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Resumo: Neste trabalho, pretendo traçar uma linha de continuidade entre a noção de forma 
orgânica em Goethe — presente tanto em suas doutrinas científicas, como em suas críticas de 
arte — e a noção de forma funcional, própria da escola alemã Bauhaus.
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Abstract:  In this paper, I intend to draw a line of continuity between Goethe’s notion of 
organic form -- present in his scientific doctrines as well as in his art criticism -- and the 
notion of funcional form coming from the Bauhaus school.
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A forma orgânica de Goethe

Há um traço congruente entre os estudos científicos de Goethe e suas críticas de arte e 

arquitetura. Um ponto em que ambas, vindo de impulsos diferentes, encontram-se sob mesma 

lei. Como se o impulso que investiga a natureza e o impulso que cria a arte se encontrassem, 

em dado momento, em um fenômeno comum. Como se ciência e arte fossem um mesmo tipo 

de intuição histórica.

Em “Simple Imitation, Manner, Style”1, um ensaio sintético sobre teoria e história da 

arte, Goethe define estas três categorias de modo que cada uma configura uma superação em 

relação à anterior.  A mera imitação da natureza seria  uma espécie de trabalho monástico, 

realizado com minuciosa calma na dedicação a cada detalhe da paisagem retratada. Este tipo 

de artista lança um olhar mais prosaico à natureza, um olhar externo diligente, porém sem 

criatividade. A maneira seria um passo em direção à visão interior, aqui o artista sacrifica 

alguns  detalhes  da  natureza  vista  para expressar  uma apreensão do todo,  com linguagem 

própria.  Para  Goethe,  o  conceito  totalizante  é  qualitativamente  superior  à  fidelidade  dos 

detalhes, o espírito é inteiro e ele só se reconhece inteiro. A maneira é o meio – não só em 

posição intermediária na descrição das categorias, mas o meio do estilo, o medium do artista  

que  detém o  estilo.  Portanto,  a  maneira  sozinha,  sem a  acuidade  da  imitação,  é  o  vazio 

maneirista, expressividade vulgar. O nível mais alto de expressão artística é o estilo, estado 

em que a mais acurada cognição imitativa se transforma em percepção da essência das coisas.  

1 In: GOETHE, J. W. Essays on art and literature. Princeton University Press. New Jersey, 1994.
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O artista que conhece intimamente seu objeto é capaz de capturar sua lógica essencial e, a  

partir disto, realizar a junção paradoxal de, ao mesmo tempo, copiar e criar. 

Este ensaio, apesar de sua simplicidade esquemática, demonstra caras convicções do 

autor.  O fim  do conhecimento  realista2 está  no  mesmo lugar  do  início  do  conhecimento 

essencial, lugar este que conecta o espírito da natureza ao espírito do homem e faz surgir a 

verdadeira arte, a criação humana. O que aparece aqui e constantemente em outros escritos de 

Goethe, é o ponto de coincidência entre atividade científica e atividade artística. A observação 

da natureza é o que possibilita ao homem compreender a forma do mundo – ciência – e a 

partir desta mesma compreensão, podem surgir as criações de formas – arte.

It is apparent that such an artist will be even more accomplished and self-assured in 
his work if he is also something of a botanist. Being thoroughly familiar with the 
structure of plants, he will know the influence of the various parts on the health and 
growth of the whole. […]  Here we could say that he has formed his own style. 
(GOETHE, 1994, p. 73)

O ensaio acima citado talvez seja um dos únicos em que o autor realmente desenvolva 

uma crítica de arte paralela a um argumento científico. No geral, suas incursões pela ciência é 

que se abrem para uma filosofia da natureza junto à filosofia da arte, como está amplamente 

exposto  na  Teoria  das  Cores  e  na  Metamorfose  das  Plantas  (GOETHE,  1970,  2009).  As 

críticas de arte vêm comumente carregadas de um senso de forma orgânica – inerente, total e 

harmônica.

Apesar  das  evidentes  descontinuidades  entre  o  ensaio  “On  German  Architecture” 

(GOETHE, 1994) e as impressões sobre arquitetura nos diários da Viagem à Itália (GOETHE, 

1999),  há  uma  espécie  de  vontade  neoclássica  presente  constantemente  em  Goethe  no 

julgamento das obras. Se no primeiro ensaio, o espectro de Erwin3 detém o  Babelgedanke 

(modo de ver babélico), fazendo com que sua construção – a Catedral de Estrasburgo – seja 

comparada  a  uma  árvore  divina,  “whole,  great,  inherently  beautiful  to  the  last  detail” 

(GOETHE, 1994, p. 3); na Viagem à Itália, os Antigos formam um conjunto de espectros que 

dão forma sutil à existência de uma Arquitetura essencial. Este arquétipo arquitetural é o que 

Goethe  contrapõe  à  tipologia  francesa  de  Laugier,  a  revelação  é  aversa  ao  princípio.  A 

revelação é a conexão do artista com a fonte de criação natural, onde reside o arquétipo e a  

essência das coisas. A tipologia é considerada por Goethe uma mera repetição de uma ordem 

aparente, é analítica, porém não criativa.

Our esthetes,  called philosophers,  always fashion principles  and histories of art 
from the stuff of fairytales, while their evil genius murders true human beings at  
the threshold of revelation. (GOETHE, 1994, p. 4)

2 Cf. “On Realism in Art” In: ibid.
3 Cf. MUENZER, Clark. Goethe's Haunted Architectural Idea. 
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A essência orgânica da forma é uma pulsação em constante manutenção de si mesma, 

um espírito sempre vivo, potencializando na forma presente sua velha razão atávica, tratando 

de sobreviver e ao mesmo tempo se deslocar. Quando o autor afirma “Art is creative long 

before it is beautiful” (GOETHE, 1994, p. 8), expõe mais uma vez a conexão que enxerga 

entre o fazer artístico e o fazer científico. Sua contraposição ao método newtoniano na Teoria 

das Cores é a mesma contraposição à tipologia aqui, ambas não procedem de dentro para fora, 

da potência essencial para a compreensão/ criação da forma, mas sim de fora para dentro, 

impondo ao espírito uma casca vazia.

Esse conceito de criação que enquanto cria se desloca, que se movimenta enquanto 

guarda algo estático, que não tem forma prevista, mas tem essência única, como uma análise 

combinatória  infinita;  pode  ser  reconhecido  na  temática  expressionista  do  pós  I  guerra 

alemão,  talvez  uma  latência  (GUMBRECHT,  2013)  que  tenha  ficado  na  atmosfera  em 

Weimar.

Gestalt und Gestaltung (Forma e Formação)

A Europa do pós-guerra fez e viu surgir a época do funcionalismo (ARGAN, 2006). 

Com diferentes  processos  de busca  e  de construção da razão funcional,  este  momento se 

define por uma constante adequação da subjetividade européia à incontornável presença da 

indústria. 

A Bauhaus  alemã  e  a  empiria  do  finlandês  Alvar  Aalto  talvez  tenham  sido  as 

expressões artístico-industriais mais próximas do universo conceitual da forma romântica. Na 

Alemanha, o racionalismo foi desenvolvimento de um embrião expressionista, a serialização 

era  apenas  a  democratização  daquela  forma  viva,  que  nasce  no  processo  de  criação 

verdadeiramente artístico.  O gênio não era mais individual,  mas estava presente no corpo 

social, que criava para si a realização daquela subjetividade comum. A Alemanha foi o único 

país a desenvolver o funcionalismo pela via de uma escola, a fábrica era a escola, a educação 

– que em toda tradição ocidental européia é um cultivo da individuação – estava à serviço da 

multiplicidade.  Da mesma maneira  que a  revelação de um artista torna a matéria  que ele 

trabalha dotada de sentido universal, pode tornar a sociedade dotada do mesmo sentido.

A Bauhaus, vemos com a distância do tempo, guarda um sentido unitário forte, apesar 

das diferentes pessoas que a formaram e das divergentes fases que passou. As incongruências 

entre Itten e Gropius, Kandinsky e van Doesburg, entre uma bandeira mais místico-artística e 

outra  mais  externa  e  social,  são  justamente  o  corpo  formal  da  escola  –  a  forma  do 
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funcionalismo  alemão.  Esta  forma  esteve  em constante  auto-correção,  nunca  se  tornou a 

desespiritualizada repetição comercial4, sempre operou conforme a tradicional interioridade 

romântica,  de maneiras  mais  ou menos intensas,  mas naquele  registro goetheano de uma 

forma que vibra autonomamente sua existência, da infinita análise combinatória que nunca 

perde o fio de Ariadne da essência. 

As tensões internas  formavam vetores  de  expansão da  filosofia  da  escola.  Marcel 

Breuer,  principal  responsável  pelos  icônicos  móveis  da  fase  mais  industrial,  foi  aluno de 

Kandinsky e  Klee;  aquele  aparente  artesanato  de resposta  à  demanda social,  elucubração 

simples e materiais vulgares era em verdade pleno de pontuações espaciais, geométricas e 

formais sofisticadas.  A Wohnmaschine (máquina de morar) era de uma austeridade aberta, 

árida e vibrante, não tinha luxo, mas tinha ideias. Composição e modelação adentravam a 

serialização e isto acontecia pelo conjunto de pessoas diferentes que delineavam o caráter da 

escola,  a produção foi sempre híbrida.  O perfil político e social  de Gropius e Meyer não 

dominou o traço produtivo, apenas impulsionou para o cotidiano externo a intensa atividade 

artística interna – esta que foi marca indelével da Bauhaus. Quando esta essência começou a 

se esvanecer, mesmo os membros mais representativos da construção político-industrial  se 

demitiram;  em 1928, Gropius,  Moholy-Nagy,  Breuer e  Bayer deixam a Bauhaus e levam 

consigo a presença do formalismo alemão. Nem a direção final de Mies van der Rohe devolve 

aquela forma à instituição, que apesar de todas as divergências, possuía uma unidade.

Forma e empiria

Há uma oposição tradicional  no ocidente  entre  forma e empiria,  mas dentro  desta 

mesma tradição, é possível perceber ocasionais entrelaçamentos.  

Goethe tinha uma experiência intelectual da arquitetura francesa e italiana até viajar 

pessoalmente à Itália. Sua posição era tipicamente romântica sobre a supremacia do gênio que 

concebe a criação individual. No entanto, suas incursões pela natureza e seus deslocamentos 

de viagem trouxeram um aspecto empírico ao seu pensamento; por mais que ele não mudasse 

seu  discurso,  seu  modo  de  pensar  foi  se  expandindo  para  algo  que  não  cabia  na  típica 

formulação romântica. Sua relação de descaso com a tipologia não impediu que reconhecesse, 

através de argumentos notadamente tipológicos, a grande obra que Palladio realizou.

Palladio encontrava-se completamente impregnado do espírito da Antiguidade e dos antigos 
[…] Estava insatisfeito, conforme depreendo de uma branda formulação em seu livro, com 
o fato de as pessoas continuarem a construir igrejas cristãs segundo o molde das velhas 

4 Cf.  “A época  do  funcionalismo” In  ARGAN,  G.C.  Arte  Moderna:  do  Iluminismo  aos  movimentos  
contemporâneos. Editora Companhia das Letras. São Paulo, 2006, p. 276-278
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basílicas  e  procurava,  assim,  em suas  edificações  sagradas,  aproximar-se da  forma  dos 
templos  antigos;  resultaram  daí  certas  incongruências  que  me  parecem  muito  bem 
resolvidas no caso de Il Redentore […]. (GOETHE, 1999, p. 86)

Para além de Palladio, Goethe começa a observar o traçado das cidades, de maneira 

bastante  experimental,  percebendo  a  inserção  de  uma  obra  de  arte  arquitetônica  em  um 

ambiente  contingente,  como acontece  em sua  descrição  da  porta  de  Verona5.  Na  mesma 

cidade, chamam atenção suas palavras acerca do anfiteatro.

Mas apenas em tempos remotos, quando o povo era ainda mais povo do que o é agora, o 
anfiteatro podia produzir todo o seu efeito. Uma tal construção foi feita para que o povo 
contemple sua própria imponência, para que se divirta consigo próprio.

[...]

Se o espetáculo se repete com freqüência num mesmo lugar, arquibancadas são construídas 
para aqueles que podem pagar, e o restante da multidão se ajeita como pode. Satisfazer a 
essa necessidade de todos é a tarefa do arquiteto. Com arte, ele constrói uma cratera a mais 
simples possível, a fim de que seu adorno seja o próprio povo. Vendo-se assim reunido, este 
último só pode espantar-se consigo próprio; acostumado apenas a se ver caminhando em 
meio à confusão, a deparar consigo próprio em meio à multidão desordenada e 
indisciplinada, esse animal de muitas cabeças e muitas sentenças a vagar oscilante de um 
lado para outro vê-se reunido num corpo nobre, fadado a formar uma unidade, unido e 
consolidado numa massa, na qualidade de um ente único, animado por um único espírito. A 
simplicidade da forma oval é perceptível da maneira mais agradável a todos os olhos, e 
cada cabeça fornece a medida da enormidade do todo. Vendo-se, porém, o anfiteatro assirn 
vazio, não se tem uma medida, não se sabe se ele é grande ou pequeno. (GOETHE,1999, p. 
48).

Aqui, a obra arquitetônica só se completa com o público e com o espetáculo, a unidade 

é um acontecimento empírico, não está entranhado na forma. O povo – que “era ainda mais 

povo do que o é agora” – não se transforma ao adentrar o anfiteatro, não é a forma elíptica 

que o une, mas sim um fenômeno vital que ocorre na união daquelas circunstâncias, do qual 

ele também é autor. A arte, neste caso, não é apenas a criação do artista, como no pensamento 

romântico. A Gestaltung (Formação) é um fenômeno do mundo, a arte é aqui uma junção de 

empiria externa com espírito interno, está em uma terceira categoria.

Considerações finais

O  racionalismo  europeu  do  início  do  século  XX  se  fundamenta  sobre  a 

descontinuidade  entre  homem  e  natureza,  diferenciando-se  do  continuum orgânico  do 

Romantismo. O homem moderno pode construir sua vida, sua visão, seu ambiente; o sujeito 

sai do homem e para o homem retorna, o mundo está à imagem e semelhança de seu livre  

pensar.  No entanto,  as quebras históricas,  por mais que o desejo do presente dissemine e 

imponha,  nunca  recomeçam  de  uma  tabula-rasa.  A  Bauhaus  aparece  como  um  certo 

5 Ver “Viagem à Itália”, 1999. pg. 49.
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paradigma de intuição fundida com observação, de revelação artística ganhando forma na 

demanda  científica.  Se  tradicionalmente,  o  pensamento  racionalista  se  opõe  tanto  ao 

romantismo como ao empirismo, talvez seja possível encontrar neste campo de oposições 

algumas, ou muitas, aproximações.

Interessa notar, através de um recorte na obra de Goethe e na produção da Bauhaus, as 

passagens subterrâneas de certos conceitos na História. Todo novo movimento de arte6 busca 

ao mesmo tempo raízes sólidas e frescor – ou seriam  atos naïf. Portanto, observar os rastros  

de  permanência  em situações  que  muitas  vezes  se  opõem pode  nos  ajudar  a  ser  menos 

ingênuos na captação de conceitos. O artista sempre trabalha com a continuação; a Bauhaus 

foi um movimento de arte no sentido que trouxe uma nova experiência para velhas razões, 

colocou na ordem do dia/ da política uma situação existencial. O Romantismo lidou com um 

espírito  alemão  muito  abrangente  e  atávico,  assim,  é  natural  que  este  imaginário  tenha 

adentrado o pensamento industrial-artístico da Bauhaus. 

Peter Eisenman, um dos arautos da reflexão pós-moderna, trabalhou largamente com 

esta  noção  de  continuação  histórica  para  falar  sobre  o  modernismo  arquitetônico7.  A 

Arquitetura sempre foi um campo interdisciplinar; ocupa, desde o Renascimento, lugar em 

uma grade com a geografia, a arte, a tecnologia,  a retórica,  a geometria.  De certa  forma, 

Goethe também contrai em sua obra este campo de cruzamento de diversas atividades práticas 

e teóricas, por isso ambos podem ser colocados em diálogo no terreno do espaço. As reflexões 

da Teoria das Cores estão presentes no ensaio sobre o grupo escultórico do Laocoonte8, por 

exemplo. O drama da cena é visto nas gradações de cor da pedra, há uma articulação entre 

matéria, visão e retórica. A Arquitetura talvez possa contribuir com uma “forma de leitura” de 

Goethe, aumentando o sentido desta troca entre ciência e arte, natureza e retórica.
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