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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, ESPIADO DA 
"TERRA ONDE OS LIMOEIROS FLORESCEM" 

Miguel Leocádio Araújo Neto 
1\1/ e.rtrando f.lll Literat11ra Brasileira (UFC), professor

J/1/Jstitllto de 1eon'a da Literatura., Literatura Brasileira e 
l . .Jil!raltiiCI Cearense (UFC). roi professor de L.ingua 

l)o1111g11esa e Cultura Brasileira na Universitdt zu Ki;'/n, em 
Colônia, na Alnnanha, de 1996 a 2001. 

E111 1999, entre as cometnorações acontecidas na Alemanha, 
utna chatnou-nos a atenção por ter mobilizado todo o país, sobretudo 
as várias intituições culturais. Tratava-se da comemoração pelos 250 
anos de nascitnento de Johann Wolfgang von Goethe, o poeta nacio
nal aletnão. Muitos eventos foram programados nos diversos estados 
de norte a sul daquele país; sua obra foi relançada em edições especiais 
e de luxo; o governo lançou moedas e selos oficiais da comemoração; 
as instituições ligadas ao turistno colocaram no tnercado uma série de 
objetos, os conhecidos sottvenirs, que se referiam diretamente à figura e 
à obra do grande escritor; algumas de suas peças foram encenadas em 
diversos teatros do país; óperas inspiradas em sua obra foram monta
das; exposições, filmes e programas de TV foram feitos como forma de 
letnbrar a data tão itnportante. 

Todas estas cotnetnorações pareciam confirmar o valor de um 
escritor que, mesmo tendo vivido e produzido num período tão recua
do no tetnpo, ainda tinha- e tetn- tnuito a dizer ao povo de uma nação 
que teve sua identidade cultural fortnada, entre outras coisas, pelas gran
des obras artísticas deixadas por romancistas, dramaturgos e poetas, 
como Goethe, que tão bem soube traduzir em arte certos traços da 
mentaHdade e da cultura germânicas. A tarefa principal destas cotne
morações também era se perguntar: como ler Goethe hoje, livre das 
obrigações dos currículos escolares? O desafio foi proposto e diversas 

possibiJjdades de respostas de especialistas foratn dadas. Entre estas, 

duas foram de capital importância. Uma tratava da revalorização da 
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fi h do escrl
. 
to r através das novas biografias, dos filmes e tgura utnana " , . . 

· · d TV que exploravam detalhes lnteressantes de sua vJda e as espectrus e . . 
d. - d rodução de sua obra rettrando-lhe a aura de mJto perdi-con 1çoes e p , 

do no passado, desvinculado da realidade prese�te. A outra tr:tava da 

releitura (ou reatualização) de suas obras,
, 
a�raves de adaptaçoes apa

rentemente inusitadas, para a TV, para o radto, para o formato das re

vistas em quadrinhos, para CD e C�-�om, ent�e outras mídias. 

Goethe parecia renascer ma.ts v1vo e mrus atual do que nunca. 
Neste processo de revitalização da imagem do escritor, a mídia impres
sa de grande circulação, especializada ou não em literatura, tratou de 
dar sua contribuição, por via de reportagens que combinavam a expo
sição da vida do escritor com as possibilidades de leitura da obra, ates
tando a vitalidade e a atualidade dos personagens, bem como das situ
ações e idéias criadas e postas em circulação por Goethe. 

E cabe perguntar, então, quem foi ·e o que escreveu Goethe? 
Nascido em 29 de agosto de 1749, em Frankfurt-am-Main, seu 

pai Oohann Kaspar Goethe) era Doutor em Direito e Conselheiro Real, 
originário da região da Francônia, e sua mãe (I<.atharine Elisabeth Textor) 
era uma dona de casa cuja família era da região da Renânia. Desde cedo 
teve contato com as artes através do pai, que era um homem culto e 
amante das diversas manifestações artísticas e ensinou-lhe as primeiras 
letras. Com a mãe, ele teve oportunidade de aprender os velhos mitos 
germânicos e as histórias maravilhosas dos contos de fadas, que ela lia 
p ara o filho. Este contato com as fontes culturais germânicas se 
complementou com o gosto pelo teatro infantil de bonecos tão tradici
onal na região que vai de Colônia a Frankfurt, e que deixaria marcas na 
sua produção dramatúrgica inicial. Cedo ele cotneçou a escrever, esti
mulado pelo pai: eram pequenos poemas de inspiração clássica, além 
de pequenas cenas dramáticas. 

Em 1765, entrou para a Universidade de Leipzig, para estudar 
Direito, História e Filosofia, entre outras tnatérias. No entanto, o inte
resse maior do jovem era pela Literatura e as Artes em geral. Neste 
período, ele travou conhecimento com obras de autores que lhe acotn
p�nharam a vida toda: Shakespeare e Lessing. O jove111 vivia paixões e 
criava poemas. Praticava o desenho e a gravação em cobre. Inclusive, 
etn 1768, ao fazer utna destas gravações e tn cobre, aspirou gases tóxi-
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cos e teve uma infecção pulmonar, que o levaria de volta à casa pater
na, em Frankfurt. Curado, decidiu ir para Estrasburgo, em 1770, para 
terminar o estudo de Direito, interrompido involuntariamente, o que 

faria en1 1771. 
Etn Estrasburgo, conheceu] ohann Gottfried Herder (17 44-1803), 

o escritor que exerceria gt·ande influência nas idéias do jovem Goethe. A 
palavra ''gênio" passa a entrar na ordem do dia da produção artística 
para um grupo de jovens que ficou conhecido como um movimento 
que fu?dou o Rotnantistno na Aletnanha: o Sturm und Drang, "Tempes
tade e ltnpeto". O grupo se reunia em torno do crítico e fliósofo Herder 
e do joven1 Goethe, almejando uma libertação das amarras que impedi
am a superação dos valores e convenções importadas do Iluminismo 
francês, embora o pensatnento de Jean-Jacques Rousseau continuasse a 
ser uma influência importante para o que se constituiria como o Roman
tismo. Eles lutavam pela formação de uma consciência nacional que pu-

, 

desse ser expressa pela Arte e pela Filosofia. E a época da valorização da 
Natureza em seu estado puro, da espontaneidade, da preponderância do 
Gênio na produção artística e da valorização das manifestações poéticas 

populares de fundo gertnânico, através das Volkslieder (as canções popu
lares). São desse período duas obras fundamentais de Goethe: Os sofn·
nJentos do ;ovem Werther ( Die Leiden des ;ungen Werther, 177 4, conhecido sim
plesmente como Werthe1) e o primeiro Fausto (Faust, erster Teil, 1775). 

Werther é um romance epistolar, escrito sob a influência das idéi
as de .Rousseau. Trata-se de um testemunho dos ideais de um tempo 
em que se preconizava o descomedimento da vida sentimental e a sen
sibilidade transbordante que se estabeleceriam como temas e procedi
tnentos de criação caros ao Romantismo em todo o Ocidente. Werther 
é um jovem cujos sentitnentos diante da natureza e da vida transbor
dam de sensibilidade até a paixão desmedida por Charlotte, a noiva de 
seu melhor amigo. Ao tentar superar este amor irrealizável, o persona-

gem mata-se. 
O romance tornou-se um sucesso, chegando a propiciar a for-

mação de conceitos como U'/ertber:fieber (a febre de Werther) ou de 

Ll?ertherzeit ( 0 período Werther) tão grande foi sua influência na 
senbiJidade da época, numa Alemanha (aliás, numa Europa) s�scetivel 
às pressões e às contradições do tetnpo, representadas na ltteratura 
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. · · 0 historiador da literatura aletnã 1-Iertnann J�chner che-unagtnanva. t 
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fi e O romance em sua epoca de tnator sucesso surtJa gou a a 1rn1ar qu ' 

, . 
. � 

' 

· c ·t · nto aos leitores que a Bt/Jitct de I.Jutero, J'rovocando •nes-
tnats e1 et o JU ' " 

tno utna onda de suicídios entre os jovens desencantados com o ideal 

bur ês de vida e suas convenções. Goethe passa e11tão de influencia-

a autor influente junto às gerações de escrttores que estavam surg1ndo e 
por surgir. Os temas propostos pela poesia d� Goet�e neste período 
referetn-se ao sentido da natureza e ao verdadetro sentimento (o amor) 
como fontes reais da vida, alétn da busca de utn tom popular na poesia 
como fonte de valorização do sentimento nacional. 

O prestígio do escritor cresce e, em decorrência, em 1775, o 
conde l(arl August de Weimar (17 57 -1828) convida-o para estabelecer
se na corte de Weimar, que se tornava um centro privilegiado para a 
vida cultural no espaço geográfico de língua germânica, e ocupar car
gos junto ao governo. Os anos que se seguiram foram os da superação 
do espírito impetuoso do período do Stttrm und Drang, sobretudo após 
1780, quando Goethe passou a se interessar pela antiga arte greco
latina. Este interesse, que iria crescer cada vez mais, levou-o a fazer 
uma longa viagem à Itália, de 1786 a 1788, confirmando sua fascinação 
pelas fontes antigas da cultura e da arte da Europa. A visita a Roma, a 
Nápoles e à Sicília despertaram-lhe um grande amor pela vida simples 
do sul da Europa, bem como pela cultura mediterrânea em geral. 

O interesse pelas artes plásticas autnentava. Ele tnesmo produ
zia grande quantidade de desenhos. A juventude audaz dava lugar a 
valores mais ligados à cultura clássica: o senso de medida e de clareza, 
o equilíbrio e a dignidade das formas (aprendidos não só por via da 
literatura, tnas também por via da arte pictórica). 

Durante esta viagem, fascinado pelos mitos gregos, escreveu 
�figénia em Táun'da (Iphigenie auj Tattri.r, 1786), inspirado no dratnaturgo 
grego Eurípedes. Esta peça iniciaria utn período fértil etn realizações 
para o teatro. 

Etn 1788, voltou para Weimar, etnbora o conde o tenha liberado 
de 

_
s�as obrigações de trabalho. Foi um período de iritensa produção 

��etlc� e �ramatúrgica, nas quais se vê que o espírito romântico cedia 
a tnfluencta dos ideais artísticos greco-latinos experimentados itl mco. 
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Vemos então odes (de inspiração anacreôntica) e baladas (de inspira
ção na cultura popular). 

En1 1790, acontecia a segunda viagem de Goethe à Itália. Desta 
vez, Veneza foi seu porto de chegada. M.as esta viagem foi mais curta 
'lue a prin1eira; e, de volta a Weitnar, ele assumiu a direção do novo 
teatro da corte, onde ele teria oportunidade de exercitar-se mais ainda 
cotno dra111a turgo. Alén1 disso, dedicava-se a estudos de ciências natu
rais e sobre óptica. Escrevia sobre as n1etamorfoses das plantas, em 
geral, e sobre a Urpjlanze (a tnítica planta originária) e um tratado sobre 
as cores. Preparava novas peças: Egmont (1788), Torquato Tasso (1789), 
esta últin1a sobre a vida do grande poeta italiano da Jerusalem libertada. 

Nos anos de 1790, Goethe estreitaria os laços de amizade com o 
filósofo e poeta Friedrich Schiller (17 59-1805). A partir de 1794, Schiller 
convidou-o para colaborar no jornal Die Horen, de lena, onde Goethe 
publicou os contos de tnoldura de As conversações de emigrados alemães (Die 
UnterhalttJngen de11tscber A11sge1vandeter, 1795), que serviram de modelo 

, 

para os românticos posteriores. E neste volume de contos que está 
inserido "O Conto da serpente verde e da linda Lilie", que, segundo 
seus biógrafos e intépretes, foi escrito depois de um aprofundado estu
do de textos místicos relativos à I<.abalah, à alquimia e à doutrina 
Rosacruz. Esta tambétn foi a época da conclusão das Elegias romanas 
(Rii11;ische Elegien, 1894), utna série de poemas inspirados em sua inicial
mente turbulenta relação com Christiane Vulpius, uma moça do povo, 
catnponesa, que havia perturbado sua convivência com a sociedade da 
corte por conta de sua origetn plebéia. Os poemas, iniciados quando de 
sua viagen1 à Itália, almejavam atingir a forma antiga, tendo como tema 
a paisagetn romana vertida etn versos, algumas vezes, com forte dose 
de erotistno, cotno é o caso da "Elegia no 3", etn que o poeta começa 
pedindo à amada gue não se arrependa (.rich re11en) de ter se entregado 
ao Atnor, pois ele (poeta) nada pensará de grosseiro ou baixo, já que o 
Amor tetn várias formas de se tnanifestar1 • •• 

En1 1796, Goethe publicou a última parte de O.r anos de aprendi�geJJJ de 
lV'ilhebJJ Meister (JPi/lJe/nt lvleZ:rtcrs Leh!Jf.lbre), cuja edição havia sido iniciada em 
1794. É obra do escritor já tnaduro, aproveitando-se da escrita rotnanesca 

1 GC1ETHE. "Rõrnischc Elcb�cn". ln: G'etlidJic: tvlünclu�n: Vcrlag C. H. Bcck, 1999. p. 15R-159. 
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para fazer reflexões sobre a arte e a vida cultural e levantando guestões 

sobre a educação (ou formação) artiscica e cultural, além do amadureci

mento pessoal, através do personagem Wilhelm. Meister, gue, p?r conta da 

convivência cotn artistas e obras de arte, altneJa a utna ajJrenclzza�;em mais 

larga. Este romance já estava sendo esboçado em 17772, e é portanto 

fruto de um longo trabalho. 
Segundo Georg Lukács, esta obra é "o mais significativo produto 

de transição da literatura romanesca entre os séculos XVIII e XIX"3, 
pois exibiria traços dos dois períodos, o da itnpetuosidade e contestação 

do período do Sturm und Drang, elementos que se configurariam, com 
mais força, na forma ... do Romantismo nascente no século XIX, aliados 
aos ideiais classicizantes da formação de uma mentalidade neo-humanista 
do período que antecede o Romantismo. Aqui, valores que o próprio 
Goethe havia tido de experimentar, para que pudesse configurar seu 
próprio estilo, estão presentes: o classicismo francês é discutido ,  
Shakespeare é exaltado como um grande educador, os ideais e os mo-

, 

dos de vida da burguesia e da nobreza são criticados. E portanto um 

romance sobre ideais humanistas, modificadores do espírito do homem. 
Foi justamente em Os anos de aprendi=(flgem de W ilhe/m Meister que 

apareceu aquele que se tornaria um dos mais populares poemas de Goethe, 
uma das canções que tem por título "Mignon", dedicada a uma das 
personagens da trama, e que alcançaria popularidade mesmo no Brasil 
do período romântico. Não foi à toa que o poeta Gonçalves Dias esco
lheu a primeira estrofe do poema como epígrafe da sua célebre "Can
ção do exílio": 

l(ennst du das Land wo die Zitronen blühn 
' 

Im dunkeln Laub die goldorangen glühn, 
( . . .  ) 

2 Vai� lembrar que a prin1cira versão desta obra chan1ava-sc A mi.r.rrio lcalral rle U'í'i/ht/n; 
M:uter U�ilhe:111 A!eister tbeatra/iscbe Se11dung), iniciada en1 1777 e concluída �n1 1785. 
Dccadas dcpots c;octhc viria · · · · · ' a conttnuar a cscnta da tra1ctona do personagem, com o 

���fi.�:S0��':101 de,:�ngem de Wilbelm �·leisler (11'1ifbelll1 Mrislcr 11'1rmdcry0brv), concluído cm 1822. 3 
d 

" ' '�org. ).r ''""1 de aprmdlzadtJ de Jl'1ilbelm Mr.i.rtr.r- Po�f:ício". ln: GOETHE. 01 ano.r e aprendizado de IY/iihelm A1ei.rtcr. São Paulo: Ensaio, 1994. p. 593. 
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I ennst du es \vohl? - Dahin! Dahin 
Ivioch r i eh ( ... ) ziehn:' 

Constatan1os, então, a influência de Goethe sobre os român

ticos, ton1ando con1o exen1plo um dos mais populares poemas 
ron1ânticos no Bt·asil, c1ue é a "Canção do exílio". Tão popular 
quanto a '4�lfignon", na terra natal do poeta. 

O início do século XIX, para Goethe, foi de alguns desgostos. 
Ele ficou n1ais ut11a vez gravetnente doente, o que não o impedia de 
continuar a produzir grandes obras-primas, tais como o poema "O 
apre11diz de feiticeiro'' (((Der Zauberlehrling)), que posteriormente serviu 
de inspiração à fatnosa peça sinfônica do compositor francês Paul 
Dukas, "L'apprenti sorcier", de 1897. E ainda o romance As afinidades 
eletivaJ (Die 1Y/t1hlvenvandrchajien, 1809). Posteriormente ocorreriam ainda 
a morte da esposa (1816) e do filho (1830), episódios difíceis de supe

rar. Ele publicou ainda a sua itnportante autobiografia intelectual em 4 

volumes, Da JJJinha vida; Poe.ria e verdade (Aus meinem Leben,· Dichtung ttnd 
IVahreit, 1811-1831 ), as versões finais do Fausto, entre outras obras . 

. 

Depois da morte da esposa, vieram anos de solidão. O autor 
plenamente consagrado não conseguiu deixar de sucumbir ao peso da 
doença e da velhice. Muitas das pessoas com as quais convivera nos 
anos mais itnpetuosos da juventude já haviam desaparecido. O mesmo 
acontecera com aqueles que comungavam com suas idéias sobre a !ite
ra tura e a arte etn geral. 

Em 1830, ele encontrava-se de novo gravemente doente, vindo 
a falecer em 1832, aos 73 anos, deixando uma extensa e influente obra, 
,que, pouco antes de sua morte, fôra editada por completo em edição 
de 40 volumes, cotn a anuência do autor. A esta obra foram sendo 
acrescentados ao longo do tempo os vários textos inéditos, as versões 
diferentes, as obras de circunstância e as obras ensaísticas, tnesmo as de 
cunho científico, contemplando as diversas facetas do escritor tnúlciplo 

que Goethe foi. 

A obra pertnanece e continua a ser fonte de inspiração para outros 

4 T 1 .. I' " ( '" <>11)1 ·c, .. .:: " l. ctTl onde os litnoeiros floresccrn? I Na folhngetn cscurn, 
rauuçao Jvrc: .. · c "' '' ,, . • · 

. . � . , 

. 1 · . c.1 . d . J J 1 ( ) 1 Conheces hctn? - Para la! Parn la I (,ostarta de n1ndar. 
as aranta� outa as arocm, . .. • 
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· dr 1a., ·1rgos comp· ositores cineastas e artistas plásticos, demons-escntores, an l� .. , . 
.. .. , 

• • 

trando a longevidade de uma escrita que seduz e f�scma leitores de todo 0 

mundo, além de ser uma constante fonte de pesqutsa e estudo nas escolas, 

universidades e centros de pesquisa na Alemanha e em outros paises. 
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