para o qual aponta. 

Confunde-se com o ponto de vista formal, na medida em que a) sua finalidade também 

se encontra nela mesma, b) o movimento inicial não termina, de modo que o princípio 

do movimento (causa formal) se estende sem limites; c) se no primeiro se lida mais com 

a intenção inicial, no ponto de vista final, vê-se como realização (do irrealizável), que 

não deixa de ser uma extensão da intenção inicial.  

 Um livro dentro de outro livro, um “saltar-por-sobre-si-mesmo”, “assim começa 

toda filosofia”, escreve Novalis, “ali onde o filosofante se filosofa a si mesmo – isto é, 

ao mesmo tempo se consome (determina, necessita) e se renova (não determina, deixa 

livre)”. Curiosa e impertinentemente se salta, após a condição de possibilidade da 

275 No “De Anima”, Aristóteles já se preocupa em “pensar que existe um método único para todos os 
objetos de que queiramos conhecer a essência” (ARISTÓTELES. Sobre a alma. Tradução Ana Maria 
Lóio. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2010. p. 32) e analisa a alma sob a perspectiva das 
quatro causas a fim de compreender os princípios do movimento vital do mundo material. 
276 Curiosa e impertinentemente, percebe-se que em Aristóteles a doutrina das quatro causas é o 
referencial teórico que norteia a definição de tragédia, ao dividi-lhe em espécies características: 1) como 
causa formal, a ação nobre e completa; 2) como causa material, a linguagem própria; 3) como causa 
eficiente, os atores e o autor; e 4) como causa final, em princípio a kátharsis, para depois ser a obra em si 
mesma. Ver: ANGELO, Aurélia Sotero. O princípio metafísico da Poética de Aristóteles. Natal, UFRN, 
2005. (Dissertação de mestrado). 
277 ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Editora Globo, 1969. p. 41. 
[983a – 26-34] 
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condição de possibilidade, após as críticas filosóficas e históricas, nas páginas e 

capítulos seguintes, no tocante à Poesia Infinita, é apresentada não só suas 

características, mas “a condição de possibilidade de sua vida278”. 
 

 
 
 

278 Pólen – Fragmentos I e II – frag. 134. P. 152 
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CAPÍTULO 6: 
DO PONTO DE VISTA FORMAL: 

DO PRIMEIRO EMBATE ENTRE NOVALIS E GOETHE, DA POESIA INFINITA 
ENQUANTO EXECUÇÃO E ONDE SE APRESENTA A PRIMEIRA PARTE DA POESIA 

INFINITA COMO BILDUNG  
 
             O senhor Quijana era um leitor ávido, bibliotecário apaixonado, capaz de 

mergulhar dias e noites do universo conjurado pelo alfabeto dos romances de cavalaria. 

No entanto, depois de imerso no seu sonho de Dom Quixote, ele não lê – talvez porque 

escrevesse seu próprio livro –, mas demonstra interesse em suas próprias aventuras, 

narradas pelo mouro Cide Hamete Benengeli, e na poesia de dom Lourenzo. O interesse 

pela leitura, portanto, não acaba, mas emerge quando em contato: Dom Quixote 

continua sendo um ávido leitor; mesmo não se debruçando sobre o livro que conta suas 

histórias, ele o sabe escrito, sabe-se escrito nele e se interessa por ele, mesmo 

indiretamente. 

 Mas há um livro que Dom Quixote repudia: o livro apócrifo de Avellaneda279.  

Seria porque nele está retratado um personagem infiel, feito por alguém que ignora seus 

ideais, escrito por quem não consegue ir além de uma suposta objetividade que oblitera 

qualquer interioridade? Seria porque sua realidade é diagnosticada como falsa, fora da 

normalidade do padrão instituído, doença na sanidade de uma verdade dada e 

estabelecida? Dom Quixote apenas folheia Avellaneda e no pouco tempo que lê observa 

coisas “dignas de reprehénsión”280: não considera a obra como arte por não ser fiel à 

verdade. Fidelidade: Avellaneda desapaixona Dom Quixote de Dulcinea del Toboso, o 

que provoca a ira do andante cavaleiro. Para ele, na arte está a verdade – afinal, a arte 

constitui a formação de sua identidade pessoal – e não a mentira.  

 De semelhante modo, há um livro que Novalis repudia veementemente, a ponto 

de dizer:  
É, no fundo, um livro nefasto e simplório, cheio de pretensões e de 
preciosismos, prosaico ao extremo (...) é uma sátira à poesia e à religião... um 
Cândido dirigido contra a poesia. 
 

 É com tais palavras de surpreendentemente aspereza que, em uma carta281 

endereçada a Tieck, em 1º de fevereiro de 1800, Novalis define os Anos de Aprendizado 

279 Alonso Fernández de Avellaneda, autor Segundo tomo del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha, que contiene su terceira salida y es la quinta parte de sus aventuras”, livro impresso (e 
reimpresso) em 1614. 
280 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. p. 899. 
281 CAMUS, Marcel. Novalis. In: NOVALIS. Henri D’Ofterdingen. Traduit par Marcel Camus. Aubier, 
Paris: Editions Montaigne, 1942. 
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de Wilhelm Meister de Goethe. Postura essa no mínimo estranha se comparada como os 

românticos recebiam o autor de Götz von Berlichingen  e dos Sofrimentos do Jovem 

Werther.  Mas qual seria o motivo? Haveria uma proximidade entre dois ávidos leitores 

que se interessam por tudo, que vislumbram a andante cavalaria e a poesia como a 

maneira de alterar do mundo o sentido? Não seria no mínimo incoerente a rejeição de 

alguém que apregoa que tudo é poesia a tal obra específica, a uma obra tida como feita 

pelo entendimento e para o entendimento282?   

 

I 
 

 Diz-se que Goethe com os “Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister” cria 

uma obra modelo do Bildungsroman. Nesse gênero (ou sub-gênero literário), há um 

protagonista que tem consciência da necessidade de formar a si mesmo, em um processo 

de autodescoberta e recondução do mundo. “Instruir-me a mim mesmo, tal como sou, 

tem sido obscuramente meu desejo e minha intenção, desde a infância”, diz o 

protagonista Wilhelm, “ainda conservo essa disposição, com a diferença de que agora 

vislumbro com mais clareza os meios que me permitirão realizá-la283”. Erros 

reconhecidos, correções de espírito e um processo consciente direcionado a determinado 

objetivo, através de uma educação política, filosófica e artística – características da obra 

e do gênero, o qual, em suma, procura relatar acontecimentos mais importantes da 

formação pessoal do personagem. 

 Escrito entre 1777 e 1786, o romance “Os Anos de Aprendizado de Wilhelm 

Meister” (Wilhelm Meisters Lehrjahre) foi publicado apenas em 1795 e 1796. Goethe 

narra as aventuras do jovem Wilhelm, filho de pais comerciantes, representantes de uma 

classe média alta burguesa recente. Semelhantemente a Werther, Wilhelm é um homem 

cindido entre um ideal e uma realidade social e concreta alheia à sua aspiração. Mas se 

o primeiro “reconcilia” (o que para ele é irreconciliável) através da morte, o segundo 

busca uma ligação menos dolorosa com a vida através de uma peregrinação que irá 

reintegrá-lo a sua classe. Inicialmente, contrariando o destino burguês preestabelecido e 

com o desejo de desenvolver suas potencialidades harmônica e inteiramente, o jovem 

Wilhelm encontra no teatro e na arte sua nova forma de vida. “Repara como os homens 

correm atrás da sorte e do prazer!”, exclama o personagem, “seus desejos, seus esforços, 

282 Pólen, frag. 187, pg. 159. 
283 GOETHE. Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Trad. Nicolino S. Neto. São Paulo, Ensaio 
1994. p. 289. 
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seu dinheiro, a isso perseguem sem descanso, e em nome de quê?”. Diante da 

inadequação entre uma individualidade que quer se projetar como infinitamente plena e 

uma sociedade que tem o poder destinar roteiros típicos, à pergunta do sentido em se 

viver em um mundo cindido, Wilhelm responde: “em nome daquilo que a natureza 

concede ao poeta, do gozo do mundo, do compartilhar de seus próprios sentimentos 

com os outros da comunhão harmoniosa com muitas coisas frequentemente 

irreconciliáveis”. Como ser servo de dois senhores? “Como queres, então, que ele (o 

poeta) se rebaixe a um miserável ofício?”284, indaga Wilhelm, que não consegue 

distinguir concomitantemente o trabalho social especializado e o cuidado de si, em um 

primeiro momento. Os homens prosaicos são marionetes nas mãos de um destino, 

sobretudo, econômico285, não falam “por se próprios, tampouco se movem sozinhos”286- 

é o que o protagonista percebe e vê no próprio teatro de marionetes a solução e a fuga 

dos fios e do papel já escrito de filho da nova burguesia. Ao visitar um lugar proibido – 

a dispensa em que se encontrava escondido o velho teatro de marionetes de sua mãe –, 

ao infringir uma regra da casa, Wilhelm se permite ir contra a lei do seu inicial destino: 

se apaixona pelo palco e quer fazer dele o seu ofício. A arte representada pelo teatro 

aparece como salvação, como liberdade em poder definir o seu próprio caminho. Mas 

também aparece como uma nova espécie de nobreza. Afinal, para se dedicar a si 

mesmo, para estar incólume da condição ser títere nas mãos da economia, ou é preciso o 

ócio garantido pela condição econômica privilegiada do sangue ou o ofício de 

representar-se a si mesmo continuamente através da arte, ofício público e remunerado, 

que propicia a elevação da cultura nacional: já determinado pela casta burguesa-

industrial, indiretamente, para Wilhelm, se pudesse haver uma indústria do espírito, essa 

indústria seria a da arte, o trabalho do poeta em traduzir o que nunca fora antes pensado 

em representação, em imagem. 

 Quando apaixonado por uma atriz e construindo sua companhia teatral, seu 

próprio teatro de marionetes, Wilhelm vislumbra a vida como possibilidade infinita: 

projetos e promessas a serem lançadas e cumpridas, dono das cordas e dos laços, sem 

fios para conduzi-lo. No entanto, a corda acorda o personagem: sua amada Mariane o 

deixa para se casar com Norberg, um jovem e rico negociante. O sonho se desprende: 

284 Ibidem, pg. 93 
285 Novalis diz sobre o Wilhelm Meister: “ O protagonista retarda a entrada do evangelho da economia” 
(NOVALIS apud MAAS, Wilma Patricia Dinardo. O Cânone Mínimo: o Bildungsroman na história da 
Literatura. São Paulo, Editora Unesp 2000 . pg 130) 
286 GOETHE. Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Trad. Nicolino S. Neto. São Paulo, Ensaio 
1994. p. 36 
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quem controla fantoche é também fantoche de um artista maior, de algo que se dirige à 

maioridade esclarecida de ter que aceitar as regras preestabelecidas.  

Entre a lei social anterior e à lei interior, à solicitação de seu pai, Wilhelm segue 

viagem para cuidar de negócios em outras cidades, mas, durante a jornada, conhece uma 

trupe mambembe de teatro e inicia um novo grupo. O teatro ali já não é uma missão, 

mas uma espécie de transição, “passando expressamente por confusão do já 

amadurecido Wilhelm e por desvio de sua meta”287, na expressão do comentário de 

Lukács. No decorrer do caminho – até o final do livro V –, na dialética entre a poesia do 

coração e da prosa das relações, o que antes aparecia como invulnerável se afrouxa, o 

rio infinito é obstruído pela barreira da necessidade de adequação e Wilhelm, como um 

novo burguês reintegrado, é resgatado por meio da Sociedade da Torre, uma espécie de 

sociedade secreta, escola maçônica que auxilia jovens a cuidarem de si, a se formarem 

humanisticamente, sem, contudo, deixar de exercer sobre eles sua vontade.  

 O personagem Jarno, membro da Sociedade da Torre, é quem ajuda Wilhelm a 

perceber que o teatro não leva ao caminho do amadurecimento. Wilhelm, em carta 

endereçada ao cunhado Werner, despede-se da arte cênica, chegando a dizer: “deixo o 

teatro e me junto aos homens, cujo contato haverá de me conduzir, em todos os 

sentidos, a uma pura e sólida atividade”288. Por meio dessa sociedade, além de deixar o 

teatro, Wilhelm é orientado a se casar com Natalia, uma jovem aristocrata que abre as 

portas da nobreza para o jovem.  

 Fato é que, embora a Sociedade da Torre exerça influência decisiva sobre o 

herói, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister resultam num afastamento gradual do 

seu objetivo inicial, num ajustamento entre a ação e a contemplação, entre mundo e 

sonho, entre “vontade de intervir eficazmente no mundo e a aptidão receptora em 

relação a este”289. Privado de uma comunhão maior com o mundo e com a natureza, 

Wilhelm indiretamente, curva-se à visão da Torre: o voltar-se para si mesmo através de 

relações privadas e pessoais com indivíduos semelhantes, unidos por não conseguirem 

se curvar a mais nada. Se antes Wilhelm desejava, como Quixote, converter o mundo 

em poesia, em andante cavalaria, no percurso de sua peregrinação, o mundo para a 

conversão se torna o mundo da convenção acordado entre uma ordem estabelecida que 

287 LUKÁCS. Posfácio. In: GOETHE, Joham Wolfgang von. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. 
São Paulo: Editora 34, 2006. p., 582 
288 GOETHE, J. Wolfgang von. Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Tradução de Nicolino 
Simone Neto. São Paulo: Editora 34, 2006.p.  467 
289 LUKÁCS.Teoria do Romance.Tradução Alfredo Margarido. Lisboa: Editorial Presença, s/d. p. 144. 
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dita as regras do jogo ao novo jogador e uma interioridade já retraída, ciente da 

impossibilidade de toda plenitude por ela anteriormente prometida.  

O fim do processo educativo de Wilhelm Meister, portanto, realiza-se através de 

uma atividade prática que se conforma com a ordem de uma realidade dada e conduz à 

inserção serena e, de certa forma, muda na sociedade anteriormente criticada, sociedade 

que, embora progrida, o faz de maneira lenta e moderada. Não que Goethe seja 

conservador, muito pelo contrário: Wilhelm Meister é narra a tentativa de libertação do 

personagem por meio de uma humanização progressiva, sem, contudo, contradizer a 

sociedade capitalista. Não haveria antagonismo, tampouco contradição, em servir a dois 

senhores: realizar-se como indivíduo e submeter-se à ordem das autoridades290.  A 

libertação é limitada.  

  Bem verdade que Goethe encontra seu próprio modo, do seu tempo fez morada, 

moderadamente galgando os passos ao subordinar-se às regras do jogo. Novalis 

reconhece a superioridade de Goethe, como lembra Lukacs291, mas é superior apenas 

por criar sua própria perspectiva e método: como Fichte, Goethe é o mestre da forma.   

Essa limitação, essa (de)formação292 do eu, é o que separa as visões de Novalis e 

de Goethe, pois, ao passo que este se preocupa essencialmente por construir algo cujos 

limites sejam acessíveis às forças humanas, para Novalis, as forças humanas caminham 

ao ilimitado: o limite é feito, não é dado.  

Para Novalis, o desfecho de Wilhelm Meister assinala uma preferência ao 

terreno: “É uma história poeticamente caseira e burguesa”, ele diz, “o maravilhoso é 

tratado como expressão da poesia e da exaltação” e completa “o ateísmo artístico é o 

espírito do livro”293. Ao estranhamento entre sujeito e mundo, em que a poesia do 

coração sucumbe à prosa do mundo, à perda gradual da autonomia do personagem em 

detrimento de uma socialização burguesa, Novalis irrompe, rompe com Goethe e se 

290 Que a estrutura do Wilhelm Meister reflete a concepção ética da ordem e da subordinação, 
característica clara da oposição de Goethe à Revolução Francesa, é o que diz Kolhschmidt 
(KOHLSCHIMIDT. IN: BOSCH. História da Literatura Alemã. Tradução de Erwin Theodor. São Paulo: 
Editora Herder, 1967. pg. 291). Benjamin lembra que Goethe “não conseguiu reconciliar-se com a 
Revolução, não só devido às suas íntimas ligações com o regime feudal e à sua recusa sistemática de 
todos os abalos violentos da vida pública, mas também, e principalmente, porque relutava e até mesmo 
lhe era impossível chegar a quaisquer concepções básicas em assuntos de Estado”. (BENJAMIN. Ensaios 
Reunidos: escritos sobre Goethe. Trad. Irene Aron e Sidney Camargo. São Paulo: Editora 34, 2009, 
pg.141) 
291 LUKACS, Georg. Soul and Form. Translated by Anna Bostock. Cambridge, Massachusetts.: MIT 
Press, 1974, p. 46 
292 Novalis também chama a obra de Goethe de “Anos de Desaprendizado de Wilhelm Meister”. 
293 NOVALIS apud QUITALE NETO, Flávio. Para uma interpretação do conceito Bildungsroman. IN:. 
Revista, Pandaemonium germanicum 9/2005, p. 200. 
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propõe a escrever seu próprio Bildungsroman, uma obra incompleta chamada Heinrich 

von Ofterdingen. 

 

II 

 

Inconcluso devido aos compromissos profissionais como engenheiro de minas e 

aos cuidados médicos decorrentes do tratamento contra a tuberculose, o romance foi 

publicado apenas em 1802, em uma edição póstuma, um ano após a morte do autor.  

Heinrich von Ofterdingen é um personagem do século XIII, jovem cavaleiro que 

vive com seus pais. O romance inicia com a descrição de um sonho, em uma noite de 

verão, de Heinrich. Nesse sonho, o protagonista vislumbra a “Flor Azul”, símbolo do 

desejo e do saber. A flor se transforma em um rosto de uma menina, que, como se vê no 

transcurso da narrativa, trata-se de Mathilde, sua futura esposa. Após o sonho, Heinrich 

se sente melancólico: é preciso despertar para o sonho e, logo, junto com sua mãe, parte 

para uma viagem à Augsburg a fim de visitar seu avô materno. Em companhia de 

mercadores, conhece os castelos medievais, critica as misérias da população, admira a 

solidão do eremita, conversa sobre guerras, sobre as Cruzadas, encontra Zuleime, a 

menina árabe, aprecia as histórias dos mineiros da Boêmia e aprende com recluso conde 

Hohenzollern. Rumo ao norte, a peregrinação do personagem é um diálogo aberto à 

diversidade: instruir-se com os outros para si mesmo, a experiência de um é a 

experiência de muitos, o outro e o eu se confundem mutuamente. Não por acaso que, 

por muitas vezes, no decorrer da obra, o personagem principal se funde com o próprio 

autor: fatos da vida pessoal de Novalis são relatados na ficção poética, ficção e 

realidade se interpenetram – como não ver Sophia em Mathilde ou o relato dos 

mineradores com os mineradores de Freiberg? –, e guardam um elo que unifica sonho e 

vigília, personagem e autor, realidade e ilusão: a Flor Azul. Em busca de um sonho, a 

viagem de Heinrich é simbólica: sua formação é, sobretudo, uma vocação revelada, 

misticismo que escapa, porém, guia o entendimento.  

Como Quixote, Heinrich encontra não apenas sua Dulcinea del Toboso e sua 

Andante Cavalaria da Poesia, mas também o seu próprio livro escrito. Como Quixote, 

que não lê mouro Cide Hamete Benengeli, Heinrich não pode lê-lo – o livro está escrito 

em outra língua:  
 Porque, sem compreender nem uma palavra, aquele livro lhe agradava 
muitíssimo. Não tinha título, mas ao folheá-lo encontrou algumas imagens 
que acreditava conhecer por algum raro milagre. E vislumbrando-as com 
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atenção descobriu entre elas sua própria figura. Estava espantado: aquilo 
parecia um sonho294  

 

Ele ainda não pode compreender, porque toda compreensão se dá através da 

experiência. Mas, quando Heinrich finalmente chega à casa do avô, quando finalmente 

termina sua peregrinação, e encontra o poeta Klingsohr e sua filha Mathilde em uma 

festa, tem-se a revelação: a flor azul do sonho é Mathilde e aprender poesia é uma de 

suas vocações. Torna-se, então, estudante de Klingsohr e se casa com a menina. 

Com o poeta, aprende que o fim da arte é tornar-se meio que aniquila em si 

mesmo, uma contínua auto-formação: 
Não é o tema a finalidade da arte, senão a execução. Tu mesmo verás que 
cantos são os que melhor saem de ti: seguramente serão aqueles cujos temas 
te sejam mais familiares e atuais. Por isso podemos dizer que a poesia se 
apoia totalmente na experiência295 
 

O romance termina com um conto de Klingsohr que narra a trajetória de 

Fábula, uma divindade anteriormente rejeitada, mas que, com o desenrolar da 

narrativa, acaba ascendendo de tal maneira que as Parcas dão-lhe lugar para tecer o 

destino do mundo.  

 Novalis contou a Tieck suas perspectivas para a continuação do romance, que foi 

se tornando cada vez mais autobiográfico. Mathilde morreria afogada no rio. Heinrich 

seria um general amante da mitologia dos povos. E, ao final, a revelação de uma nova 

idade de ouro: poesia, realidade, destino e fantasia se fundiriam de tal maneira que não 

haveria como dissociá-los – pois a arte, ao mesmo tempo em que imita a vida, incide na 

construção da efetividade, mesmo quando seus elementos se estendem para além dela. 

 Se a verdade está inevitavelmente encoberta, é apenas reflexo que desperta o 

recobrir o-que-não-pode-mas-quer-ser-descoberto, a arte implica no impulso em 

renunciar o que não se pode ver, mas ao mesmo tempo recriar novas vendas. Assim 

Novalis replica Goethe: quem se venda é quem já viu que as imagens são construídas 

internamente – o A aponta para um céu a ser infinitamente refeito –, diz o primeiro, 

conquanto o segundo, não conseguindo desvendar se vende à burguesia prosaica – o E 

aponta para o horizonte dado, para o terreno. 

 Crítica radical ao pensamento iluminista, o qual rejeita a possibilidade da 

294 NOVALIS. Enrique de Ofterdingen. Tradução de Germán Bleiberg. Buenos Aires: Editora Espasa-
Calpe Argentina, 1951. Pg. 97. Em “Discípulos de Saïs”, na segunda parte, no conto de Jacinto e 
Rosalinda, há um livro deixado por um viajante estrangeiro a Jacinto, “um pequeno livro que ele não 
podia ler”. 
295 NOVALIS. Enrique de Ofterdingen. Tradução de Germán Bleiberg. Buenos Aires: Editora Espasa-
Calpe Argentina, 1951. (Cap. 8)  p. 113 
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existência e do sondar o obscuro e suas sombras, Novalis se propõe a desocultar o que a 

razão não atinge: “quem não deseja correr o véu, não é um digno discípulo de Saís”296, 

escreve no fim do primeiro capítulo dos Discípulos em Saïs, outra obra inacabada. E o 

que as vendas encobrem senão o espelhar necessário da razão? No final do itinerário, o 

viajante “levantou o véu da deusa de Saïs. Mas o que viu? Viu-se — milagre dos 

milagres — a si próprio” 297.  

 Do mesmo modo, Heinrich von Ofterdingen, através do seu final sem fim, tenta 

coroar o fantástico, o místico, o noturno: o cavaleiro não abraça o mundo que odeia, 

mas constrói seu próprio mundo, pois a construção precede até mesmo o sentimento: 

pois construir é ver-se construindo a si mesmo. 

 

III 

 

 Após o espetáculo do teatro de marionetes, Quixote destrói as títeres: “real y 

verdaderamente os digo, señores que me oís,” defende-se o cavaleiro andante, “que a mí 

me pareció todo lo que aquí há pasado que pasaba al pie de la letra298”. Emocionado, ele 

não sabia que se tratava de um entretenimento. Quixote confunde-se continuamente: 

para ele a arte é a verdade e, mesmo quando coagido pela opinião diferente dos outros, 

culpa os encantadores que lhe perseguem: o próprio “erro” revela que se existem 

encantadores é porque existem coisas que podem ser encantadas, se existem fios é 

porque eles podem ser exterminados.  

 “A poesia é o autêntico real absoluto, isto é o cerne da minha filosofia” diz 

Novalis, “quanto mais poético, mais verdadeiro”. O sujeito retorna para si: não há 

destino que não seja criado, não há fé que antes de tudo necessite ser inventada. A arte é 

sua verdade e sua verdade é a arte, contínua e inconclusivamente construção que 

constrói a si mesma.  Para Novalis, Wilherm Meister esquece que é preciso a invenção e 

a inversão299: poesia é também questionar o sentido dado para fabricar o próprio 

296 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989. Pg. 23. Plutarco, 
conta que havia em Saís, no Egito, um templo a deusa Ísis em que se lia a seguinte inscrição: “Sou tudo 
que é, foi e será, e mortal nenhum jamais levantou  meu véu”.  Discípulos em Saïs é um, de certo modo 
um diálogo com esse oriente místico – romance fragmentado que narra a busca de um discípulo para 
encontrar alguma verdade, alguma revelação no mundo circundante; ao final, a viagem termina com um 
retorno a si mesmo. 
297 NOVALIS apud AGUILLOL IN: ARGULLOL, Rafael. O Herói e o Único: O Espírito Trágico do 
Romantismo. Tradução de Isilda Leitão. Lisboa: Vega, 2010. p. 266. 
298 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. pg. 682 
299 Engloba também os neologismos: In-ver-são: Ver dentro de si, são. ; In-versão: fazer sua própria 
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sentido. 

 Embora o fim do romance goethiano seja criticado, Novalis não repreende sua 

forma, seu gênero, muito pelo contrário: 
Anos de aprendizado de Wilhelm Meister – temos agora unicamente – 
Deveríamos possuir tantos anos de aprendizado, escrito no mesmo espírito, 
quantos fossem tão só possíveis300. 
 

Enquanto gênero capaz de abarcar em si todas as formas possíveis – assim como 

Dom Quixote e Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, Heinrich von Ofterdingen 

também mescla poesia, conto, narrativa, fábula numa mesma forma de exposição – 

enquanto proposta contínua de um ideal de auto-formação progressivo, o 

Bildungsroman permite que o limite das representações aponte para um todo que escapa 

à letra, em direção a uma totalidade independente, mas que se mostra parcialmente 

como extrato de um universo inesgotável301. Ou seja, a organicidade como colagem de 

fragmentos, colagem que revela a independência de um todo incapturável, é que encanta 

Schlegel e Novalis: abranger o mais variado dos temas possíveis sem, contudo, 

conseguir esgotá-los, numa aproximação infinita a um ideal que está além da 

capacidade humana.  

  Conquanto no tocante ao personagem Wilhelm Meister, o final reservado no 

castelo, inserido na sociedade da torre como o mais novo nobre-burguês humanista, 

homem prático e amante das artes assinalava sua readequação, uma síntese em que 

prevalecia a antítese da prosa das relações, em Quixote e Novalis se dá ao contrário: 

“estando ya don Quijote sano de aruños,”, narra Cervantes, “le pareció que la vida que 

em aquel castillo tenía era contra toda la orden de caballaría que profesaba302”.  Se à 

pergunta “qual a função ou lugar da arte?” Goethe indiretamente respondia que era para 

educar e adequar o homem a viver em sociedade, Novalis replica que a finalidade da 

arte é a sua própria execução: é um fim em si mesmo, mas uma finalidade sem fim, pois 

é atividade. Só existe arte enquanto se faz arte: espiral circular tenta ser círculo e nunca 

se fecha, ciência que tenta ser ciência ao incorporar todas as ciências e rejeitá-las, um 

versão. 
300 Pólén, Diálogos 1, p. 180 
301 Schlegel, em seu famoso ensaio sobre o Meister, elogia a forma da obra, ao dizer que o tipo de 
representação possibilita que “também o mais limitado pareça ser simultaneamente um Todo 
completamente independente em si mesmo, e ainda assim um outro aspecto, uma nova alteração da 
natureza universal e, a despeito de todas as transformações, ainda uma natureza do homem, uma pequena 
parte do mundo inesgotável". (SCHLEGEL apud MAAS, Wilma Patricia Dinardo. O Cânone Mínimo: o 
Bildungsroman na história da Literatura. São Paulo, Editora Unesp 2000 . pg 124) 
302 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 15. ed. 
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951. pág. 852. 
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instante que quer ser eternizado como instante, desejo de síntese que nunca sintetiza e se 

torna sincretismo. A obra de arte é mero produto da experiência sentida e expressa, mas 

não qualquer experiência sentida e expressa: é uma experiência de uma arte sem arte 

que se faz arte, cuja finalidade sem fim não intenciona a não ser ela mesma ao negar-se 

como arte dada e, concomitantemente, afirmar-se como arte a ser feita. O propriamente 

estético é subjetivo e se finda quando a obra termina. A arte só é justificável enquanto 

executada, enquanto meio, meio que se consome em si mesmo, meio que experimenta o 

caminho da morte, meio que se perde no seio de um itinerário incerto.  

 Mas se a finalidade da arte é a sua própria execução, pode-se dizer que desse 

executar decorrem duas finalidades: (2) apontar um novo sentido ao (1) denunciar que o 

sentido historicamente dado é passível de ser modificado – mesmo se a nobreza queira 

perpetuar-se em manipular sentidos e títeres.  

Novalis propõe que a arte de refletir é própria da arte. E se quem romantiza a 

realidade corre o risco de levá-la até uma “região de total transcendência”, “o que 

demonstra”, segundo Lukács, “com máxima clareza o verdadeiro perigo artístico,” de 

levar a realidade “até uma esfera completamente livre e além dos problemas303”, é 

porque vê a realidade como uma construção livre que, se nutrindo de problemas e ao 

negá-los como problemas, aponta para novas soluções: o excesso poético não deve ser 

combatido, antes, porém, é o sentido da própria experiência estética.  

Não é o caso de se negar o conflito entre a interioridade e as estruturas sociais, 

mas de se negar as próprias estruturas sociais como impossíveis de serem mudadas pela 

interioridade. O travo é mera ficção. O Não-Eu é virtualidade, superfície do espelho que 

impele a altercação incessante. Se o universo novalisiano é aparentemente fechado 

sobre si mesmo e tem uma relação com o mundo apenas por meio de uma analogia 

reflexiva, impossibilitado assim de “tornar-se uma verdadeira totalidade” 304, é porque 

não mais se nutre da responsabilidade de algum destinador (como Deus, Fatalidade, 

Natureza, Espírito) que não seja criado: a referência é uma referência provisória, 

conforme uma multidão de sujeitos, cada qual com sua intenção, com sua verdade e sua 

voz. Quixote se manifesta a partir de seus diversos episódios: a individualidade é 

formada por suas ações ao modificar o olhar ante as crenças previamente fixadas. 

303 LUKÁCS.Teoria do Romance.Tradução Alfredo Margarido. Lisboa: Editorial Presença, s/d . pg; 145. 
304 Ibidem, p. 151 
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Portanto, “entre aqueles que seguíamos, muitos abandonaram, voltaram a seus 

lugares e aprenderam seus ofícios” 305, despede-se Novalis de Goethe. O que importa é 

ação em fazer “novas combinações e aparências até chegar ao infinito” – e “tais 

combinações e aparências” não são detidas, “senão quando nosso fervor diminui306”. 

Essencialmente, a experiência estética é ver-se enquanto instante criador: tempo que 

suspende a realidade dada no fazer e recombinar novas e velhas cartas. 

 

305 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989. (cap. 1) p. 25 
306 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989. (cap. 2 ) p. 36 
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CAPÍTULO 7: 
DO PONTO DE VISTA EFICIENTE: 

O ARTISTA CONSCIENTEMENTE SONÂMBULO 

E DO SEGUNDO EMBATE ENTRE NOVALIS E GOETHE. 

 
  
 
 “Quisera eu dizer aonde vou, mas eu mesmo ignoro”307. Eis a fala de Jacinto, 

personagem novalisiano do romance fragmentário Discípulos em Saïs, antes de partir 

para tentar descobrir o véu de Isis. Semelhantemente, Quixote também não sabe quais 

aventuras o destino lhe reserva, mas parte sem reserva para o que lhe possa suceder: 

pensar é o que ele menos pode ou quer. Uma vontade sem fim nem intenção, que 

desprende o autor de si mesmo, deixando tudo para trás tudo o que ele tem e o que é; 

uma vontade sem fim nem intenção, que não almeja tanto o efeito, mas parte para o 

desconhecido de um modo obstinado: a flecha que acerta o alvo vem do arqueiro que 

não pensa demasiadamente no foco, que intencionalmente perde a intenção de atingir o 

resultado.  

Ora, do ponto de vista formal, entendendo forma enquanto ideia ou paradigma, a 

arte é a ação de tentar captar o pré-conceitual através de uma imagem (o conceito 

também é uma imagem) que apresenta o inexponível negativamente ao tentar aniquilar-

se a si mesma apontando para fim sem fim, que excede sentimentalmente toda 

representação (mas que é também representação, afinal, o Eu é visto sempre de fora, 

mas está em nós e ao mesmo tempo fora de nós): é um ver-se vendo um objeto sendo 

criado pelo ver-se, objeto contornado pelo limite da ordo inversus da reflexão, mas que 

quer ir além do seu reflexo. Mas para toda ação é preciso o agente, é necessária a causa 

que produz o efeito e que se transforma neste parcial ou totalmente: à arte, é preciso o 

artista.  

O que faz Quixote ser Quixote senão o sonhar acordado? O que faz Heinrich von 

Ofterdingen iniciar sua ação senão acordar para seu sonho? O artista como um 

sonâmbulo consciente, de natureza duradoura, que interpenetra consigo razão e 

fantasia308, e na “proporção perfeita”, reúne éter e luz309 ao não negar a inconsciência e 

307 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989. P. 13 
308 Pólen. Frag. 93. 
309 Idem, pg. 125. (Carta de Hardenberg a August Wilhelm Schlegel em 12 de janeiro de 1798). 
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o delírio; o artista como inteiramente transcendental310 ao erguer-se sobre o homem, 

como a estátua sobre o pedestal311 - eis o tema deste capítulo, tratar do artista romântico 

a partir de seu peculiar modus operandi.  

  
1. “O mundo se faz sonho e o sonho, mundo”. 

 
 

“Por que, durante o sonho, cada homem tem seu universo particular, enquanto 

que, no estado de vigília, aparentemente todos os homens possuem um universo 

comum?”, indagava Heráclito312. A teoria freudiana responderia que os sonhos seriam 

uma espécie de nostalgia residual do universo da infância, afinal, quando criança, 

imerso num plano totalmente subjetivo, não se tem total consciência e correspondência 

com a realidade; esta, aos poucos, é conhecida objetivamente com o passar dos anos e a 

entrada na vida adulta. Resquícios de um mundo inventado na primeira idade, os sonhos 

remeteriam aos primeiros prazeres, a algo que fosse a parte “mais de nós mesmos”, 

fragmentos da primeira construção da consciência. Diagnóstico mais próximo, 

resultante de um interesse despertado pelos primeiros românticos que, em pleno século 

das luzes, já iniciavam um estudo sobre o obscuro mundo dos sonhos. Para Novalis, em 

Heinrich von Ofterdingen, num trecho citado pelo próprio Freud, em A Interpretação 

dos Sonhos, diz-se que: 
 
Os sonhos são um escudo contra a enfadonha monotonia da vida: libertam a 
imaginação de seus grilhões, para que ela possa confundir todos os quadros 
da existência cotidiana e irromper na permanente gravidade dos adultos com 
o brinquedo alegre da criança. Sem sonhos, por certo envelheceríamos mais 
cedo; assim, podemos contemplá-los, não, talvez, como uma dádiva do céu, 
mas como uma recreação preciosa, como companheiros amáveis em nossa 
peregrinação para o túmulo313. 
 

 Como a poesia, o sonho é absolutamente livre e repousa sobre uma ordem de 

livre associações. O sonho indica, além de múltiplas possibilidades de significação das 

imagens cotidianas, um caminho ao que possibilita tal possibilidade. 

Transcendentalmente, o sonho aponta para a fonte que antecede a fixação do 

entendimento, a revelação de uma essência íntima e mais particular do homem, bem 

como a relação entre a construção e o que antecede toda a construção: “ora um eco do 

310 Pólen, Poesia, frag. 38, p. 122 
311 Pólen, Poesia, frag. 40, p. 123 
312 “Heráclito diz que para os despertos um mundo único e comum é, mas os que estão no leito cada um 
se revira para o seu próprio” (Frag. 89, PLUTARCO, Da Superstição,3 p., 166C) 
313 NOVALIS apud FREUD.  A Interpretação dos Sonhos (Primeira Parte).  In: Obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. (Volume IV). Rio de Janeiro: Imago, 1987.  p. 66 

113 
 

                                                 



supraterrestre no terrestre, ora um reflexo do terrestre no supraterrestre”314. De outro 

lado, o sonho manifesta uma realidade invisível, acessível pela magia poética, pelo 

oscilar entre as contradições fundamentais da vida; além do que revela, de maneira 

peculiar, “a facilidade com que” a “alma penetra em cada objeto e se transforma 

instantaneamente nesse objeto”315. Em Discípulos em Saïs, na busca de Jacinto, 

“somente o sonho podia conduzi-lo ao santo dos santos”316.  

 Não que o sonho seja superior à vigília, mas adverte que a vigília é apenas um 

modo, a realidade é apenas uma visão, dentre perspectivas possíveis. Ante a gravidade 

da vida prosaica com seu destino dado e pré-fixado, romantismo encara o sonho como o 

testificador de que tudo é representação e, o representar de tal modo que a representação 

é ciente de si mesma e acredita em si mesma enquanto imagem provisória possível e 

necessária, a isso os românticos também chamaram de ironia. O sonho, como imagem 

da ironia, expressa uma dupla função: a primeira, em relação à experiência sensível, 

expõe a radicalidade da dúvida, o não-fixar que permite negar o mundo como realidade 

definitiva, para, a cada momento, substituí-lo por um mundo mutável, imprevisível e 

infinito; a segunda, diante da nova realidade composta, impede que se abandone 

inteiramente ao fluxo onírico: o sonho que sonha outra sonho confronta a si mesmo a 

certeza e a invenção de sua existência. Equilibradamente, o sonho, como imagem da 

ironia, dá “ao poeta a faculdade de fundir a vida mesma do acontecer anterior interior e 

exterior”, segundo as palavras de Béguin, “sem adentrar-se nele por completo nem 

negar sua corrente317”.  

Diante do niilismo e da resignação decorrente do diagnóstico da impotência da 

razão, impele-se para o ilimitado, como resistência à condição dada: cada ação torna-se, 

portanto, consistente e clara. A compreensão dos limites é a compreensão do que deve 

ser resistido – mas também é a compreensão que, ao negar a si mesma, busca a fusão 

com o místico. De um lado o auto-extermínio da razão ao se ver espelhada, de outro um 

não se ver apenas como imagem, um pensar que tenta exceder a reflexão ao fechar os 

olhos diante do espelho da razão – e assim, tateando, entre a lucidez descoberta dos 

limites e a escuridão que esconde o que se perde entre a visão e a menina dos olhos, o 

314 BÉGUIN, Albert. El Alma Romantica Y El Sueño – Ensayo sobre el romanticismo alemán y la poeia 
francesa. Tradução de Mario Monteforte Toledo. México: Fundo de Cultura Económica, 1992. p.128 
315 NOVALIS apud BÉGUIN, Albert. El Alma Romantica Y El Sueño – Ensayo sobre el romanticismo 
alemán y la poeia francesa. Tradução de Mario Monteforte Toledo. México: Fundo de Cultura 
Económica, 1992.  p. 195 
316 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989. P. 19 
317 BÉGUIN, Albert. El Alma Romantica Y El Sueño – Ensayo sobre el romanticismo alemán y la poeia 
francesa. Tradução de Mario Monteforte Toledo. México: Fundo de Cultura Económica, 1992. p. 278) 
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poeta novalisiano tenta conciliar, transitar entre o particular e o comum, oscilar sem se 

fixar, entre a determinação e a não-determinação, analogamente à livre atividade da 

imaginação: “Sonhar e, ao mesmo tempo, não sonhar: essa síntese é a operação do 

gênio” escreve Novalis, “ que faz que as duas atividades se reforçam mutuamente”318.  

Assim, a poesia autêntica reúne a total liberdade do sonho e a consciência da 

vigília, a coexistência na fronteira, no limite entre o real e o ideal, vendo que a 

autonomia do mundo exterior é aparente e ilusória: se ser é ser percebido – esse est 

percibi –, não há ideia de matéria que não esteja dentro de uma substância pensante; 

berkelianamente, é possível perceber e criar novos mundos a partir de impressões 

internas. Se todo objeto é uma sensação, uma imagem provisória refletida pelo espelho 

da razão, a arte consiste na conversão fixação desta imagem em outra imagem, na 

tradução de uma sensação em um objeto. Ora, mas só existem imagens provisórias, só 

existem sensações. O artista, portanto, é aquele que converge uma sensação em outra 

sensação, como resultado que escapa das mãos ao agir sem finalidade. Expressão de um 

sentimento que excede a expressão, que excede a manifestação em pensamento, a ideia 

estética é captável mediatamente, por tal oscilar.  

Tudo ou nada, diziam os românticos. Tudo significa também extrair os abismos 

da alma, o que a consciência não é ciente, o sonho, deuses e demônios. Jean Paul dizia 

que, ao escrever, o verdadeiro poeta não é dono dos seus personagens, ele os escuta 

como quem dita aos ouvidos e traduz em palavras o que num idioma ininteligível foi 

ditado pelo invisível espírito; “como em sonho319”, vê de forma viva e lúcida os 

diálogos entre eles. Não seria do mesmo modo na vigília, em que as verdadeiras ideias 

brotam sem termos tanta consciência, como faíscas? Indaga Jean Paul, já anunciando a 

teoria da inspiração, teoria que prevaleceu durante toda a segunda geração romântica. 

Caspar David Friedrich, pintor preferido da época, cujos quadros são capa da maioria 

dos livros relacionados ao romantismo, dizia que o coração era a fonte da arte, de modo 

que quanto mais puro e cândido ele fosse, mais límpido e claro seria o quadro. De 

maneira pietista, as mãos e os olhos são a candeia do corpo da arte, e se as mãos e olhos 

forem bons, arte será boa e terá luz; mas se as mãos e os olhos não forem limpos, a arte 

não será limpa, não será viva. Caspar David Friedrich concebe que toda obra autêntica 

nasce em uma hora sagrada, “criação de um impulso interior, frequentemente sem que o 

318 NOVALIS apud BEGUIN, Albert. Op. cit. p. 263 
319 JEAN PAUL apud BEGUIN, Albert. Op. cit. p. 239 
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artista se dê conta”320, como em um estado de graça. Tudo significa deixar de ser algo. 

 Tudo ou nada. Tudo significa também ser reflexivo, ter um espírito vasto, sereno 

e atento. Afinal, “quando uma torrente de violência se precipita sobre o coração”, 

escreve Novalis, “somente se obtém um confuso falatório e a falta de atenção degenera 

em um vazio de pensamento321”.  O artista é também estudioso, pois a poesia é uma arte 

rigorosa – diz o personagem novalisiano, o poeta Klingsohr. Tudo significa ser lúcido e 

deliberadamente ouvir a lucidez da lucidez e a loucura da loucura: confrontá-los e 

confrontar-se no espelho, associá-los em infinitos termos, de modo a perceber a lucidez 

da loucura e a loucura da lucidez, sem preterir algum dos termos, mas relacioná-los, 

aproximá-los ao extremo. Tudo significa ser profundo e claro. E se a profundidade e a 

claridade são princípios dificilmente conciliáveis, como já dizia Troxler, a poesia se 

manifesta nesta tentativa de conciliação, através de uma composição de uma impressão 

expressa. Fragmentos da dialética entre autor (impressão), expressão (linguagem) e 

composição (obra), como em uma decomposição química exógena que, quebrando o 

elemento inicial libera uma energia a mais que escapa aos subprodutos. Tudo significa 

exceder a tudo.  

Tudo ou nada. Nada significa a aspiração do poder não poder: nada é resultado 

da negação do tudo, mas que faz parte do tudo, porque tudo pode ser negado. 

Conscientemente, o artista sonâmbulo se faz prisioneiro de si mesmo para poder 

experimentar o libertar-se de uma condenação dada por um tribunal inventado. Como 

prisioneiro, sua tarefa é destruir as grades com as próprias mãos, a todo instante, os 

dedos queimando para desobstruir as pedras, as mãos queimando por si mesmas, como 

se a própria ansiedade, ansiedade que é fogo, brotasse delas, as consumisse. Sem pensar 

em nada, sem nenhuma ligação com o pensamento nem espírito: apenas os dedos se 

aquecendo, ardendo em chamas, no chamado do som dos grãos de pó caindo lentamente 

a abrir os poros de um mundo lá de fora; que é seu mundo interno desvelado; apenas os 

dedos agindo, lutando num embate angustioso entre a esperança, a ansiedade e o desejo 

de tocar o ilimitado. Nada, como quem tenta se esvaziar o cálice, mesmo sabendo que o 

silêncio em torno do poeta jamais será excessivo, mesmo sabendo que a prisão arranca 

infinitos e infindáveis abismos, mesmo sabendo que o vazio nunca se esvazia por 

completo. Nada significa ser possuído por tudo. 

 Tudo ou nada. Ou é a possibilidade de apoderar-se do transitar. Ao contrário dos 

320 BEGUIN, Albert. Op. cit.  p. 165. 
321 NOVALIS apud BEGUIN, Albert. Op. cit. p 245 
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pais, Heinrich respeita o aviso dos sonhos, não considera o que acontece à noite como 

um problema supérfluo, pelo contrário, acredita que nos sonhos está a chave da vida. 

Transitar entre a vigília e o sono, e deixar se perder a si mesmo para depois encontrar – 

o artista romantiza: transforma o mundo em sonho, sonho em mundo; e não vê limites, 

paira sobre o solo. 

 “A arte moderna é a arte do sonho”, disse, certa vez, Fernando Pessoa. Bernardo 

Soares, seu homônimo, chega a escrever no “Livro do Desassossego”: 
Estou quase convencido de que nunca estou desperto. Não sei se não sonho 
quando vivo, se vivo quando sonho, ou se sonho e a vida não são em mim 
coisas mistas, interseccionadas, de que meu ser consciente se forme por 
interpenetração322.  

  
 Sonhar é ver-se como imagem e também ver a realidade em vista de uma 

vontade subjetiva determinada por uma força que excede o entendimento. Sonhar é 

perceber que o eu é uma imagem, uma ilusão que congrega pensamentos, sensações e 

desejos – não há identidade fixa, não há definição que não sofra modificação. Rimbaud 

escreve “Eu sou outro”. Semelhante expressão encontra-se em Nerval: “eu sou o outro”. 

O sonho revela a transformação recíproca do sujeito em objeto e sua aniquilação frente 

a uma força capaz de tal oscilar: não há autor, não há obra, não há espaço real (vale 

lembrar a veemência com que Rimbaud se opõe contra aqueles que se proclamam donos 

de suas obras)  – o que existe é o instante, a ação que se consome a si mesma e se perde 

sem um itinerário certo. Sonhar é também destacar o inconsciente e o seu apontar para 

uma força que é maior que nós mesmos: alargamento da existência ao duvidar do 

fundamento da existência e de toda a verdade prosaica que acompanha; alargamento da 

linguagem ao perceber que para transmitir o devaneio é preciso também sonhar, pois a 

língua do sonho não é a língua mundana, é preciso falar a língua dos anjos, tradução 

impossível que se conta apenas por fragmentos, por imagens desconexas, que não 

captam o fio do labirinto desse idioma pré-babélico. A promessa da idade de ouro 

caminha com a integração da língua dos sonhos, com a interpenetração do inconsciente 

no consciente a partir da magia poética, invenção que propicia o adentrar na unidade, ao 

rasgar o véu de Ísis, posto pelo entendimento.  

 Denúncia perigosa da realidade – pois é também dúvida em si mesmo –  o sonho 

distorce as regras ao notar que as regras são aleatoriamente dadas e inventadas. Como 

no ensaio de Kleist, a marionete se solta do tecido das Parcas – sua graça consiste no 

322 PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego. São Paulo: Companhia de Bolso, 2006. p. 274, trecho 
285. 
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fato de que os seus movimentos são destituídos de qualquer intenção. O sonho é 

suspensão: crítica radical da realidade que, arrancando a raiz, prepara o solo para serem 

plantadas possíveis sementes. “Porque nossa vida”, escreve Novalis, “não é um sonho, 

mas deve converter-se nele, e é provável que o consiga323”. 

 
2. De como o despertar do sonho pode ser um novo sonho ou do segundo 

embate entre Novalis e Goethe 
 
 
 Quase inconscientemente, à maneira de um sonâmbulo324, havia Goethe escrito 

os Sofrimentos do Jovem Werther. Depois de encerrar-se em uma solidão completa, em 

menos de quatro semanas, em um só fôlego, sem ter planejado nenhum conjunto ou 

modo de unificar as partes, termina sua pequena obra, que em pouco tempo alcança um 

sucesso prodigioso.  

Interpenetrando sonho e vigília, arte e vida325, Goethe executa seu pequeno livro. 

A forma é fragmentária: trechos esparsos em formas de cartas nunca definitivamente 

terminadas. Mas Werther não prossegue, antes, porém, se mata: o infinito sentido volta-

se para si mesmo e se aniquila, como que fechando um previsível ciclo (– a morte de 

Werther sinalizaria a morte do jovem Goethe?).  

 Fato é que, ao final da vida, Goethe evidencia:  
A mim se devia dirigir, também, como ao meu Goetz e ao meu Werther, o 
pensamento do sábio que dizia: “Quando se fez qualquer coisa por amor do 
mundo, o mundo se encarrega de evitar que o façamos uma segunda vez”326. 
 

 Bem sabido é que o jovem Goethe, que despertava grande entusiasmo e 

admiração entre os primeiros românticos, inicialmente não se preocupava em construir 

algo cujos limites fossem acessíveis ao homem: superar a si mesmo por si mesmo ao 

aniquilar a si mesmo por amor do mundo. Característica essa que foi sendo modificada, 

com o passar dos anos, principalmente, após a sua viagem à Itália, ocorrida entre 1786-

88, quando seu olhar sobre a arte transformou-se consideravelmente e passou a se 

nortear pelo um peculiar neoclassicismo. Se Goetz e Werther queriam se dissolver no 

323 NOVALIS apud BEGUIN, Albert. Op. cit.  p. 262. 
324 CHALLAYE, Félicien. Estética. Traducción de Emilio Huidobro. Madrid: Labor, 1935 p.51 
325 Werther foi um escrito catártico e, em certas partes, autobiográfico. Em 1772, o jovem Goethe 
apaixonou-se por Charlotte, noiva de Christian Kestner. O amor não correspondido fez o jovem escritor 
retornar para Frankfurt.  Lá, foi informado do suicídio de seu antigo colega de Leipzig, Carl Wilhelm 
Jerusalém. Os dois fatos interpenetrados: as circunstâncias, o eu e o destino trágico do seu jovem amigo 
tornaram-se, então, os propulsores para a escrita do referido livro. 
326 GOETHE, Johann Wolfgang Von. Conversações de Goethe com Eckermann.  Tradução de Luís 
Silveira. Porto: Livraria Tavares-Martins, 1947. (Col. Contemporâneos. Série B. Biografias e Memórias) 
p.67 
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infinito, o velho Goethe indagava: “Que é o infinito? Por que te preocupas tanto?327 “. 

Clássica e helenicamente, Goethe passou a conceber o universo como dado – a physis é 

eterna, não há nada que dela preceda. Na introdução de um ensaio chamado Propileus, 

Goethe afirma que a única exigência feita ao artista é que 
 
ele se atenha à natureza, a estude, a imite e produza algo que se assemelhe 
aos seus fenômenos. Nem sempre refletimos sobre a grandeza e até mesmo a 
enormidade de tal exigência, que o verdadeiro artista experimenta somente 
depois de uma formação avançada. A natureza está separada da arte por um 
fosso enorme, que o gênio sozinho não é capaz de ultrapassar sem um meio 
auxiliar externo.328  

  

Mimética, a nova estética de Goethe se volta à natureza como fator 

preponderante. O artista torna-se apenas um ourives da Serena Forma, de modo que sua 

dignidade “reside precisamente em saber separar o ramo artístico no qual trabalho dos 

outros ramos”, ou seja, “de colocar a arte e espécie artística sobre si mesma e isolá-la 

até onde for possível”329. Perspectiva essa contrária à poesia infinita novalisiana, afinal 

a arte é andante cavalaria, colagem de todas as artes, reunião de tudo que se isola e que 

aponta para um ideal inatingível.  

 Goethe acorda do seu sonho para outro sono, o sono dos antigos que se 

contentaram em retratar o véu de Ísis sem descobri-lo. O limite dado é aceito como 

quem, sem forças, não consegue ir além do além, não se compele a desvendar o 

ilimitado e, resignadamente, desacredita em tentar compreender heroicamente o 

incompreensível. No século das luzes, Goethe que, inicialmente se refugiava na obscura 

noite, no abismo soturno da fronteira entre experimentar as impressões e expressá-las 

em composições, como um corvo330 se desperta: para que sangrar os bicos e, com suor e 

saliva, exaustivamente fazer brotar de si mesmo seu alimento, se é possível alimentar-se 

de modo necrófago, dos restos mortais dos antigos e, deixar a história tecnicamente 

destruir a casca que envolve o alimento331? “Les songes sont mensonges332” (“os sonhos 

327 SCHWEITZER, Albert. Goethe: Estudo sobre o poeta através de quatro discursos. Tradução de Pedro 
de Almeida Moura. São Paulo: Melhoramentos, 1950. 
328 GOETHE, Johann Wolfgang. Escritos sobre arte. Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: 
Associação Editorial Humanitas, 2005. (A formação da Estética) . p.100 
329 Ibidem, p. 102 
330 Referencia indireta a Filosofia da Composição de Edgar Allan Poe, em que é descrito o modo pelo 
qual o poeta escreveu seu poema mais famoso “O Corvo”, poema admirado e traduzido por Machado de 
Assis e Fernando Pessoa. Nesse trabalho, Poe afirma que The Raven foi escrito menos com inspiração do 
que com critérios técnicos rigorosamente elaborados. (POE, E.A. The philosophy of composition. In: 
Matthews, Brander, ed. (1852–1929). The Oxford Book of American Essays. 1914. Disponível em 
http://www.bartleby.com/109/11 .html). 
331 Alguns corvos que comem sementes cujas cascas são difíceis de quebrar costumam atirar as semente 
nas ruas de uma metrópole qualquer e deixar que os carros quebrem-nas: os carros passam por cima das 
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são mentiras”) – é a máxima da sociedade iluminista, dos que, ao ver somente a luz, 

cegaram-se com suas próprias convicções, sua própria fé que, por ser fé, rejeita o que 

não é igual.  

 “O clássico é o são e o romântico o insano333”, disse o velho Goethe, para 

reafirmar sua nova fé ao desvincular-se da antiga. Sem mais afinidade, elege sua nova-

velha fórmula: se a arte é associação e troca, como numa relação química, Goethe 

escolhe sua carga elétrica, seus cátions e ânions. E por falar em Íon, não o termo 

químico, mas o diálogo de Platão, sobre esse Goethe passa a ter uma expressiva e 

coerente opinião.    

 Por muitos considerado apócrifo, o Íon é um dialógico platônico que exalta o 

delírio. Nessa obra, uma das personagens da enunciação é o rapsodo Íon, quem 

transmite a visão homérica e representa a tradição. Íon encontra Sócrates e ambos 

versam sobre a arte poética e a recitação. Ao mesmo tempo em que o filósofo critica, 

através de uma ironia mais ácida, diretamente os homens puramente miméticos que 

nada fazem senão reproduzir a voz dos poetas e imitando a própria imitação, há também 

certo respeito com o modo de execução da arte poética e da arte como manifestação 

divina. A ironia aqui adquire a forma do espelho: para muitos leitores, um deboche 

socrático, para outros, uma defesa do místico e dos deuses. A arte poética como oriunda 

de uma inspiração divina é defendida por Sócrates, que, em determinado momento 

chega a dizer que as poesias de Homero “não são humanas nem feitas pelos homens, 

porém divinas e dos deuses”, e completa, “não passando os poetas de intérpretes dos 

deuses, pelos quais são individualmente possuídos334”.  

 Após a viagem à Itália, Goethe reconhece no Íon “um estilo frívolo e simples... 

que nada tem a ver com a poesia”335 e o  interpreta não como uma pretensão a descrição 

da arte poética, mas uma obra aristofanesca em que Platão nada mais é que um bom 

ator. Para o velho Goethe, o delírio é insano, a arte romântica, que é também essa 

retomada do delírio, é insana. “Um dos sinais mais evidentes da decadência da arte é a 

sementes, para o corvo, de modo perspicaz, aproveitar-se e alimentar-se do trabalho alheio. 
332  BÉGUIN, Albert. L’âme romantique et le rêve: Essai sur le romantisme allemand et la poesie 
française. Libraire Jose Corti: Paris, 1946. P. 193 
333 GOETHE, Johann Wolfgang. Escritos sobre arte. Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: 
Associação Editorial Humanitas, 2005. (A formação da Estética) Máxima 1031. 
334 PLATÃO. Íon. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: Universidade Federal do Pará, 1980 
(Dialogos. Volumes I e II) (Íon, 534 e). 
335 GOETHE apud CANTO, Monique. Introduction. In: PLATON. Íon. Traduction par Monique Canto. 
Paris: GF Flammarion, 2001. “Um simple persiflage ... qui n’a rien à voir avex la poèsie”. Isso ele 
expressou quando leu e se escandalizou com o prefacio da tradução feita por F. Stolberg em 1795 em que 
considerava o Íon como um diálogo normal de Platão. 
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mistura de suas diferentes espécies”336, escreve Goethe, ao passo que Novalis discorda 

plenamente. 

 Tudo ou nada. Para Novalis, tudo deve interessar e se relacionar: sono, vigília, 

poesia, prosa, mas ciente da reunião provisória, pois sonho que não sonha a si mesmo 

não está próximo do despertar337. Pelo raciocínio, pela técnica e lucidez, uma obra de 

arte é também possível, mas é preciso também o desequilíbrio, a técnica que aniquila a 

si mesma, o delírio. Goethe talvez esquecesse que Platão, pela boca de Sócrates, diz no 

Fedro que “a obra poética inteligente se ofusca perante aquela que nasce do delírio338”. 

Estudiosamente, Novalis recupera o lugar do místico, sem contudo radicalizar tal 

aspecto. O místico é também um lugar, mas não o único. O romantismo se emancipa da 

ciência para fazer da ciência também uma forma de poesia.  

  

*  *  * 

 “O homem é imagem”, escreve Novalis. De maneira recíproca, pode-se dizer, 

que a imagem encarna o homem339. A razão é apenas uma forma de espelhar, é mais 

uma forma do contínuo imaginar: é resultado do desejo que se projeta para fora de si 

mesmo, resultado do perpétuo transformar-se do conhecimento. O poeta romântico é 

ciente de que conhecer é transformar o que se conhece. O poeta romântico encara a 

poesia não como uma religião, não como uma sociedade da torre ou um partido, mas 

como uma atitude do espírito humano: Quixote olha-se no espelho consciente de que é 

Quixote e tragicamente assume seu destino escolhido livremente em desfazer-se da 

realidade dada e construir sua própria cidadela. “Sonhei tanto, tanto, que já não sou 

daqui”, diz o poeta Léon-Paul Fargue. Viver em um sonho pleno “somente sucede às 

crianças e aos homens semelhantes a crianças que não sabem o que fazem340”. O artista 

romântico gira a roda da razão: novamente come o fruto da árvore do conhecimento 

para cair novamente no estado de inocência, pois, na expressão de Kleist, “esse é o 

último capítulo da história do mundo”341. 

336 GOETHE, Johann Wolfgang. Escritos sobre arte. Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: 
Associação Editorial Humanitas, 2005. (A formação da Estética). Pg. 92 
337  Novalis, em Pólen, Observações Entremescladas, frag. 16 diz: “Estamos próximos do despertar, 

quando sonhamos que sonhamos”. 
338 PLATÃO. Fedro. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2007 (Fedro, 245a). 
339  PAZ, Octavio. André Breton y el surrealismo. IN: Octavio Paz. Excursiones[Incursiones – Dominio 

Extranjero. Fondode Cultura Economica: Mexico, 1994. p. 51 
340 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989. Pg. 49 
341 KLEIST. Sobre o Teatro das Marionetes. Tradução de Paulo Mendes Campos. Ministério da Cultura: 
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CAPÍTULO 8: 
DO PONTO DE VISTA MATERIAL: 

O FRAGMENTO 

 
Aos poucos, a loucura sobreveio a Dom Quixote, ao colar descalculadamente 

partes, enredos desconexos e difusos: reconstruindo e aplicando o ideal dos antigos 

cavaleiros medievais em situações cotidianas e normais. O fio que une os episódios, que 

soma as partes fragmentadas é um sonho inventado: tênue fio necessário, mas que 

aparece indireta e secundariamente, em cada conto, em cada caso. Cada aventura pode 

ser analisada separadamente: tem sua fábula, sua própria semente. Pois os fenômenos 

narrados não se adaptam a um discurso destinado e disciplinado da lógica, ao invés de 

necessários, são possíveis, como colagens de retalhos de tecidos distintos – 

probabilidades. 

Ao mundo, Quixote não é lógico. Para Quixote, o mundo não é lógico. Não se 

trata de resolver tal antinomia dialeticamente, mas girar a roda da lógica e perceber que 

na lógica da lógica a lógica é apenas um modo de conhecimento: regras são inventadas 

para cobrir o absurdo provável. Calcula-se cada momento, cada episódio, com regras 

aleatórias. Cálculo vem do latim, calculus, e significa pedrinhas, pedrinhas 

independentes, mas que são unidas pelo colar – fio inventado necessário. 

Quixote propõe um novo mundo ao mundo, mas transformar o mundo e mudar a 

visão da própria vida são modos indistintos. A exterioridade se realiza na interioridade 

que inevitavelmente aponta para um infinito a ser realizado. Aspira-se à totalidade, a 

escrever seu próprio livro, mas a escrita não tem fim, é gerúndio de uma obra vindoura: 

capítulos e mais capítulos podem ser colados, combinações e novas formas adicionadas, 

como num jogo de dados em que se dá a si mesmo os números a rolarem pelo tabuleiro 

inventado. 

Se for “mortal para o espírito ter um sistema”, fechado e sintético, da mesma 

maneira, é “não ter nenhum”: “vincular as duas coisas”342, conforme diz Schlegel, 

torna-se necessário, como em um impulso que tenta conciliar os contrários – mas a 

conciliação é só uma imagem invertida, crítica negativa que tenta entrar no coração das 

coisas ao construir o próprio coração. Em vez de um espírito de sistema é necessário, 

pois, um espírito sistemático como ideia reguladora da razão, fim virtual que possibilita 

a construção de imagens.  

Rio de Janeiro, 1952. p. 12 
342 Cf. SCHLEGEL. Athenäum §53. 
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Nesse sentido, Novalis critica o esforço de muitos em arquitetar um sistema 

completo, na medida em que a tarefa do pensamento é um aproximar-se infinitamente. 

O pendor de refletir, em muitos, “dura apenas por um tempo”, escreve Novalis, “cresce 

e diminui, muito frequentemente com os anos, frequentemente com a descoberta de um 

sistema, que só procuravam para, a seguir, ficar dispensados da fadiga da reflexão”343. 

Como expressar àquilo que nasce incompleto, ao que se refere a um Absoluto 

que não se deixa captar? Como expressar tal oscilar perpétuo, que compreende não só a 

ruptura, mas também a ruptura da ruptura, a crítica da crítica, espelho sobre espelho, 

cuja imagem é apreendida apenas provisoriamente? 

Inerente a essa maneira de pensar, o fragmento surge como nova forma de escrita 

ao apontar para um livro que nunca se acabará de compor e que, por isso sempre se 

retoma e sempre se difere; é imagem provisória dentro de um sistema provisório, 

situado no meio da atividade do espelhar. Entre a unidade desejada e a impossibilidade 

de alcançá-la, entre o passado lido e o futuro a ser escrito, entre a tarefa infinita e a 

necessidade de em algum momento parar, o fragmento revela tal espírito de 

contrariedade, ao negar o sistema, mas aspirar a um sistema. Afinal, diz-se fragmento 

uma parte que se soltou de um todo. Sendo o todo o Absoluto posto pela reflexão, mera 

ideia reguladora a ser buscada, o fragmento é a forma de expressar esse desajustamento 

contínuo, perpetuum mobile que, ao apontar para si mesmo, alude ao incompleto, ao que 

deve ser infinitamente realizado e quebrado. Ruína de uma antiga cidade edificada e 

também início de uma reconstrução de uma urbe futura, o fragmento localiza-se nesse 

entre, no espaço in-determinado que se firma ao negar a determinação e, embora 

permaneça entre a alusão ao passado e a projeção ao futuro desconhecido, ou melhor, 

por estar entre o objeto e a imagem, espelha um sistema próprio, um sistema caótico de 

fragmentos. 

“Muitas obras dos antigos tornaram-se fragmentos”, escreve Schlegel, ao passo 

que “muitas obras dos modernos já nascem como tal”344. Sabe-se que várias poesias de 

Safo, os aforismos dos pré-socráticos, a poética aristotélica e outras tantas obras da 

antiguidade, perderam-se por desgaste do tempo, dano material ou desconhecidas 

circunstâncias externas, mas não por vontade interna, tanto que, Virgílio, ao perceber, 

no leito de morte, que seria impossível terminar a Eneida, suplicou para que fosse 

343 Pólen, Observações Entremesclados, frag. 47, p. 62 
344 SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo, Iluminuras, 

1997, p. 51 (Athenäum, fr. 24) 
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queimada: aos antigos, a completude era o ideal a ser realizado. Na modernidade, ao 

contrário, o fragmento já nasce pronto: expressa uma vontade infinita e por isso, 

incompleta. Reflexo do sujeito em contínua formação, o fragmento se liberta de toda 

preocupação formal, de toda técnica sistêmica, pois indica, sobretudo, um projeto. Nas 

palavras de Lacoue-Labarth e Nancy, é “projeção imediata daquilo que, no entanto, ele 

inacaba345” e prossegue: 

 
Cada fragmento vale por si mesmo em sua individualidade acabada. Da 
mesma forma é a totalidade plural dos fragmentos que não compõe um todo 
(de um modo, digamos, matemático), mas que replica o todo, o próprio 
fragmentário, em cada fragmento. Que a totalidade esteja presente como tal 
em cada parte, e que o todo seja não a soma, mas a co-presença das partes 
enquanto co-presença, finalmente, do todo a si mesmo (já que o todo é 
também separação e acabamento da parte), tal é a necessidade da essência 
que se desdobra a partir da individualidade do fragmento: o todo-separado é o 
indivíduo, e ― para cada indivíduo há infinitas definições reais. Os 
fragmentos são, para o fragmento, suas definições, e é o que instala a sua 
totalidade como pluralidade, e o acabamento como inacabamento da 
infinitude346. 
  

“Totalmente separado do mundo circundante e perfeito e acabado em si mesmo 

como um porco-espinho”347, o fragmento é autônomo. O que não quer dizer que ele 

deva ser interpretado apenas individualmente, como fechado em si mesmo e 

incomunicável ao agente externo; antes, porém, é uma individualidade que, ciente de 

sua autonomia, sabe que só se é livre quando em relação a um todo do qual se pode 

refletir, pois bastar a si mesmo significa se relacionar livremente com algo ao tentar 

bastar a si mesmo: constitui um exercício contínuo em que, ao denunciar a deficiência 

do meio, propõe-se a tentar se superar, numa dialética infinita em que na síntese sempre 

escapa alguma coisa, em que há sempre uma energia que se desmembra do produto do 

trabalho e que volta para ser objeto de um novo trabalho, ad infinitum. 

“Ao reconhecimento da insuficiência de seus esforços”, bem observou 

Benjamin, os românticos “procuraram mostrá-la necessária”348. Opondo ao sistema 

filosófico totalizante, Novalis e Schlegel apregoaram um espírito sistemático cujas 

partes, cujos fragmentos não se completam diretamente, mas associam-se em uma 

relação provisória, que sempre aponta para outra nova e possível relação. 

345 LACOUE-LABARTH, Ph./ NANCY, Jean-Luc. L’Absolu littéraire. Paris: éditioins du Seuil, 1975, 
p.74 
346 LACOUE-LABARTH, Ph./ NANCY, Jean-Luc. Op. cit. p. 74-75 
347 SCHLEGEL. Friedrich.  . Op. cit..  p. 82 (Athenäum, Fr. 206).  Novalis sintetiza: “porco espinho – 
um ideal”. 
348 BENJAMIN, Walter O conceito de crítica de arte no romantismo alemão Tradução de  Márcio 
Seligmann-Silva.  São Paulo: Iluminuras, 1999, p. 59. 
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Reflexo de um absoluto nunca nítido, o fragmento tenta abarcar todas as 

formas ao negar toda forma definitiva: como numa relação metonímica em que, 

sendo impossível captar o impronunciável, fazem-se associações infinitas para 

representar o significado de forma negativa. Ser fragmento significa ser ainda parte de 

um todo, de um todo que nunca acaba e que constitui uma obra por vir. Ser fragmento 

significa quebrar o todo, suspendê-lo ao não conseguir realizá-lo. O mundo dos antigos 

foi perdido – dele só restam títeres, só restam ruínas e águas de uma Atlântida perdida. 

O mundo dos modernos nasce perdido – pois é fadado a continuamente ver-se refletido 

no fracasso de tentar abarcar o passado e prometer um futuro que não se deixa 

conquistar. Ser fragmento significa quebrar o não-poder ao tentar resistir em exprimir 

o todo inexprimível; e a partir da liberdade e da crença heroica em uma poesia 

superior, mostrar como “o espírito humano em tudo imprime a sua lei e como o 

mundo é sua obra de arte”349. 

 Tensionando entre a aspiração ao infinito e a finitude, entre a produção e 

a impossibilidade de produção, o fragmento é também dissolução: dissolução da 

forma padrão, dissolução da lógica circular, dissolução “copernicana” do centro e 

das relações fixas. Ante à tarefa infinita, o fragmento literário expressa o 

deslocar-se, polinização para a produção de uma semente subjetiva de um objeto 

que irá se tornar.  

Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy, em relação à incompletude 

do fragmento, comentam que o absoluto apreendido em pedaços compreende 

uma “dialética que joga o fragmento ao sujeito da Obra350”. Tal dialética inerente 

ao fragmento consiste em fazer da negação da obra finita a condição de obra 

absoluta, ou seja, através da negação da obra ocorre simultaneamente uma 

“absolutização da forma” e uma “absolutização do problema que é a literatura 

por ela mesma”351. Ao negar o todo, surge um todo independente a ser 

virtualmente buscado: tudo ou nada são faces com os mesmos valores no dado.  

 Leitura essencialista e sistemática também presente em Maurice Blanchot. 

A obra que quer ser absoluta quer se tornar um produto acabado, mas um produto 

acabado não pode ser absoluto. Paradoxalmente, para aspirar o absoluto é preciso 

negá-lo como objeto a ser conquistado. O que liberta é o ato, a ação por si 

mesma, de modo que o romantismo se converte em uma liberdade sem 

349 SCHLEGEL. Friedrich.  . Op. cit..  p. 79 (Athenäum, Fr. 168.) 
350 LACOUE-LABARTH, Ph./ NANCY, Jean-Luc. Op. cit . p. 68. 
351 SCHEFER, Olivier. Poésie de L'infini, Novalis et La question Esthétique. Bruxelles: La Lettre Volée, 

2001  p. 79 
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realização, em ausência de obra: 
O romantismo termina mal, é verdade, porém  eis que ele é  essencialmente o  
que começa, o que não pode senão mal  terminar, término que se chama 
suicídio, loucura, queda,  esquecimento. E certamente ele é frequentemente 
sem  obra, porém eis que ele é a obra da ausência de obra, poesia  afirmada 
na pureza do ato poético, afirmação sem duração,  liberdade sem realização, 
potência que se exalta em  desaparecer, de maneira alguma desacreditada se 
ela não  deixa vestígios, porque seria este seu objetivo: fazer brilhar  a poesia, 
não como natureza, nem mesmo como obra,  porém como pura consciência 
no instante352 

  
Se o romantismo de Iena propõe a desestruturação a obra, é por tal quebra 

que emancipa “o fazer” e lhe dá autonomia própria. A poesia desloca-se do 

espaço físico para o instante, de modo que o produzir a escrita significa produzir 

a ausência da obra. Como Sísifo que carrega seu fardo, subindo e descendo a 

montanha, assumindo livremente sua condenação em um mundo sem deuses; 

como Quixote consciente que, sendo único herói, não descansa, até combater a 

injustiça e buscar seu amor impossível sob a égide da andante cavalaria; como 

Heinrich que, seguindo a flor azul, nunca consegue tocá-la – o fim que impele o 

movimento nunca é atingido, de forma que, por fragmentos, tenta-se libertar-se 

ao projetar-se para um futuro inatingível.  

Não quer dizer que o fragmento ignora a suficiência e por ser 

deliberadamente insuficiente, “não se diz com vistas a si” mesmo. Blanchot se 

equivoca ao desconsiderar que os fragmentos podem compor com os demais um 

agregado do conhecimento que, sendo parte de um todo, se diz dentro e fora dele 

–  quebrar o espelho não é possível, mas isolar cada imagem, cada traço, recortá-

los e isolá-los garante a autonomia de cada parte sem desconsiderar o objeto total 

que representam. Se o fragmentário se diz “fora do todo e depois dele” 353, é 

porque representa uma parte de uma imagem que reflete um objeto sem contorno 

preciso. O fragmento é fora, mas parte do todo. Não existe pedaço de nada. 

É preciso destacar essa dupla função: de um lado o fragmento reconhece 

seu lugar em um não-lugar, sua presença provisória em detrimento de uma 

profecia a ser cumprida, seu projeto aparentemente fadado ao insucesso de nunca 

ser completamente concretizado – niilismo resignado que se compraz no grito, no 

dizer por dizer mesmo sem ser ouvido –  anunciando, de certa forma, a morte de 

si mesmo ao tentar ir além do finito sendo finito. Nesse sentido, o fragmento 

pode ser interpretado, então, como a prova de uma morte presumida da arte, arte 

352 BLANCHOT, Maurice. L’Entretien infini. Paris, Gallimard, 1969. p. 517 
353 BLANCHOT, Maurice. A Conversa Infinita – A Experiência Limite. (V. 2). Tradução de João Moura Jr. 

São Paulo: Escuta, 2007. p.116 
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que não sendo encontrada e, assim, desaparecida, é diagnosticada como finda, 

sem, contudo, haver realmente um corpo – hegelianamente, o fragmento serve 

como prova para a sentença de condenação da estética e a consequente 

absolvição plena da razão; hegelianamente, dada como morta, a arte não é mais 

precisa, só enquanto arqueologia. De outro lado, porém, o fragmento sinaliza que 

ainda há uma ausência, um espaço que não pode ser definitivamente preenchido, 

tampouco suprassumido por uma dialética em que, na síntese, é superada a 

contradição entre a tese e a antítese: há sempre um elemento que se perde ao 

deduzir o produtor do produto, mera imagem invertida pelas membranas do olho. 

Se “escrever é produzir a ausência da obra – ou ainda: escrever é a ausência na 

obra354”, o não-encontrar a obra não significa necessariamente seu não-existir, 

mas implica também seu contínuo criar. Os fragmentos são “sementes literárias”,  

observa Novalis, pois “a arte de escrever livros ainda não foi inventada355” - o 

fragmento  torna-se o modo de comunicar provisoriamente o que ainda está por 

completar.    

Como Quixote, o fragmento resiste – é contradição no sentido de se opor 

ao que é dito ao apresentar um novo sentido. Como Quixote, o fragmento avança 

para o futuro reencontrando o passado num presente que se excede - é referência 

à antiguidade ao tentar redimir a fratura entre o sujeito e mundo pela ascese da 

consciência tão ciente de si mesma que cria um novo mundo dentro do sujeito. 

Como Quixote, o fragmento origina – é único em si mesmo, mas, não podendo 

subsistir sozinho, cria vida em terra seca e, diante do caos, ordena-se sem, 

contudo, harmonizar, pois toda ordem é provisória. Por fim, como Quixote, quem 

o lê escolhe – o quebrar a continuidade e abrir-se para inventar novas relações, o 

fragmento novalisiano “não interrompe a escrita, mas acelera, não destrói o 

sentido, mas redistribui”, e nas palavras de Olivier Schefer, “dando ao leitor a 

inédita possibilidade de traçar seu próprio caminho no texto”356. “Ler é uma 

atividade livre”, escreve Novalis, “ninguém pode prescrever o que eu devo ler 

nem como eu devo ler”. Ler é reescrever. 

 

  

 

354 BLANCHOT, Maurice. L’Entretien infini. Paris, Gallimard, 1969. p 622 
355 Pólen. Observações Entremescladas,  frag 104, , p. 93 
356 SCHEFER, Olivier. Poésie de L'infini, Novalis et La question Esthétique. Bruxelles: La Lettre Volée, 

2001  p. 79 

127 
 

                                                 



CAPÍTULO 9: 
 

DO PONTO DE VISTA FINAL: 

ONDE SE APRESENTA FRAGMENTARIAMENTE A SEGUNDA PARTE DA POESIA 

INFINITA COMO BILDUNG 

 

1. Para uma conclusão que antecede a conclusão: 

 

 A angústia de Dom Quixote é a angustia da leitura. Ler é repetir diferentemente e se 

ver como parte da escritura. Mas é preciso escrever: escrever é reconhecer-se na ação e 

no que escapa à ação.  

 A angústia de Fausto é a angústia da escrita. Escrever e se escrever continuamente 

até o infinito. Mas é preciso ler: ler é reconhecer-se no livro e no que escapa ao livro.   

 Ansiosamente, ler e escrever correspondem-se de tal maneira que se torna difícil 

diferenciá-los. Ler e escrever aparecem como imperativos – para Heinrich von 

Ofterdingen ler seu próprio livro, é necessário escrever sua própria vida. Sobre a mesa 

de Novalis, as mais variadas obras: desde romances, poesias e obras filosóficas a livros 

didáticos de química, matemática, direito e geologia. Impacientemente, nada se 

distinguia: não se esconde o desejo de fazer uma nova enciclopédia em que todos os 

conhecimentos se relacionariam. Impacientemente, ao mesmo tempo em que lia, 

Novalis escrevia: “pensar e, concomitantemente, escrever ou falar, com uma postulação 

ou uma necessidade recíproca357”. Impacientemente, ler é reescrever interpretando à sua 

maneira, é destruir o que se leu, reconstruir o quebra cabeça aleatoriamente e, com isso, 

inventar sua própria linguagem, seu próprio domínio. Ler, pensar, escrever tornam-se 

sinônimos para o objetivo maior: formar-se a si mesmo. Em carta a Coelentin Just, 

escrita em dezembro 1798, Novalis escreve: “Julgue-me justamente no que é essencial: 

a vida prática”, e completa, “eu trato minha atividade de escritor como um meio de 

formação358”. Pois não é a angústia de Novalis o redescobrir o mesmo, combinando, 

recombinando, extraindo traços das imagens no espelho a fim de colar e recortar sua 

própria tela? 

 Evidente influência aos românticos franceses, ao surrealismo, bem como profecia a 

certas reflexões do século XX que realocaram o leitor como centro do processo criador, 

357 Borrador Universal, frag. 908, p. 228 
358 NOVALIS apud SCHEFER, Olivier. Enciclopédie et combinatorie. IN: NOVALIS. Le Brouillon 
Général, Tradução em francês: Olivier Schefer, Paris, Allia, 2000, p. 11. 
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como um autor duplicado, o pensamento novalisiano intrinca obra e vida, leitura e 

escrita – talvez um chamado que Mallarmé prontamente ouviu. Mallarmé dizia que a 

vida era para se terminar em um livro: passou toda a vida escrevendo uma obra que não 

concluiu, aquela que seria a sua produção máxima, intitulada “Le livre“.  

 O fim da poesia infinita é, ao voltar-se para dentro, construir seu próprio caminho, 

sua própria moral: télos inalcançável que tenta alcançar a origem, mas, quando se vê 

impossibilitado, incapaz de conter em si o Absoluto necessitado, engaja-se heroica e 

tragicamente na interpenetração entre leitura do mundo e escrita de si mesmo. Formar-

se a si mesmo significa reescrever-se contínua e infinitamente. 

 

   2. Livrar-se ou tornar-se livro 

 

 Na formação do romance, o romance de formação. Lukacs identifica que Dom 

Quixote surge quando o cristianismo começa a declinar, quando se anuncia a apostasia 

divina e ao homem, solitário e sem pátria, cabe apenas amparar sua alma num mundo 

sem âncora, a escrever seu próprio destino individualmente sem esquecer que houve um 

tempo em que os deuses conversavam com o espírito; nostalgicamente, Quixote tenta 

transpor o Paraíso na terra embora seja ciente de que os heróis não pertencem à terra, 

senão àquela a ser descrita nos papéis do poeta. “O que não passava de um simples 

perigo no universo de conto de fadas”, diz Lukacs, “tornou-se aqui um ato positivo, uma 

luta pelo Paraíso na realidade feérica”359: a busca da palavra libertadora é a chave para 

abrir o Éden.    

 Adorno, por sua vez, destaca que Cervantes, ao elaborar Dom Quixote, evidenciou a 

forma individualista de narração, de modo que é exaltada a “capacidade de dominar 

artisticamente a mera existência360”. Ian Watt caracteriza o romance moderno como uma 

forma literária que representa cabalmente uma nova reorientação, cujo critério 

fundamental torna-se a fidelidade à experiência individual361.  Duplo vetor que 

corresponde o autor e o leitor construindo-se mutuamente, sem nunca serem idênticos. 

O autor escreve para poder ler a si mesmo; o leitor lê para poder (re)escrever a si 

mesmo. 

359 LUKÁCS.Teoria do Romance.Tradução Alfredo Margarido. Lisboa: Editorial Presença, s/d. p. 106 
360 ADORNO, Theodor W. Notas de Literatura I. Tradução de Jorge de Almeida. Rio de Janeiro: Editora 
34, 2009. P. 55 
361 WATT, Ian. A Ascensão do Romance. Tradução de Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990. P. 14-15 
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 É nesse sentido que, modernamente, a individualidade realiza-se quando se torna 

ciente de si mesma ao querer realizar-se: o romance, enquanto finalidade e meio de 

formação, quer se formar e, nesse querer cujo objeto é o próprio querer, se estabelece. 

Como efeito principal, a escrita se dirige a si mesma: sem público, pois o público não 

existe, já escreve Schlegel, “não é uma coisa, mas um pensamento, um postulado, como 

uma Igreja362”. No romance, realiza-se o indivíduo: mas só se realiza enquanto cria 

provisoriamente seu mundo ex-crypto.   

 Deformação de uma realidade dada e indicação de uma possibilidade a ser criada, a 

poesia infinita enquanto contínua escrita, enquanto romance de formação, trata-se de um 

projeto, não de um projeto preocupado com a compreensão alheia, com a leitura 

aprazível de um espectador inerte, mas configura um projeto de exercício, uma prática 

de um novo cuidado-de-si inerente ao pensar racional. “Aliás”, diz Schlegel, “pode 

muito bem ser uma exigência da razão que todo homem deva ser poeta e filósofo”363. 

Exercitar-se ao se formar ao infinito, escreve Novalis: 
 
Poética transcendental trata do espírito antes que se torne espírito. Em 
psicologia química e mecânica reina uma constante destruição das 
individualidades aparentes. Na poética transcendental é apenas um indivíduo 
grosseiro e ordinário. Na prática poética, trata-se de formas individuais - ou 
de um indivíduo formado ao infinito364. 

 

Transcendentalmente, como condição de possibilidade, há sempre a folha em 

branco de um romance porvir. Livrar-se é tornar-se livro. Reunir e combinar novas 

formas: reescrita infinita. 

Nesse sentido, a conjunção entre teoria e prática, entre poesia e poética, leitura e 

escrita, projeta-se para a reconciliação dos opostos: da arte e da vida, da palavra e da 

ação. Reconciliação essa que inevitavelmente aponta para um tempo originário, 

conciliado, tempo em que o dizer e o fazer eram intricados. Ao querer dizer, o artista 

quer fazer a si mesmo: a poesia deixa de ser apenas uma produção de conhecimento, é 

também autocriação. Autocriação que indica o tempo em que, pela palavra, mundo era 

criado, magicamente pela operação do verbo que transmutava a voz em realidade. 

Assim, ao deixar de ser mera contemplação e representação, a poesia infinita apresenta-

se enquanto magia ativa, como um espelho mágico que reconstrói a visão do mundo. 

Aqui é preciso notar que escrever não é substituir o real ou criar um mundo fora do 

362 SCHLEGEL, F. O dialeto dos fragmentos. Op cit., p. 25 
363 SCHLEGEL, F. O dialeto dos fragmentos. Op cit., frag. 321. 
364 Borrador Universal, frag. 51, p. 29 
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mundo, mas se trata de produzir uma nova visão da realidade. Quixote vive no mundo 

de todos, mas vê o seu mundo: sua ficção enquanto fragmento, enquanto visão 

necessariamente incompleta, mas que aspira ao Absoluto, deve ser tomada no sentido de 

uma mônada leibniziana, mundo próprio e delimitado, mas que também é parte, é 

unidade dentro de um todo orgânico harmônico e infinito. 

Três aspectos conexos aparecem, portanto, nesta lógica. Do ponto de vista 

temporal, surge o imperativo da reconciliação, da busca por uma Idade de Ouro, tempo 

imemorial em que “as raças humanas amavam e geravam-se em eternos jogos nas 

nuvens multicores”, conforme diz Novalis, “em mares flutuantes e mananciais de tudo o 

que na terra existe”365. A poesia infinita reuniria, com sua nova linguagem, todas as 

coisas que foram posteriormente cindidas na queda do homem pós-babélico.  

Do ponto de vista do artista, a poesia infinita seria uma contínua autocriação, em 

que só existe enquanto o autor a executa, enquanto meio que se consome em si mesmo, 

meio que experimenta o caminho da escrita ao mesmo tempo em que se perde no seio 

de um itinerário incerto. Duplo movimento que contrapõe e colide sentimento e 

reflexão: reflexão sobre escolher cada letra, cada palavra, cada frase, cada imagem, e, ao 

mesmo tempo, o sentimento de ser escolhido por cada letra, cada palavra, cada frase, 

cada imagem. Aspiração nostálgica de um finito que quer se dissolver no infinito, 

fundindo sujeito e veículo. 

 Do ponto de vista da obra, esta tem uma existência própria, sendo mais que seu 

autor, sendo revelação de um “corpo inconsciente e próprio de um poder superior”366. A 

obra não pertence ao artista, antes, porém, o artista é quem pertence à Obra. “Le livre” 

dizia para Mallarmé que o livro era para se terminar em vida: formar-se significa ser 

reescrito, transformar a consciência pessoal em consciência orgânica, ser pára-raios de 

uma força de cima, força que para tocar a terra prescreve a lei espiritual da ironia “que 

para ser cheio, cada um se esvazie”. 

 

3. Da (não) correspondência entre forma e conteúdo – onde não se fala sobre o gênio romântico 

 

 É conhecido o conflito, no romantismo alemão, entre o espírito e a letra, entre o 

sentimento impresso e a linguagem expressa. Que há sempre algo que escapa ao 

encontrar nas palavras o significado correspondente, que é impossível compreender ou 

365 NOVALIS. Os discípulos em Saïs. Tradução de Luís Bruhein. Lisboa, Hiena, 1989 p. 74 
366 Borrador Universal. frag. 737, p.195 
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descrever o gênio, que as obras poéticas podem até ser claras aos olhos, mas 

permanecem eternamente misteriosas para o entendimento367 – o novo e velho problema 

do delírio poético, com as novas roupagens anti-iluministas de um Werther, de um 

Caspar David Fredrich, de um Heinrich von Ofterdingen. É conhecido e exaustivo, nas 

páginas de teses repletas de citações, nos comentários de livros sobre romantismo 

alemão, repetir com Novalis que só se pode fazer crítica da poesia com poesia: e 

explicam através de uma linguagem universal, com um estilo universal, que não há 

linguagem universal. E destrinchando conceitos, apresentando maneiras técnicas em 

tentar compreender o paradoxo e a analogia, argumentando que a individualidade da 

linguagem é resgatada em detrimento da universalidade gerada pelo humanismo da 

época das luzes, não fazem senão prolongar a tradição a que os românticos criticavam. 

<insira aqui uma problema apresentado>. <insira aqui sua contextualização histórica> 

<insira aqui uma explicação que diz o mais do mesmo anteriormente dito>. <insira aqui 

uma citação>. <insira aqui a explicação>. <apresente um contra-argumento>. <insira 

aqui uma conclusão>. <tese, antítese e síntese>. Simples. Mais do mesmo. Mas forma 

implicação de um conteúdo, e se explicar for replicar através um novo modo em que a 

explicação, tão ciente de si mesma, aponta para algo além dela mesma? Ante ao 

problema do romance de formação goethiano, Novalis escreve sua própria história. 

Albert Camus, escritor argelino do século XX, dizia: “Para filosofar, escreva romances”. 

A analogia redime-se no imperativo de propor – e não mais de pôr –, de forma que o fim 

da filosofia torna-se estabelecer relações, combinar relações, ao mesmo tempo em que 

as destrói e as fragmenta. O seu centro é não ter centro. É saltar e em saltos mirar em 

um inatingível alvo. E sua língua é uma língua peculiar, sua leitura que é também escrita 

de um mundo próprio. “Cada pessoa tem a sua própria língua”, escreve Novalis, “língua 

é expressão do espírito, línguas individuais, gênio-da-língua”368. Não se trata de eleger a 

filosofia como método de superação, como campo em que as contradições são 

suprassumidas, antes, porém, a filosofia readquire, juntamente com sua interpenetração 

com a poesia infinita, o status de exercício contínuo e atividade, sobretudo, espiritual.  

Apenas como prática, como oração a um deus inventado, a filosofia enquanto poesia 

infinita exerce sua real função: experimentar-se a si mesma enquanto interpretação e 

367 SCHLEGEL apud SELIGMANN-SILVA, Marcio. M. Friedrich Schlegel e Novalis : poesia e filosofia. 
In : O local da diferença. Ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo : Editora 34,  
2005. 
368 NOVALIS apud SELIGMANN-SILVA, Marcio. M. Friedrich Schlegel e Novalis : poesia e filosofia. 
In: O local da diferença. Ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo : Editora 34,  
2005. 
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escrita da própria vida. Não é em vão que muitos poetas românticos tal como aquele que 

sente demasiado, que antes de girar a roda dos sentidos a se perder num nada letárgico, 

vê com precisão o transbordar dos sentimentos, acreditavam que o fim da poesia era o 

silêncio, mas antes do fim estava a sagrada simplicidade do desvanecer-se. 

 

 

4. A via mística 
- Onde estamos, Matilde? 
- Na casa dos nossos pais 
- Iremos estar juntos? 
- Sim, eternamente 
 

Assim foi a última conversa entre os personagens Heinrich e Mathilde, ocorrida 

em uma atmosfera onírica, às margens de um silencioso rio azul. Ao fim do encontro, 

ela pronuncia uma palavra misteriosa e incompreensível, aí então morre. Em seguida, 

Heinrich desperta: Mathilde já não está mais lá – sonho e realidade correspondem-se, 

vida e obra são conexas, von Hardenberg e Sophia despedem-se. “Aonde vamos?”, 

novamente indaga, no capítulo posterior, Heinrich von Ofterdingen, ao passo o 

personagem Cyané responde “para casa, sempre para casa369”. Para casa: não haveria de 

o fim estar na origem? Não haveria de corresponder na terra, os desígnios dos céus? 

“O que está embaixo é como o que está em cima”, diz Hermes Trismegisto na 

Tábua da Esmeralda “e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os 

milagres de uma única coisa”. Pela via hermética, o herói do romance de Novalis segue. 

Sonha que há um mundo superior, de cima, mas que se revela na terra, embaixo. E, 

impulsionado por essa espécie de intuição onírica e por um sentimento de amor, 

Heinrich quer se ligar a Deus sem se afastar da realidade: ele não se embriaga na fusão 

do eu com as forças exteriores à consciência do eu, como no dionisíaco; muito menos se 

separa do mundo ordinário e empírico em detrimento de um eu superior que está acima 

de tudo o que se move e de tudo o que pertence ao domínio do espaço e do tempo, como 

nas religiões orientais. Tudo o interessa e por se interessar por tudo, transita. Transita 

entre o que está em cima e o que está em baixo. Experimenta tanto a embriaguez da 

mística da natureza quanto a sobriedade da mística do eu superior. Mística aqui 

entendida como gnose, não só uma experiência na qual a vontade, purificada e 

iluminada, está em união com o divino, mas também com a participação do 

369 NOVALIS. Enrique de Ofterdingen. Tradução de Germán Bleiberg. Buenos Aires: Editora Espasa-
Calpe Argentina, 1951. cap. 8. P. 130 
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entendimento e da memória, em uma relação oscilante, entre a sonho e a vigília, entre o 

que está em cima e o que está embaixo. 

Aqui parece existir um paradoxo, senão uma contradição. Há quem defenda com 

propriedade o ceticismo originário do romantismo alemão: o salto mortal de Jacobi, o 

ordo inversus da reflexão, a recuperação da coisa-em-si, a filosofia como estrutura da 

visão ou modus operandi da formação de imagens. Conceitos e aspectos que sustentam 

tecnicamente tal pretensão. No entanto, o ceticismo originário abre espaço para fé e o 

diagnóstico do limite da reflexão aponta para vias e sistemas menos técnicos que 

espirituais. A grande contribuição do romantismo é justamente advertir que a paixão à 

lógica, à técnica e ao cálculo, tão presente no racionalismo iluminista, pode ter caráter 

patológico: a lógica é apenas uma via, limitada via cujo acesso também requer fé. 

Ora, a via poética é também a via mística, na medida em que constitui um ato 

criador da vontade infinita que se materializa em uma forma finita. Poesia é 

transmutação, alquimia que dissolve os entraves que sujeitam o homem e o mundo, ao 

mesmo tempo em que realiza uma aproximação infinita entre o homem e o Absoluto, 

reunião sempre provisória que aspira à completude, que aspira, enfim, ir de volta para 

casa, mesmo não conseguindo repousar plenamente no quarto. 

Pela poesia infinita se escreve a via e a vida. Nesse aspecto, Novalis, engenheiro 

de minas e leitor de Jacob Boehme, concebe a força da palavra poética que, vinda de 

uma fonte superior, consegue insuflar a vida com o mesmo poder do Verbo. Através do 

Fiat, vê-se a “poderosa primavera com suas forças que nascem, movimentam-se e 

misturam-se e de dentro para fora engendram a criação do mundo”, escreve Novalis, 

logo após a morte de Sophia von Kuhn, em uma carta a Tieck, e completa “um 

verdadeiro caos de obscuro desejo e vida maravilhosa”370. 

Vive-se o paradoxo de ativamente estar no mundo e, ao mesmo tempo, vivenciar 

o pertencimento à outra esfera, a outra pátria em que não se sente como estrangeiro, 

nova Atlântida para onde se navega sem jamais conseguir realmente se aprofundar. O 

respiro debaixo das águas, verticalidade de um mergulho que exige um grande acúmulo 

de ar – a via mística inspira a exercitar os pulmões da razão.   

Não que se afirme tão somente a experiência da verdade que se revela, de 

repente, no interior do homem; mas, organicamente, é preciso se interessar por tudo. 

Boehme, em A aurora Nascente, faz uso da metáfora da árvore do conhecimento que 

370 NOVALIS apud SOMMERMAN, Américo. Apresentação. IN: BOEHME, Jacob. A  Aurora nascente. 
Tradução de Américo Sommerman – São Paulo: Paulus, 1998.p. 10 
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cresce no jardim das delícias. A via mística significa ser árvore: não se tanto preocupar 

com a raiz das coisas, tampouco somente com os frutos, mas se fixar como corpo dentro 

de um solo, corpo que verticalmente cresce, pois quando mais forte a raiz, mais perto do 

Sol os galhos apontam. 

Desocupado leitor, diz Cervantes. Ocupado leitor, diz Fichte. A via mística, por 

sua vez, repete com Jacob Bohme, “benévolo leitor”371, pois exige mais que atenção e 

reflexão – exige uma ética, um valor a ser convivido. “Amigos”, evoca a epígrafe do 

Pólen, de Novalis, “chão está pobre”, diagnostica, e “precisamos espalhar ricas 

sementes para que nos medrem colheitas apenas módicas”372. 

 

5. A criança irônica 
 
 

No mundo futuro tudo é como no mundo antigo – e, no entanto, tudo é 
totalmente diferente. O mundo futuro é o caos racional – o caos que permeia 
a si próprio – está em si e fora de si – caos ao quadrado ou infinito. O conto 
de fadas autêntico deve ser ao mesmo tempo apresentação profética – 
apresentação ideal – e apresentação absolutamente necessária. O verdadeiro 
poeta de conto de fadas é um vidente do futuro. 
Confissões de uma criança sintética, verdadeira – de uma criança ideal. (Uma 
criança é muito mais inteligente e sábia que um adulto – a criança precisa ser 
inteiramente criança irônica). – Os jogos da criança – imitação dos adultos. 
(Aos poucos a história precisa tornar-se conto de fadas – ela se tornara 
novamente o que ela era no inicio)373 

 
 Toda profecia diz respeito ao presente, a algo esquecido, ignorado e que deve ser 

reavaliado. Não, o tempo da profecia não é o futuro. Só há o presente, só há o agora: o 

passado é memória e o vindouro, esperança. Buscar o porvir é reencontrar na origem o 

projeto que foi esquecido. Mas tal projeto, de roupagem continuamente distinta, jogo 

cujos elementos são historicamente transmutados, para ser reconstruído, é preciso mais 

que vontade. 

 Que para herdar os céus é necessário nascer de novo, retornar ao ventre materno 

e perdurar o coração de criança. Imagens e ensinamentos cristãos recuperados pelo 

romantismo em plena época do iluminismo. Se no ensaio “Cristandade” e nas “Poesias 

à Noite”, Novalis manifestava o desejo de retorno à Igreja dos apóstolos, aos “braços do 

Amado Jesus” ou à Idade Média, é justamente para conflitar contra a postura da 

confiança e fé excessiva na razão, fé que recriava os novos bruxos, as fogueiras, a 

inquisição.  

371 As primeiras palavras de A Aurora Nascente. 
372 Pólen, frag. 1, p.36 
373 Borrador Universal. frag. 234, p. 62-63 
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 “No futuro é como no mundo antigo”. O tempo hermético repete-se e diferencia-

se, é caos racional e infinito justamente por ter consigo relações e elementos a ser 

recombinados e inevitavelmente distintos.  

 Novalis elege um gênero máximo: o conto de fadas. Em muitas cartas, escreve a 

Tieck sobre a possibilidade de escrever e descrever narrativas fantásticas, em que faltas 

e excessos caracterizam personagens. Estar não acima do real, mas refletindo sobre 

refletir o real através da construção de novas visões, que reconfiguram as velhas 

páginas. O conto de fadas tem também seu duplo sentido: além da crítica ao mundo 

dado, tem sempre dentro de si a moral de uma parábola. Rejeição e abraço, 

concomitante e respectivamente, à passividade e à criação ativa. As obras de arte, nesse 

aspecto, libertam a ciência e a fé na ciência no momento em que, apontando 

conscientemente para si, refletem a criação estética: renovam a significação do mundo 

ao recombinar os elementos em novas relações. Espelho sobre a ciência, que se vê como 

mais uma imagem, mais uma teia de hipóteses fragilmente coladas na tela necessária da 

visão da realidade.  

 A escolha do gênero conto de fadas tem também sua outra ironia. Não para que 

as crianças entendam o mundo os adultos através da fantasia, mas a obra de arte como 

conto de fadas parece significar a necessidade de o adulto jogar como criança o velho 

jogo rejuvenescido. Mais que uma partida – partida das obrigações prescritas e do jogo 

desmotivado, em um primeiro sentido; partida enquanto jogo aparentemente não sério, 

mas que, por ser desinteressado, é que basta, seriamente, por si mesma, em um segundo 

sentido – mais que um jogo criado, é um imperativo ético. Vale lembrar que “uma ética” 

é a primeira palavra, fragmentária expressão que inicia o Mais Antigo Programa 

Sistemático do Idealismo Alemão. Ler um conto de fadas assinala uma postura de certo 

modo profética: se para jogar é preciso obedecer às regras criadas, aceitar o “como se 

fosse”, o subjuntivo ao expressar um desejo e, ao mesmo tempo, colocar uma dúvida e 

uma certeza provisória, o tempo do conto de fadas é um tempo futuro, em que, depois 

de criar coisas com as palavras, constata-se não apenas que elas são reais, mas também 

que criar é realizar, realização contínua, infinita, rumo ao replantio no novo céu e na 

nova terra feita de folhas a serem escritas. 

A criança irônica sabe da efemeridade do tempo, da velhice dos sábios, da 

morte dos templos. E por saber, regozija-se no momento: tudo é juventude, mas depois 

da iconoclastia, inevitavelmente, surge a profecia de um novo ídolo ou a reconciliação 

com o deus deposto. A criança irônica sabe da necessidade do tempo, do dever 

136 
 



construir sistemas, do reavivar os templos. E por saber, cristaliza o momento: embora 

em definitivo, socraticamente, nada saiba, exceto o não saber, negativamente 

reconhece os véus que caem de Maia – se a nudez, aos olhos da razão, é 

imperscrutável, ela é conhecida pelas vestes retiradas. Classicismo sem limites374, em 

que a poesia não se separa, por fazer parte de um poema único, de um livro único: o 

evangelho da humanidade. 

 

374 SCHLEGEL, F. O dialeto dos fragmentos. Op. cit., p. 65 
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CONCLUSÃO 

 

Dom Quixote, de pé contra a vida, indaga como ser herói em uma época sem 

heroísmo. Ele observa atentamente a descrição dos livros, as narrativas de aventuras, 

donzelas, espada, fogo e justiça, tal qual aquele que vê a paisagem por detrás do vidro e, 

vendo seu reflexo projetado para fora no corpo, acredita estar dentro da paisagem vista. 

Vê-se como cavaleiro Amadis em uma história ainda não escrita e parte, sem esquecer-

se de fixar dentro de si os valores lidos, ao mesmo tempo em que não distingue o que 

está de um lado e de outro lado do vidro. O que se vê não é importante, é mera 

decorrência de como se vê – o que se lê só é importante quando da leitura decorre o 

escrever.  

Dom Quixote, de pé contra vida, responde que quem dá o sentido aos objetos é o 

herói; herói que, diante da apostasia, reconstrói seu templo. Negar os deuses antigos é 

reafirmar que há uma divindade esquecida: romper a tradição é entrar para a tradição, ao 

denunciar suas gravidades, suas injustiças, seus vícios. Cervantes escolhe a fidalguia e a 

suposta nobreza como palco e partida a fim de contrastar com os problemas da sua 

época que é também o problema da nossa época: a covardia. Será possível terminar com 

a utopia? Irônico, diz sem dizer: terminar não, resistir e aspirar, sempre.  

  De todos os episódios quixotescos, há um especial: Dom Quixote não lê Cide 

Hamete, autor de Dom Quixote. Em sua segunda saída – ou no segundo volume – a 

primeira parte das aventuras já haviam sido publicadas pelo historiador mouro Cide 

Hamete Benengeli e traduzida para o castelhano por um autor cristão. No segundo 

tomo, Dom Quixote, lido e conhecido tanto pela versão original quanto pela 

continuação apócrifa de Avellaneda, em nenhum momento lê e se debruça sobre seu 

livro, assim como fez com Amadis e outros tantos.  Leitor esgotado, ao não precisar ler 

o que já tem na memória? Ou autor profícuo, na medida em que, rendido ao imperativo 

de viver e se aventurar, compreende que a ação dispensa o debruçar-se sobre narrativas? 

Quixote tem medo de ver-se do outro lá desse vidro e, por isso, rejeita ler-se escrito. É o 

medo do amor, de não ser correspondido, de desvendar que Dulcinea Del Toboso é uma 

simples camponesa sem qualidades, de confirmar que a realidade é mais injusta do que 

deveria, de descobrir que não há mais espaço para a andante cavalaria.  

Novalis, de pé contra a morte, indaga qual o lugar da arte em uma época em que 

a coruja hegeliana começa a alçar voos, em que a sacralidade da religião dá lugar à 
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autoridade da razão, em que, da janela da Alemanha, vê-se a paisagem francesa 

recombinada com novos personagens no poder. Novalis vê o vidro e vê a imagem e vê-

se a si mesmo vendo a imagem. Berkeley ressuscita? Através de Kant, Fichte e 

Reinhold – suas leituras da andante cavalaria da filosofia –, apreende mecanismos 

conceituais para afirmar o princípio básico da ótica: a imagem aparece invertida na 

retina, é uma construção que não tem ponto fixo, mas que se fixa virtualmente, mesmo 

nunca perscrutando realmente o objeto em sua origem. O que se vê não é importante, é 

mera decorrência de como se vê – o que se lê só é importante quando da leitura decorre 

o escrever, o filosofar. 

Novalis, de pé contra morte, escolhe seu próprio destino: embora a vida lhe dê 

inúmeras possibilidades, ele quer duelar com a morte e vencer de maneira não trágica 

situações trágicas375, até virar símbolo. Aprofundar e ver-se a si mesmo aprofundando, 

sem descanso, ironicamente sorrindo como uma velha criança. Serenamente, tal qual 

Quixote consciente e mesmo assim abraçando a andante cavalaria.  

Mas, qual a natureza da experiência estética? É a pergunta do trabalho, pergunta 

cuja resposta tentou-se encontrar no quixotismo novalisiano. “A estética, tal como a 

ética, não se deixam exprimir”, disse posteriormente Wittgeinstein no aforismo 6.421 do 

Tractatus376, na medida em que são condições de sentido da realidade para cada sujeito. 

Ao esteta, portanto, resta tentar estabelecer o modus operandi, como se opera o fazer e 

conhecer a arte, ressalvando sua diferença qualitativa em relação ao conhecimento 

geral.  Novalis e Quixote sabem distinguir os modos de operação, conseguem conversar 

sobre tudo de forma usual, mas quando se fala da andante cavalaria da imaginação, 

diferenciam-se: o espanhol é passional e não vê como o outro o olha, apenas retrai 

dentro de si ao querer ser herói, conquanto o alemão é sereno, vê-se a si mesmo vendo 

nos olhos do outro e, solitária e heroicamente, propõe-se a fazer o seu próprio querer ser 

herói. 

Benjamin, no estudo sobre o drama barroco alemão, lembra que o barroco 

consiste mais em um querer artístico do que um fazer artístico377. A obra de arte não 

consegue estar acabada, já que há sempre um querer que quer conectar-se a tudo, que 

busca uma linguagem crua e violenta, que penetre na nudez e cruezas das coisas. Nesse 

375 LUKACS, Georg. Soul and Form. Translated by Anna Bostock. Cambridge, Massachusetts.: MIT 
Press, 1974. P. 51 
376 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico Philosophicus. Tradução de Luiz Henrique Lopes dos 
Santos .São Paulo :EDUSP, 2001 
377 BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. Sérgio Paulo Rouanet  (tradução, 
apresentação e notas). São Paulo: Brasiliense, 1984 .pg. 77 
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sentido, em contraposição, poder-se-ia dizer que o Frühromantik é a retomada do fazer. 

Ciente de que o maior acabamento é o inacabamento, o querer volta para si mesmo, 

refletido. Se no barroco a arte é o querer, no Frühromantik é o fazer o querer.   

Em Novalis e Quixote, a arte só existe enquanto ação, enquanto meio que 

consome a si mesmo em uma experiência que se nutre dela própria. A arte é um modo 

específico de conhecimento, que experimenta o devir de seu próprio objeto, de forma 

que “o que já é passado não importa para arte”378, na expressão de Chklovski – é um 

jogo que se desdobra em si mesmo e em seu acontecer, acontecer que transforma a 

realidade reconstruindo-a.  

Jorge Luis Borges escreve sobre Averróis e para escrever sobre Averróis é 

preciso acreditar em Averróis. No instante em que se deixa de acreditar, Averróis 

desaparece: 
Senti, na última página, que minha narrativa era um símbolo do homem que 
eu fui enquanto a escrevia, e que, para escrever essa narrativa, fui obrigado a 
ser aquele homem e que, para ser aquele homem, tive de escrever essa 
narrativa, e assim até o infinito379. 

 
De semelhante maneira escreve Albert Camus, na Introdução de seu O Avesso e 

o Direito: 
O escritor tem, naturalmente, alegrias para as quais vive e que são suficientes 
para contentá-lo. Mas, para mim, eu as encontro no instante da concepção, no 
segundo em que o assunto se revela, em que se delineia a articulação da obra 
diante da sensibilidade subitamente clarividente, nesses momentos deliciosos 
em que a imaginação se confunde totalmente com a inteligência. Estes 
instantes passam assim como nascem. Resta a execução, quer dizer, um longo 
sofrimento380. 

 
 Ao perceber que o método fichteano de voltar-se para si mesmo e fazer desta 

ação o núcleo da egoidade, Novalis sugere que, nesse movimento, reside não a doutrina-

da-ciência, mas a doutrina-da-arte. No entanto, não existe ação sem renúncia: após 

fixar-se no momento da execução, após a experiência estética e o nascimento da obra, o 

que resta senão a nostalgia por um todo que não se deixa captar? O fim da arte é uma 

busca infinita. 

Ítalo Calvino, em Cidades Invisíveis, narra Marco Polo respondendo ao 

imperador chinês Kublai que as cidades invisíveis descritas são apenas fragmentos de 

378 CHKLOVSKI,  Victor. “A  arte  como  procedimento”.  In  :  ____  et  al.  Teoria  da  Literatura;  
Formalistas Russos. Trad. de Ana Mariza Ribeiro Filipouski, Maria Aparecida Pereira, Regina L. 
Zilberman e Antônio Carlos Hohlfeldt. Porto Alegre: Globo, 1973. pg. 45 
 379BORGES, Jorge Luis. A procura de Averróis. IN: BORGES, Jorge Luis. O Aleph. Tradução de Flávio 
José Cardozo. São Paulo: Editora Globo, 2001. pág. 107 
380 CAMUS, Albert. O avesso e o Direito. Traduzido por Valerie Rumjanek. São Paulo: Editora 
Record,1995.Pg. 25 
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uma cidade perfeita que nunca se deixa captar.  
... partindo dali construirei pedaço por pedaço a cidade perfeita, feita de 
fragmentos misturados com o resto, de instantes separados por intervalos, de 
sinais que alguém envia e não sabe quem capta. Se digo que a cidade para a 
qual tende a minha viagem é descontínua no espaço e tempo, ora mais rala, 
ora mais densa, você não deve crer que pode parar de procurá-la381... 

 

  Criar a procura e não parar de procurar. O poeta ao construir novas realidades, 

ao reinventar novos mundos denunciando a falsidade da aceitação do que é dado, ele 

aumenta. “O poeta aumenta o mundo, agregando ao real, que está aí por si mesmo, um 

continente irreal”, diz Ortega y Gasset em uma bela passagem de A desumanização da 

arte e completa “autor vem de auctor, o que aumenta - os latinos chamavam assim ao 

general que ganhava para pátria um novo território382”. Um novo território sempre está 

adiante, infinitamente para ser conquistado, para ser polinizado a fim de “espalhar ricas 

sementes para que nos medrem colheitas apenas módicas” 383. 

  Por fim, é preciso responder à pergunta hegeliana: “alguém se ajoelharia diante 

de uma obra de arte?” Quixote e Novalis resistem, ao criar uma obra de arte em que há 

alguém que se ajoelha – e não ajoelhou Hegel à sua nova forma de arte conceitual, 

também chamada de filosofia? Novalis e Quixote resistem, ao criar uma obra que se vê 

a si mesma vendo enquanto obra. 

  No século da morte de Novalis, Dostoievski exclama que a beleza salvará o 

mundo. Schopenhauer, em semelhante visão, talvez concluísse que só na arte há 

salvação. Um século depois, o início da vanguarda desponta, ressoando as lições 

novalisianas, a dizer: se atribuiu à arte o poder de reformar e salvar o mundo, de ter 

tanta importância assim na formação do humano, só cabe à arte se salvar de sua própria 

salvação.  

 
 
 

381 CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. Tradução de Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990. Pg. 70 
382 ORTEGA y GASSET, José. A desumanização da arte. Tradução de Ricardo Araújo. São Paulo: Cortez, 

1991. pg. 54-55.  
383 NOVALIS. Pólen, frag. 1. 
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