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“Os filósofos tentam analisar nossos 

julgamentos sobre os objetos do sentimento e 

da apreciação estéticos. Efetuamos juízos de 

valor sobre esses objetos, e os descrevemos 

de várias maneiras que parecem possuir uma 

peculiar relação com seu significado estético. 

Precisamos descobrir o que significam essas 

descrições e avaliações, e como elas podem 

ser fundamentadas, se é que podem sê-lo” 

(SCRUTON, 2017, p.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RESUMO 

 

Durante o processo histórico de definições sobre o que é expressão artística 

agradável, bela e boa nos deparamos com um momento na história quando floresceu 

uma resposta a essas questões que teve um impacto tão grande no processo de 

avaliação das artes que por quase três séculos depois ainda carecemos de mais 

estudos e análises para uma melhor compreensão e aplicação conceitual de suas 

afirmações. Refiro-me à obra Crítica da Faculdade do Juízo (1790), do filósofo 

Immanuel Kant (1724-1804). Apesar de o estudo do juízo estético de Kant já ser um 

material profundo o bastante para responder perguntas de muitas teses e 

dissertações, este trabalho se propõe a apresentar uma outra teoria estética que 

também influenciou dezenas de universidades europeias e americanas do século XX: 

a teoria estética de Hans Rookmaaker (1922-1977). Essa teoria foi fundamentada na 

“Filosofia da Ideia Cosmonômica” de Herman Dooyeweerd (1894-1977) que, por sua 

vez, constitui um sistema filosófico que nasceu para dialogar, testar, contrapor e 

oferecer uma alternativa frente à filosofia kantiana. Por isso o interesse desse trabalho: 

apresentar em um mesmo estudo duas correntes opostas de teorização da apreciação 

artística aplicadas de maneira panorâmica à arte musical para que se possa ter um 

vislumbre do quanto elas se diferenciam, enriquecem o estudo filosófico das artes e 

levantam perguntas específicas que podem ser temas de pesquisas e futuros estudos 

comparativos mais profundos. 

 

 

Palavras-chave: Arte musical; Juízo estético de Kant; Filosofia da ideia cosmonômica 

de Dooyeweerd; Teoria estética de Rookmaaker.  

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

During the historical process of definitions of what is pleasant, beautiful, and good 

artistic expression, we are faced with a moment in history when a response to these 

questions flourished that had such a great impact on the art evaluation process that for 

almost three centuries thereafter we lack further studies and analyzes for a better 

understanding and conceptual application of their claims. I am referring to the Critique 

of the Faculty of Judgment (1790) by the philosopher Immanuel Kant (1724-1804). 

Although the study of Kant's aesthetic judgment is already a material enough to answer 

questions of many theses and dissertations, this paper proposes to present another 

aesthetic theory that also had influenced dozens of European and American 

universities of the twentieth century: the theory aesthetics of Hans Rookmaaker (1922-

1977). This theory was based on Herman Dooyeweerd's (1894-1977) “Philosophy of 

the Cosmonomic Idea” which in turn was a philosophical system that was born to 

dialogue, test, oppose and offer an alternative to Kantian philosophy. Therefore, the 

interest of this work is: to present in the same study two opposing currents of 

theorization of artistic appreciation applying them in a panoramic view to the musical 

art and then anyone can will have a glimpse of how they differ, enrich the philosophical 

study of arts and raise specific questions which may be the subject of further research 

and future comparative studies. 

 

Keywords: Musical art; Kant´s judgment Aethetic; Dooyeweerd´s Philosophy of the 

cosmonic idea; Rookmaaker´s aesthetic theory. 
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INTRODUÇÃO 
 

Qualquer pessoa atenta perceberá que uma música composta no século XV 

é diferente daquela composta dois séculos adiante, que por sua vez é diferente da 

música do século XVIII, XIX, e assim por diante. 

A história também demonstra que os pressupostos filosóficos e culturais de 

cada época influenciaram de maneira decisiva a produção artística e científica em 

cada um desses momentos históricos. 

A música, especificamente, é uma arte que acompanha a história da 

humanidade, sendo utilizada em contextos de guerra, casamento, ofício fúnebre, 

festas, rituais e muito mais.  

Quando se ouve uma música no contexto do século XXI, que carrega consigo 

grande carga histórica, ideológica e conceitual, pode-se perguntar: como a 

expressão musical chegou ao estágio rítmico, melódico e (ou) harmônico que essa 

música expressa? 

Como os gostos das pessoas foram mudando através do tempo? O que será 

que existe de conceito filosófico por trás de toda essa mudança? 

Um ditado tanto antigo quanto conhecido diz: gosto não se discute. Na prática 

essa afirmação não reflete a realidade. Os diversos gostos gastronômicos, 

vestuários, musicais e os demais campos de análise que nossos sentidos podem 

desenvolver preferência demonstram que nem sempre esse ditado se aplica. 

Na história da filosofia o assunto das preferências dogmáticas sempre 

levantou boas disputas ocasionadas por profundas discordâncias quanto aos 

processos de análise e aferimento dos mais diversos assuntos.  

Prova disso é o assunto de gosto ou compreensão do que seja agradável, 

belo e bom no campo das artes. Podemos dizer sem restrições que a disputa é 

muito antiga. Já se sabe que as expressões artísticas de um modo geral 

acompanham a história da humanidade, e que a subjetividade de representação e 

interpretação não ficaram à parte dessa realidade histórica. 
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Durante o processo de definições e estabelecimento do agradável, belo e 

bom (seja positivamente ou negativamente) nos deparamos com um momento na 

história quando floresceu uma resposta a essas questões que teve um impacto tão 

grande no processo de avaliação das artes, que por quase três séculos depois ainda 

carecemos de estudos e análises para uma melhor compreensão e aplicação 

conceitual de suas afirmações. Me refiro a obra do filósofo Immanuel Kant (1724-

1804).  

É sabido que entre a grande produção que esse filósofo deixou escrita se faz 

notória a sua tríade crítica, a saber: Crítica da razão pura; Crítica da razão prática; 

Crítica da faculdade do juízo. A partir desse conjunto crítico podemos perceber a 

compreensão que esse filósofo tinha, dentre outros assuntos, sobre a arte, o bom, 

o belo, o agradável, o sublime, gosto e ajuizamento estético. 

Lançando mão dessas aferições, que geralmente não são aplicadas aos 

gêneros artísticos, este trabalho objetiva compreender como eles se aplicam 

especificamente na arte musical, sua avaliação estética pessoal e possivelmente os 

elementos filosóficos que influenciaram os pensadores, artistas, compositores, 

filósofos e críticos da arte no mundo pós Immanuel Kant. 

Apesar de o estudo do juízo estético de Kant já ser um material profundo o 

bastante para responder perguntas de muitas teses e dissertações, este trabalho 

se propõe a apresentar uma outra teoria estética que também influenciou dezenas 

de universidades europeias e americanas do século XX: a teoria estética de Hans 

Rookmaaker. Essa teoria foi fundamentada na Filosofia da ideia cosmonômica de 

Herman Dooyeweerd que, por sua vez, foi um sistema filosófico que nasceu para 

dialogar, testar, contrapor e oferecer uma alternativa frente à filosofia kantiana. Por 

isso o interesse deste trabalho: apresentar em um mesmo estudo duas correntes 

opostas de teorização da apreciação artística.  

O presente trabalho não visa emitir nenhum juízo de valor quanto a qual 

corrente deva ser a melhor ou pior, mas apenas colocá-las em contraste para que 

o leitor possa ter uma visão panorâmica das duas teorias e assim possa enriquecer 

e aprofundar sua capacidade de ajuizamento estético. 
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A estrutura deste trabalho seguirá a seguinte ordem: no primeiro capítulo 

serão apresentados os conceitos kantianos de juízo de gosto, que, por motivos 

históricos, têm a preferência de vir antes. No segundo capítulo, devido ao 

desconhecimento cultural brasileiro da Filosofia da Ideia Cosmonômica de Herman 

Dooyeweerd, que por sua vez é a base da teoria estética de Hans Rookmaaker, 

será dada uma exposição bastante ampla do tema. Por fim, no último capítulo 

serão aplicadas de maneira panorâmica as duas teorias estéticas à arte musical 

para que se possa ter um vislumbre do quanto elas se diferenciam, enriquecem o 

estudo filosófico das artes e levantam perguntas específicas que podem ser temas 

de pesquisas e futuros estudos comparativos mais profundos.  
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1. JUÍZO DO GOSTO EM KANT 

 

Ricardo Terra, em um capítulo intitulado “Pode-se falar de uma estética 

kantiana” diz: 

Nos séculos XVII e XVIII desenvolve-se o conflito entre uma postura 

objetivista do belo, com suas regras racionais no classicismo, e a 

perspectiva subjetivista-empirista, que aplica um método 

psicológico de análise da natureza buscando caracterizar um ‘senso 

comum’. A estética clássica trata basicamente da obra de arte, e 

procura defini-la encontrando seu gênero (...) já a estética empirista 

não se ocupa diretamente das obras, mas do sujeito e sua fruição 

artística, lançando mão de teorias do sentimento, belo e do sublime. 

(Apud UBIRAJARA, 2010, p.18) 

Diante dos escritos empiristas que se tinha acesso naquela época, um deles 

em especial, chamou a atenção de Immanuel Kant: trata-se do pensamento e obra 

do filósofo David Hume (1711-1776), um empirista cético das realidades 

dogmáticas, inclusive as científicas. Em Prolegômenos, Kant afirma: “Confesso 

francamente: a lembrança de David Hume, há muitos anos atrás, que interrompeu 

o meu sono dogmático e deu às minhas investigações no campo da filosofia 

especulativa uma orientação completamente diversa” (KANT, 1974, p.104). 

É sabido que em sua primeira Crítica (Crítica da Razão Pura) Kant ainda não 

tinha uma compreensão da possibilidade de se alcançar algum paradigma estético 

racional e universal pois nela ele mesmo escreve: 

Os alemães são os únicos que atualmente se servem da palavra 

estética para designar o que outros denominam crítica do gosto. 

Esta denominação tem por fundamento uma esperança malograda 

do excelente analista Baumgarten, que tentou submeter a princípios 

racionais o julgamento crítico do belo, elevando as suas regras à 

dignidade de uma ciência. Mas esse esforço foi vão. Tais regras ou 

critérios, com efeito, são apenas empíricos quanto às suas fontes 

(principais) e nunca podem servir para leis determinadas a priori, 

pelas quais se devesse guiar o gosto dos juízos; é antes o gosto 

que constitui a genuína pedra de toque da exatidão das regras. 

(KANT, 1974, p.40). 
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Cassirer, ao escrever sobre essa mudança epistemológica do pensamento 

filosófico de Kant, afirma: 

[Com ela], Kant influiu mais do que com qualquer outra obra na 

totalidade da cultura espiritual de seu tempo (...) o que começa 

apenas como um resultado do desenvolvimento do esquematismo 

transcendental acaba convertendo-se na expressão dos mais 

profundos problemas intrínsecos da formação do espírito no século 

XVIII e primeira metade do século XIX. Estamos diante de um 

paradoxo histórico dos mais curiosos: preocupado simplesmente 

em completar e desenvolver a trama sistemático de sua doutrina, 

Kant se vê conduzido a um ponto que pode ser considerado 

precisamente o ponto de convergência de todos os interesses de 

sua época. (CASSIRER, 1968, p.320). 

Diante do valor histórico-social da obra de Kant e para uma melhor 

compreensão panorâmica sobre a estética que ele desenvolveu na sua Crítica da 

Faculdade do Juízo1, que por sua vez foi determinante à Rookmaaker para a 

formulação da teoria estética fundamentada na FIC, segue-se um resumo estrutural, 

temático e conceitual do pensamento estético-filosófico de Kant para 

posteriormente compreender suas semelhanças ou disparidades com a teoria 

estética de Rookmaaker. 

A CFJ é dividida em duas grandes partes: Crítica do Juízo Estético e Crítica 

do Juízo teleológico. A primeira parte, por sua vez, é dividida em dois capítulos: 

Analítica do Belo e Dialética do Juízo Estético.  

Num primeiro momento faz-se necessário ampliar o foco sobre o primeiro 

livro do primeiro capítulo que, dividido em quatro momentos, apresenta a Analítica 

do Belo, que será fundamental na compreensão geral do pensamento estético em 

Kant.  

1.1   Primeiro momento do juízo de gosto2, segundo a qualidade 

Uma premissa logo colocada por Kant é que “O juízo-do-gosto não é, pois, 

um juízo-de-conhecimento, portanto não é lógico, mas estético, pelo que se entende 

                                                             
1 Doravante sob a sigla CFJ. 
2 “A definição de gosto, tomada aqui por fundamento, é: a faculdade do julgamento do belo. Mas o 
que é requerido para denominar belo um objeto, isso a análise dos juízos do gosto tem de descobrir” 
(KANT, 1974, p. 304). 
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aquele cujo fundamento-de-determinação não pode ser outro do que subjetivo” e 

“absolutamente nada é designado no objeto, mas em que o sujeito, assim como é 

afetado pela representação, sente a si mesmo” (KANT, 1974, p.304).  

Partindo da premissa de que o juízo-de-gosto é consequência de uma 

percepção sensorial Kant adverte que “se a questão é se algo é belo, não se quer 

saber se, para nós ou para quem quer que seja, importa algo a existência da coisa, 

ou sequer pode importar”, ou seja “cada qual tem de admitir que aquele juízo sobre 

beleza, a que se mistura o mínimo interesse, é muito partidário e não é um puro 

juízo-de-gosto” (KANT, 1974, p. 304). 

Assim, para um juízo-de-gosto estar compreensivelmente desassociado de 

qualquer interesse pessoal do sujeito, esse precisa desassociar o conceito beleza 

daquilo que simplesmente o agrada, ou seja, se “agradável é aquilo que apraz aos 

sentidos na sensação”, a comum inclinação que se desenvolverá do objeto por sua 

agradabilidade, por necessidade dos sentidos, fará desse sentimento um prazer 

interessado, justo vínculo que impede a afirmação da pura beleza do objeto.  

Por isso, com o intuito de se aproximar da complacência de modo puro e 

desprovido de interferências sensoriais que não são autônomas, Kant apresenta 

uma subdivisão nessa primeira análise que deve ser utilizada no processo de 

purificação na racionalidade do prazer e desprazer estético, e essa divisão diz 

respeito àquilo que é agradável, belo e bom. Nas palavras de Kant lemos: “O 

agradável, o belo e o bom designam, portanto, três relações diversas das 

representações ao sentimento de prazer e desprazer” (KANT, 1995, p.54).  

Quanto àquilo que se pode designar bom Kant diz: “bom é o que apraz 

mediante a razão pelo simples conceito. Denominamos bom para (o útil) algo que 

apraz somente como meio.” (KANT, 1995, p. 52), e “Para considerar algo bom, 

preciso saber sempre que tipo de coisa o objeto deva ser, isto é, ter um conceito do 

mesmo. Para encontrar nele beleza, não é necessário” (KANT, 1995, p.52).  

Diante dessa relação entre agradável, belo e bom, entende-se que: o que 

apraz sem interesse do agrado sensorial ou de fim funcional pode-se se chamar de 

belo. Nas palavras de Kant lemos:  
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Agradável chama-se para alguém aquilo que o deleita; belo, aquilo 

que meramente o apraz; bom, aquilo que é estimado, aprovado” 

(KANT, 1995, p.54) - “poder-se-ia dizer da complacência que ela, 

nos três casos mencionados, refere-se à inclinação, favor ou 

respeito (KANT, 1995, p. 55). 

Portanto, a explicação do belo inferida do primeiro momento é: “Gosto é a 

faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de representação mediante 

uma complacência ou descomplacência independente de todo interesse. O objeto 

de uma tal complacência chama-se belo” (KANT, 1995, p.55). 

1.2   Segundo momento do juízo de gosto, a saber, análise da quantidade 

Kant expande sua ideia de que o belo é uma complacência desprovida do 

interesse conceitual do objeto em âmbito universal. Isso significa que a opinião 

universal de prazer sobre algo o define como belo, e não simplesmente alvo do 

prazer conceitual emanado do prazer subjetivo e individual. 

Kant pretende dizer nesse tópico que se deve definir algo como prazeroso 

ou belo, aquilo que atinge não só o analista, mas aos outros igualmente, de modo 

que, sem interesse, sem conceito e sem inclinação se perceba sua validade moral 

em todos aqueles que são alvos de sua apreciação. 

Quando o apreciador diz que algo é agradável, precisa antes distinguir se é 

agradável para si ou para todos. Não se deve perder de vista que os sentidos são 

individuais a cada pessoa e sua sensação também o será. Disso se segue a regra 

da universalidade do aprazimento para a definição do belo. 

Outra coisa importante de se lembrar é que agradável e belo não se 

confundem com o que é bom. Esse último, apesar de alcançar inclusive a 

universalidade, se apoia no valor conceitual, empírico e funcional de sua existência. 

Por conseguinte, não pode ser definido como belo, nem ao menos apenas 

agradável, mas sim como bom. (KANT, 1974, p.310). 

Antes de concluir esses argumentos aferindo a universalidade necessária à 

crítica do gosto sob a categoria de beleza subjetiva que representa uma opinião 

universal, Kant apresenta um problema cuja solução “é a chave da crítica do gosto, 

e por isso digna de toda atenção” (Idem, p. 313), qual seja: se no juízo-de-gosto o 

sentimento de prazer precede o julgamento do objeto, ou este precede aquele. 
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Uma vez que cada juízo estético tem essas duas categorias, prazer e juízo, 

Kant assume como pressuposto o uso da faculdade do juízo precedendo a do 

prazer, visto que a aplicação da sucessão temporal e causal é definitiva nessa 

abordagem lógica, uma ideia que ele defende durante as três Críticas, fruto do que 

geralmente é chamado de “revolução copernicana”, ou seja, a validade dos objetos 

de pesquisa se dá a partir de uma perspectiva mental, lógica e transcendental. 

Portanto, a definição clássica que Kant oferece nesse segundo momento é: 

“Belo é aquilo que sem conceito apraz universalmente.” (Idem, 1974, p.315). 

1.3 Terceiro momento do juízo de gosto, a saber, a categoria de relação 

Toda sensação passa pelos órgãos dos sentidos e após esse contato um 

juízo-de-gosto é arrazoado. No processo de análise do gosto, além de o belo estar 

associado àquilo que é apreciado independentemente de seu valor e 

necessariamente confere um prazer universal, existe também um aspecto relacional 

que precisa ser levado em conta, isso significa verificar se a complacência do sujeito 

está associada ao fim, objetivo ou subjetivo, que o objeto influi sobre o admirador. 

Nesse momento Kant desenvolve a categorização do juízo-de-gosto que se 

compraz no belo como algo que necessariamente deve estar desassociado das 

qualidades de finalidade que o objeto possa ter, e diz: 

Todo fim, se é considerado como fundamento a satisfação, traz 

sempre consigo um interesse, como fundamento-de-determinação 

do juízo sobre o objeto de prazer. Portanto, não pode estar no 

fundamento do juízo-de-gosto nenhum fim subjetivo. Mas também 

nenhuma representação de um fim objetivo (...) portanto nenhum 

conceito de bom, pode determinar o juízo-de-gosto. (Idem, p.316) 

Tendo o conceito de bom sido tratado no primeiro momento, cabe aqui, com 

base no trecho citado, expandir esse princípio dizendo que se a relação do sujeito 

com o objeto na busca da complacência encontra conceito de fim benéfico para si 

ou seus pares, a satisfação será interessada e inclinada a ser parcial, 

desqualificando assim o objeto da categoria e belo para sua qualificação como bom. 

Assim, pode-se afirmar que a percepção de finalidade do objeto tem muito a definir 

sob sua apreciação. 
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Portanto, nada outro do que a finalidade subjetiva na representação 

de um objeto, sem nenhum fim (nem objetivo nem subjetivo), 

consequentemente a mera forma da finalidade na representação 

pela qual um objeto nos é dado, na medida em que temos 

consciência dela, pode constituir a satisfação que, sem conceito, 

julgamos como universalmente comunicável, portanto o 

fundamento-de-determinação do juízo-do-gosto. (Idem, p.317) 

Comparando a satisfação comprometida com a percepção de finalidade e a 

satisfação pura no objeto, Kant conclui: 

Todo interesse corrompe o juízo-de-gosto e lhe tira sua 

imparcialidade (...) Um juízo-de-gosto, sobre o qual atrativo e 

emoção3 não tem nenhuma influência (se bem que se deixam 

vincular com a satisfação face ao belo) e que portanto tem 

meramente a finalidade da forma como fundamento-de-

determinação, é um juízo-de-gosto-puro. (Idem, p.318) 

Então, se “um juízo-de-gosto puro não tem nem atrativo nem emoção, em 

suma nenhuma sensação, como matéria do juízo estético, por fundamento-de-

determinação” (KANT, 1974, p.321), logo, surge a definição do terceiro momento: 

“Beleza é forma da finalidade de um objeto, na medida em que, sem representação 

de um fim, é percebida nele.” (Idem, p.328).  

1.4  Quarto momento do juízo de gosto, a saber, a modalidade 

Nesse momento da Analítica do Belo, Kant quer defender que um juízo-de-

gosto de conclusões compartilhadas é um efeito necessário que se espera da 

fruição da beleza, pois “o juízo-de-gosto atribui a todos assentimento; e quem 

declara algo como belo quer que todos devam dar sua aprovação ao objeto em 

questão e igualmente declará-lo belo” (Idem, p.329). 

Partindo do pressuposto que no momento da satisfação por algo agradável 

e bom pode-se dizer que se teve apenas um sentimento contingente devido às 

inclinações inerentes do sujeito (tema já tratado anteriormente) e que, por isso, não 

será necessariamente compartilhado com outros que porventura terão acesso ao 

mesmo objeto, e que, opostamente, ao se tratar de uma fruição conceitual a 

                                                             
3 “Emoção, uma sensação em que o agrado só é causado por meio de uma momentânea obstrução 
e subsequente efusão mais forte da força vital, não pertence de modo nenhum à beleza.” (KANT, 
1974, p.320). 
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situação muda, pois um juízo cognitivo pode ser compreendido como um princípio 

objetivo, portanto compartilhado entre sujeitos de modo universal, então, diz Kant, 

“tem de ter um princípio subjetivo, que determine somente por sentimento e não por 

conceitos, mas no entanto com validez universal, o que apraz ou desapraz.” (Idem, 

p.329). 

A solução para essa problemática foi definida no princípio do senso-comum, 

pois:  

Somente sob a pressuposição de que haja um senso-comum (pelo 

que, porém, não entendemos nenhum sentido externo, mas o efeito 

do livre jogo de nossos poderes-de-conhecimento), somente sob a 

pressuposição, digo eu, de um tal senso-comum pode o juízo-de-

gosto ser emitido. (Idem, p.330). 

Não é uma unidade lógica em si mesma, mas política e social, uma maneira 

de agir comunitariamente. 

Baseado no fato de que a cognição é algo universal e que um juízo-de-gosto 

pode ser definido no senso-comum, onde todos são racionais. O belo, percebido 

por todos, deverá ser um juízo-de-gosto necessário quando relacionado ao mesmo 

objeto. 

Dessa tese Kant define seu quarto e último momento do juízo-de-gosto: “Belo 

é aquilo que, sem conceito, é conhecido como objeto de uma satisfação 

necessária.” (Idem, p.331). 

1.5  Analítica do Sublime 

Na continuação do primeiro capítulo, segue-se à Analítica do Belo (Primeiro 

Livro), a Analítica do Sublime (Segundo Livro). “O belo concorda com o sublime no 

fato de que ambos aprazem por si próprios; ulteriormente, no fato de que ambos 

não pressupõem nenhum juízo dos sentidos, nem um juízo lógico-determinante, 

mas um juízo de reflexão” (Kant, 1995, p.89).  

Essa experiência estética, diz Kant, pode ser dividida em duas partes: o 

sublime matemático e o dinâmico. 
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1.5.1 O sublime matemático 

Partindo da definição de Kant, que sublime é “o que é absolutamente 

grande”, e que grande é uma nomenclatura matemática comparativa, então “se tem 

a imediata perspiscência de que não permitimos procurar para o mesmo nenhum 

padrão de medida adequado a ele fora dele, mas simplesmente nele” (KANT, 1995, 

p.95), assim, a definição de sublime também pode ser expressa como “aquilo em 

comparação com o qual tudo o mais é pequeno” (Idem, p.96). 

Essa relação da grandeza matemática intangível com o sentimento de 

sublime tem função de estabelecer um paralelo do sentimento de incapacidade que 

se tem de compreender, explicar, arrazoar ou mesmo delimitar sobre esses 

assuntos, a saber, a grandeza matemática do infinito e o sublime estético. “Por 

conseguinte, o que deve denominar-se sublime não é o objeto e sim a disposição 

de espírito através de uma certa representação que ocupa a faculdade de juízo 

reflexiva”, ou, em outras palavras, “sublime é o que somente pelo fato de poder 

também pensá-lo prova uma faculdade do ânimo que ultrapassa todo padrão de 

medida dos sentidos.” (Idem, p.96). 

Como exemplo desse sentimento estético de sublimidade pode-se imaginar 

uma pessoa contemplando as estrelas do céu numa noite de boa visibilidade e, ao 

mesmo tempo em que ela sabe que existe um número matemático que se adeque 

ao número de estrelas que se pode ver, também percebe sua pequenez e 

incapacidade ontológica diante dessa realidade astronômica do céu e das galáxias. 

O sentimento de grandeza desproporcional à sua capacidade racional, embora se 

saiba que existe uma lógica inatingível, chama-se estética do sublime. 

1.5.2 O sublime dinâmico  

Enquanto o sublime-matemático trata da grandeza (racional e inatingível) da 

natureza, o sublime-dinâmico trata da sua força. Os furacões e os fenômenos da 

natureza são forças que nos trazem sentimento de medo. Basta assistir algum vídeo 

que transmita sua imagem que ficamos (esteticamente) com sentimento chamado 

sublime-dinâmico. Isso porque “para a faculdade de juízo estético a natureza 

somente pode valer como poder, por conseguinte como dinamicamente-sublime, na 

medida em que ela é considerada como objeto de medo.” (KANT, 1995, p.107). 
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Uma passagem bastante conhecida dessa argumentação de Kant que expressa 

não somente sua ideia lógica, mas inclusive soa, simplesmente no ato da leitura das 

palavras do texto, como uma possibilidade de sentimento do sublime-dinâmico, diz: 

Rochedos audazes sobressaindo-se por assim dizer ameaçadores, 

nuvens carregadas acumulando-se no céu, avançando com 

relâmpagos e estampidos, vulcões em sua inteira força destruidora, 

furacões com a devastação deixada para trás, o ilimitado oceano 

revolto, uma alta queda-d´água de um rio poderoso etc. toram a 

nossa capacidade de resistência de uma pequenez insignificante 

em comparação com o seu poder. Mas o seu espetáculo só se torna 

tanto mais atraente quanto mais terrível ele é, contanto que, 

somente, nos encontremos em segurança; e de bom grado 

denominamos estes objetos sublimes, porque eles elevam a 

fortaleza da alma acima de seu nível médio e permitem descobrir 

em nós uma faculdade de resistência de espécie totalmente diversa, 

a qual nos encoraja a medir-nos com a aparente onipotência da 

natureza. (Idem, p.107). 

O efeito estético que o sentimento do sublime-dinâmico inflige sobre o ser 

humano eleva sua imaginação ao mais alto grau sem fazê-lo perder a estabilidade 

proporcionada pela palpável segurança de sua localização. Um exemplo disso seria 

um filme que representa um terremoto sendo assistido por alguém que está 

seguramente sentado em uma poltrona de cinema. O sentimento de segurança 

capacita a sua sensibilidade estética a chegar apenas ao estágio do sentimento do 

sublime e não ao medo incontrolável a ponto de ter que sair correndo de medo. 

Tendo sido exposto a teoria do juízo de gosto de Kant, agora será dado um 

panorama da Filosofia da Ideia Cosmonômica de Herman Dooyeweerd que logo 

depois será a base filosófica da teoria estética de Hans Rookmaaker. 
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2. FILOSOFIA DA IDEIA COSMONÔMICA 

A filosofia da ideia cosmonômica4 não é apenas uma visão de mundo 

promulgada na Holanda entre fim do século XIX e primeira metade do século XX. 

Antes, é um sistema filosófico rigoroso e complexo que se aplica ao todo da 

realidade temporal, com consequências pessoais, sociais, culturais e históricas. 

Como foi o caso de todas as grandes escolas filosóficas da história, a FIC também 

teve seu surgimento em um momento propício e socialmente determinante. 

2.1 Contexto 

Sua concepção se deu em um contexto de grandes mudanças sociais do 

século XIX resultantes do iluminismo, idealismo e positivismo. Um período de pós-

revolução industrial, crescimento do sentimento nacionalista e ambiguidade na 

definição da função religiosa na vida comum do povo.  

Diante desse contexto, dentre as muitas correntes filosóficas, duas delas 

surgiram apresentando propostas metodológicas de teoria do conhecimento para 

responder a demanda social que hora se via em crise epistemológica. Essas duas 

abordagens foram fundamentais na motivação da formação da iminente FIC, e são 

elas o neokantismo e a fenomenologia. 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Neokantismo 

 

O neokantismo foi um movimento filosófico desenvolvido na segunda metade 

do século XIX e início do século XX que, a partir da filosofia crítica de Kant, 

pretendeu superar o positivismo, o materialismo, o construtivismo romântico e 

principalmente o idealismo hegeliano. Seus principais representantes 

desenvolveram uma filosofia diferente do idealismo de Hegel e eliminaram 

totalmente de sua teoria do conhecimento a noção de noumeno ou coisa em si. Foi, 

resumidamente, uma recuperação da doutrina kantiana, que enfatizou o 

conhecimento frente ao predomínio da metafísica. 

                                                             
4 Doravante resumida pela sigla FIC. 
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Os principais postulados dessa corrente filosófica são: 

1. Aceitação do método transcendental de Kant; 

2. Crença na impossibilidade da metafísica; 

3. Negação da sensação como fonte de conhecimento; 

Os primeiros representantes dessa corrente na Universidade de Heidelberg foram:  

1. Hermann von Helmholtz (1821-1894); 

2. Otto Liebmann (1840-1912); 

3. Friedrich Albert Lange (1828-1875); 

4. Kuno Fischer (1824-1907).  

Muitos outros aderiram a essa metodologia filosófica ao longo da Europa, 

mas para fins desse trabalho nos limitamos a citar apenas esses representantes. 

2.2.2 Fenomenalismo 
 

Edmund Husserl (1859-1978) filosofo e matemático, mas também estudioso 

de física e astronomia foi o principal desenvolvedor dessa filosofia. O termo 

fenomenologia já havia sido usado muito antes por vários outros filósofos. 

Especificamente em John Lambert (1728-1777), foi utilizado para falar sobre a 

“ciência das aparências” e em Hegel (1770-1831), para nomear sua ciência da 

experiência da consciência, sendo essa a tradição em que Husserl se inspira.  

Por fenômeno se entende “aquilo que se mostra pelos sentidos”, que se 

manifestam através do tempo ou espaço.  

Fenomenologia é o método que estuda a essência das coisas e como são 

percebidas no mundo, faz oposição à ciência positivista que defende a ideia de que 

o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Faz também 

oposição ao psicologismo que parte do empirismo para obter suas verdades. 

Resumidamente é um método para: 

1) Encarar o mundo como se fosse à primeira vista;  

2) Direcionar o conhecimento do fenômeno que ocorre na nossa mente, não 

duvidando da existência do mundo. 



26 
 

2.3 Nascimento do conceito 

Dooyeweerd, desde muito cedo, foi um grande observador da ciência, 

filosofia e humanidades. Ao perceber que todas as coisas contêm ordem interna 

(em sua estrutura) e ordem externa (relacionada com o restante das coisas), 

poderíamos citar a ordem estelar (sol, lua, estrela, sistema solar e galáxias) ou a 

ordem das coisas terrenas como estações do ano, chuva, estado, igreja e 

relacionamentos, Dooyeweerd denomina essa sequência lógica de LADO-LEI da 

realidade temporal. Querendo com isso dizer que existe uma harmonia pré-

estabelecida de todas as coisas. O termo usado em holandês para denominar esse 

lado-lei estrutura da realidade foi wetsidee (idea legis). O melhor termo inglês 

correspondente a este parece ser ‘ideia cosmonômica’. 

2.3.1 Abraham Kuyper 

 

Abraham Kuyper (1837-1920), gênio versátil do Calvinismo 

holandês, fez mais do qualquer outro homem para definir o conceito 

de cultura calvinista. Kuyper não apenas tentou colocar a essência 

da definição da cultura em uma fundação calvinista, como sua vida 

toda foi uma demonstração dessa ideia. (VAN TIL, H. R., 2010, 

p.139) 

Abraham Kuyper teve um número muito grande de atividades no decorrer de 

sua vida. Foi um holandês que assumiu importantes funções locais como: estadista, 

educador, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, foi jornalista, autor de vários 

livros, colunista semanal e mensal em jornais e revistas, orador reconhecido pelo 

seu porte e qualidade, professor de teologia, ministro da igreja reformada e primeiro 

ministro da Holanda sob o reinado da rainha Wilhemina. Alguns dos seus livros são: 

Church Reformer (1866); The Holy Spirit (1883); The Problem of Poverty (1891); 

Encyclopedia of Sacred Theology (1893); Stone Lectures (1898), esse último foi 

compilado a partir de palestras que foram apresentadas no Seminário Teológico de 

Princeton em 1898. 

Sua maior contribuição para o assunto desse trabalho foi o aprofundamento 

e disseminação do conceito de soberania das esferas, que mais à frente será um 

tema fundamental na construção e compreensão da FIC. 
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2.3.2 Herman Dooyeweerd 

 
A grande virada em meu pensamento foi marcada pela descoberta 

da raiz religiosa do próprio pensamento, quando também uma nova 

luz foi lançada sobre a derrocada de todas as tentativas, incluindo a 

minha própria, de estabelecer uma síntese interna entre fé cristã e 

uma filosofia enraizada na autossuficiência da razão humana. 

(Dooyeweerd, apud KALSBEEK, 2015, p.17).  

 

Herman Dooyeweerd (1884-1977) foi um jurista holandês formado na 

Universidade Livre de Amsterdã em 1917. Durante muitos anos trabalhou como 

presidente da Society for the Philosophy of Law, foi autor de muitas publicações em 

filosofia legal, se tornou servidor público no Departamento do Trabalho do Governo 

Nacional em Haia em 1918, foi presidente do Partido Antirrevolucionário da 

Holanda, exerceu o ofício de docente em: Filosofia jurídica; Enciclopédia jurídica, e 

Legislação Holandesa Medieval. Todos esses predicados fazem jus ao valor e 

tamanho da obra que ele desenvolveu sistematizando a FIC. 

Suas maiores influências foram:  

o A filosofia grega; 

o Os pais da igreja, principalmente Santo Agostinho; 

o A síntese medieval escolástica de Tomás e Aquino; 

o Iluminismo, principalmente Immanuel Kant; 

o Teóricos como Guilhaume Groen van Prinsterer (1801-1876), 

Abraham Kuyper (1837-1920), Dirk Hendrik Theodoor Vollenhoven 

(1892-1978), J.P.A. Mekkes (1898-1987), K.J. Popma (1903-1986) e 

Hendrik van Riessen (1911-2000). 

Sua obra magna foi: New Critique of Theoretical Thought (Nova crítica do 

pensamento teórico) estruturada em 4 volumes que juntos somam cerca de duas 

mil páginas que são a maior e mais detalhada explanação da FIC. Essa obra foi 

escrita pelo próprio Dooyeweerd em língua inglesa, com vistas a alcançar o maior 

número possível de leitores internacionais.  
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2.4 Conceito 
  

2.4.1 Introdução à filosofia da ideia cosmonômica 
 

Filosofar é discernir a estrutura da criação e descrever 
sistematicamente, i.e., em ordem lógica, o que está sujeito a essa 
estrutura. (KALSBEEK, pg 31, 2015) 

 

Essa estrutura teórico-filosófica é formada a partir de um olhar crítico à todas 

as áreas da realidade temporal, de modo que sejam avaliadas em sua estrutura 

lógica. 

Passaremos agora a apresentar um breve panorama do que seja essa 

estrutura teórica chamada Filosofia da Ideia Cosmonômica, que nos próximos 

capítulos será a base principal da teoria estética de Hans Rookmaaker e à aplicação 

da mesma na arte musical. 

2.4.2 Irredutibilidade dos aspectos modais 

 

A estrutura da realidade temporal, conforme explica o filósofo Dooyeweerd, 

é multifacetada, ou seja, pode ser percebida através de vários aspectos, a saber: o 

número, espaço, movimento, físico, biótico, sensitivo, lógico, histórico, linguístico, 

social, econômico, estético, jurídico, moral e pístico.  

Além de toda essa diversidade ainda existe o fato de que nenhuma dessas 

áreas específicas podem dar conta de explicar o todo de uma outra área, ou seja, 

todos esses aspectos da realidade são irredutíveis por extinção ou por absorção de 

outra área.  

Tomemos por exemplo os aspectos físicos de uma bola: grande, pequena, 

azul, verde, de plástico, de borracha, redonda, oval e assim por diante, eles não 

podem explicar a razão de haver mil bolas iguais em um galpão, que pode muito 

bem ser explicado por uma razão econômica, financeira e comercial. No entanto, o 

aspecto econômico também não explica a razão pelo qual esse material físico é 

motivo de comercialização, o que pode ser explicado pelo aspecto histórico, social, 

que por sua vez estão associados a outros aspectos.  

 O nome que se dá a essa divisão modal irredutível é exatamente 

irredutibilidade dos aspectos modais. 
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2.4.3 A ordem dos aspectos modais 
 

A conclusão da existência da irredutibilidade dos aspectos modais abre 

portas para a avaliação lógica desses mesmos aspectos, que acabam por 

apresentar uma sequência que não é em hipótese alguma arbitrária. Essa 

sequência dos aspectos modais foi apresentada por Dooyeweerd na seguinte 

estrutura:  

Kalsbeek afirma que “embora possamos distinguir todos os aspectos modais 

na realidade temporal, eles nunca aparecem isoladamente, mas em uma coerência 

e mutualidade inseparáveis.” (KALSBEEK, 2015, p.84). Essa coerência se dá 

através de uma sequência lógica e progressiva dos aspectos modais. 

Dooyeweerd chama essa sequência lógica de Tempo Cósmico, por ser uma 

ordem em que um aspecto pressupõe, necessariamente, o(s) outro(s) anterior(es), 

de modo irreversível e não arbitrário. 

Um exemplo dessa verdade pode ser verificado na definição de um fato 

social, como num passeio ao pico de uma montanha na tarde de um sábado: alguém 

crê (pístico) que subir a montanha lhe trará benefícios pessoais, esses benefícios 

existem para aqueles que sobem devido a algum aspecto moral (moral) que 

necessita ser realizado. A realização desse ato resulta, como retribuição (jurídico), 

no(s) benefício(s) que se espera. No entanto, existe uma maneira correta de se 

cumprir esse ato, e essa maneira é estar vestido de branco (aspecto estético), a 

roupa branca precisa ser comprada (econômico), ou construída com materiais 

naturais ou fabricados (economia também se refere a pouco ou muito material). 

Para resumir esse exemplo que poderia se tornar muito longo, a pessoa envolvida 

nesse objetivo de subir a montanha aprendeu isso com um grupo (social) que se 

comunica e tem seus símbolos (linguístico), que se desenvolveram na história 

(histórico), de maneira que fazem sentido aos participantes (lógico), que são 

sensibilizados pela necessidade de se realizar esse ato (sensitivo-psíquico), o que 

só é possível em quem tem vida (biótico). Mas é claro que só tem vida aquele que 

tem um corpo (físico), capaz de movimento (cinemático), que tem uma extensão 

espacial (espacial) e é uma (numérico) pessoa. 
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Tabela 1 Ordem temporal dos aspectos modais. 

 

Como se pode perceber a sequência lógica dos aspectos não pode ser 

alterada de maneira nenhuma pois se configuraria numa quebra da realidade em si, 

como ela mesma se apresenta ao tempo cósmico. Por isso essa filosofia se chama 

ideia da filosofia cosmonômica, pois é uma abordagem que precisa levar em conta 

toda a realidade do objeto, ou seja, qual significado ele tem no cosmo como um 

todo. 

As abordagens filosóficas que não levam em conta essa premissa, diz 

Dooyeweerd, resultarão em problemas lógicos insolúveis. 

1. Aritmético/Numérico

2. Espacial

3. Cinemático/Movimento

4. Físico

5. Biótico

6. Psíquico/Sensitivo

7. Lógico

8. Histórico 

9. Linguístico

10. Social

11. Econômico

12. Estético

13. Jurídico

14. Moral 

15. Pístico/Fé
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2.4.4 Esferas de soberania 
 
Somente quando a ciência, a arte, o comércio e a tecnologia são 
livres para seguir uma lei própria, o amor pela cultura floresce. Por 
outro lado, sem um zelo moral pelo cumprimento de uma tarefa 
histórica, a cultura encolhe e definha. (DOOYEWEERD, 2015, 
p.107). 

 
 

Além dos aspectos modais que vimos até aqui, a FIC também leva em conta 

a existência de estruturas da realidade que se nos apresenta como esferas de 

individualidade, essa teoria foi desenvolvida e difundida por Abraham Kuyper. 

Inclusive um dos livros mais conhecidos desse autor é o Stone Lectures, em 1898 

(traduzido como Calvinismo pela Editora Cultura Cristã), cujo texto majoritário se 

resume na explanação do relacionamento do homem com as mais diversas esferas 

da vida comum, a saber: política, religião, ciência e arte. Na palestra de inauguração 

da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880, Kuyper discursou sobre o tema de 

soberanias das esferas, ou seja, a autonomia existente entre áreas da vida humana 

como estado, igreja, família e escola.  

A inexistência dessa tal esfera de soberania leva a sociedade a um estado 

de total prisão ideológica. Seria como se o estado pudesse determinar, como 

soberano, as leis da família, da escola, da religião e da vida como um todo: uma 

ditadura.  

Por isso Dooyeweerd assimila em sua teoria filosófica a existência dos 

aspectos modais (apresentados anteriormente) e a necessidade da existência de 

esferas de soberania que sejam autônomas na criação de suas próprias leis que 

somadas refletem a lei universal da ordem cósmica dada na criação de toda 

existência temporal. 

2.4.5 Universalidade das esferas 
 
A soberania das esferas garante a cada esfera social uma natureza 
intrínseca e uma lei da vida. E com essa garantia fornece a base 
para uma esfera original de autoridade e competência derivada, não 
da autoridade de qualquer esfera, mas diretamente sobre a 
autoridade soberana de Deus. (DOOYEWEERD, 2015, p.64) 

 

Todos os aspectos modais estão relacionados entre si conforme adquirem 

significado na estrutura da realidade temporal. Isso porque “os momentos de 
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significado em cada modalidade são qualificados pelo núcleo de significado daquela 

modalidade, de um modo totalmente peculiar a ela. Desta forma a soberania das 

esferas, ou a irredutibilidade de cada esfera, é mantida” (KALSBEEK, Pg 96, 2015). 

Todas as vezes em que um aspecto modal e a força da sua universalidade 

das esferas são explorados no decorrer da história da filosofia, o resultado é a 

criação de ismos.  

Quando o aspecto histórico foi percebido em todas as áreas da vida humana 

o teórico que “descobriu” essa “universalidade das esferas” afirma que tudo se 

resume um desenvolvimento histórico das coisas, logo, o nome que se deu a essa 

corrente foi historicismo, um exemplo dessa corrente pode ser visto no livro O 

Declínio do Ocidente (1918-1922) de Oswald Spengler.  

Quando o aspecto material e físico é universalizado chega-se, conforme L. 

Büchner no fim do século XIX em seu livro Force and Matter5, a outro sistema 

fechado de mundo. 

A lista de ismos pode ser verificada por toda a história do pensamento 

filosófico, nem sempre com uma denominação explicita, mas sempre com 

pressupostos implícitos.  

Através da compreensão da universalidade das esferas da FIC fica evidente 

que a absolutização de algum aspecto da realidade representa uma falha na 

percepção da irredutibilidade6 mútua dos aspectos fundamentais da realidade. 

2.4.6 O ponto arquimediano 

 

Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca que moverei o mundo.   

ARQUIMEDES (287-212 a.C.) 

 

Quando a universalidade das esferas é trocada pela absolutização de um 

aspecto da realidade Dooyeweerd chama esse ato de utilização de um ponto 

arquimediano. 

                                                             
5 L. Büchner diz em Force and Matter: “Tudo o que aconteceu ou acontecerá repousa sobre uma 
causa natural; i.e., ocorre sob a influência da cooperação entre a matéria e as forças inerentes a 
esta, as quais têm estado eternamente presentes e que permanecerão eternamente”. 
6 Tema abordado anteriormente em 1.3.1. 
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Dooyeweerd resume a história do pensamento filosófico através da utilização 

de três pontos arquimediano: 

 

1. Matéria X Forma: ponto arquimediano que pode ser percebido 

nos escritos de Platão e que se perpetua em todos os sistemas 

filosóficos que tomam por base essa escola; 

2. Natureza X Graça: ponto arquimediano evidente nos escritos 

de Santo Tomás de Aquino e de toda escolástica; 

3. Natureza X Liberdade: ponto arquimediano que surgiu a partir 

do renascimento, se desenvolveu no humanismo e culminou no 

iluminismo e suas ramificações. 

 

Esses motivos-base do pensamento ocidental, têm sido, segundo 

Dooyeweerd e todos os seus sucessores defensores do neocalvinismo, os 

responsáveis pela formulação de todas as escolas filosóficas da história do 

pensamento ocidental. 

Para apresentar o ponto arquimediano da FIC, é preciso fazer uma breve 

distinção entre o que seja filosofia imanente e filosofia transcendente. 

2.4.7 Imanência e transcendência  

 

Esses dois termos são fundamentais na compreensão da FIC. É importante 

notar que apesar de as palavras serem as mesmas utilizadas por Immanuel Kant, 

que na verdade foi uma das maiores influências de Herman Dooyeweerd, elas não 

têm o mesmo uso nesses dois filósofos. 

Em Kant, imanência é tudo aquilo que está dentro do pensamento teórico a 

respeito de alguma coisa. Por exemplo, quando se pensa em uma cadeira, logo vem 

à mente as características de uma cadeira: madeira, cor, tamanho e outros detalhes 

a mais. Já transcendência, é aquilo que se pensa acerca da cadeira, que 

transcende, está fora dos limites dos sentidos humanos, seria a consciência da 

coisa em si, que não se tem acesso à verificação por meio dos sentidos, e que por 

isso, nunca poderá ser comprovado. 

Dooyeweerd por sua vez define essas duas palavras da seguinte maneira: 
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Imanência – aquilo que está na estrutura da realidade, pode ser percebido, 

estudado, compreendido, é criado como todas as outras coisas da natureza e da 

existência temporal. 

Transcendência – aquilo que é inatingível, fora da assimilação ou 

compreensão científica, domina sobre tudo o que acontece dentro do que é 

imanente, incondicionalmente. 

 

Assim, filosofia imanentista é aquela que tem por ponto arquimediano 

qualquer um dos aspectos da realidade temporal: matéria e forma, natureza e graça, 

natureza e liberdade, ou humanista que se concebe a partir da matéria, biótica, 

história, economia, ética e assim por diante. Que naturalmente resultará em ismos7. 

E filosofia transcendental é aquela que tem por ponto arquimediano aquilo que está 

fora dos limites do pensamento filosófico, além, incondicional, determinante e 

direcionador de tudo mais que existe.  

Dooyeweerd chama esse ponto transcendental de arché, o criador. O 

primeiro motor, divino, transcendente, que colocou o motivo básico religioso no lugar 

mais profundo do ser humano: o coração.  

O fundamento de todas as coisas foi estabelecido pelo criador através de 

uma estrutura da realidade temporal chamada criação, queda e redenção que 

governa o homem em duas únicas direções: submissa ou rebelde. 

Portanto, o ponto arquimediano da FIC não está em nenhum aspecto da 

realidade ou ismo, mas sim em algo externo, onde a ideia a “alavanca 

arquimediana” pode se efetivar apoiando e realmente mudando tudo. Do contrário 

seria o mesmo que provar um pensamento através do próprio pensamento, uma 

irracionalidade.  

2.4.8 O coração 

 

A alma da filosofia de Kant é a alma do próprio Kant. 

KALSBEEK, pg 45, 2015 

                                                             
7 Conforme exposto em 1.3.4 
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O que dirige um filósofo, um pesquisador, um projeto social, as decisões da 

vida, as escolhas e as preferências é algo interno e profundo, que muitas vezes 

passa desapercebido. 

Venhoven certa vez disse: 

Todos os envolvidos em pesquisa científica partem de 
pressuposições definidas, de certas convicções básicas, e estão 
amarrados a todo o tipo de concepções e insights em seu ser 
interior. E quanto menos um cientista está consciente de seu 
compromisso inescapável com certas pressuposições, mais ele está 
acorrentado a elas e está, por elas, mais fortemente dominado. 
(KALSBEEK, pg5, 2015). 

Todo filósofo está preso de maneira inseparável a tudo aquilo que forma seu 

ser: educação, família, contexto social, político e econômico, personalidade e 

religiosidade. Consequentemente, caso alguém derrube alguma de suas teorias, 

logo terá no lugar uma outra que siga o mesmo rumo epistemológico, e assim estará 

preservando o que te de mais precioso: aquilo que dirige seu coração. 

Dooyeweerd assume em seus escritos que esteve durante muito tempo 

associado às filosofias imanentistas, que abraçou o neokantismo, o fenomenalismo 

e que houve um momento em que percebeu a falha em seu pensamento, e diz: 

A grande virada em meu pensamento foi marcada pela descoberta 
a raiz religiosa do próprio pensamento, quando também uma nova 
luz foi lançada sobre a derrocada de todas as tentativas, incluindo a 
minha própria, de estabelecer uma síntese interna entre fé cristã e 
uma filosofia enraizada na autossuficiência da razão humana. 
(KALSBEEK, pg 17, 2015) 

 

Algo que, segundo Dooyeweerd, o próprio Kant não percebeu em sua 

filosofia imanentista, pois pensava que fosse neutro em seus próprios pensamentos. 

Fugiu-lhe à percepção de que a crença na razão pura fosse uma abstração teórica 

do próprio pensamento que por sua vez é condicionado por tudo aquilo que está 

inseparavelmente inerente ao seu ser construído em seu contexto, conforme já foi 

dito pouca atrás. 

Um sinal de que Kant estava inconsciente dessa irracionalidade e antinomia 

está nas seguintes palavras tiradas da sua Crítica da Razão Pura: 

Esta obra é difícil e requer um leitor resoluto que considere seu 
caminho gradualmente até um sistema que estabelece e seu 
fundamento nada previamente dado exceto a própria razão e, então, 
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sem que se apoie em algum fato, desenvolva seu conhecimento 
desde suas sementes originais. (KALSBEEK, pg 44, 2015). 

2.4.9 Analogias 
 

Normalmente, ao conversarmos com uma pessoa preferimos entender tudo 

o que ela diz e, geralmente, não gostamos de ouvi-la falar por muito tempo. Assim, 

podemos concluir que, ao utilizarmos do aspecto linguístico nas nossas 

conversações, preferimos que exista mais dois núcleos de significados somados: a 

frugalidade (aspecto econômico) e a possibilidade de compreensão (aspecto 

lógico). 

A relação entre os vários aspectos modais é chamada de analogia. 

As analogias podem estar associadas a núcleos de aspectos anteriores, 

tecnicamente chamado de retrocipações, que também podem ser chamados de 

substratos. Quando estiverem associadas a núcleos de aspectos posteriores, serão 

denominadas antecipações, que também podem ser chamados superstratos.  

O quadro abaixo representa essas associações: 

 

Utilização de um aspecto anterior Utilização de um aspecto posterior 

Retrocipação Antecipação 

Substrato Superstrato 

 

Tomemos por exemplo uma definição dada ao aspecto jurídico: retribuição 

se expressa como harmonização bem equilibrada de uma multiplicidade de 

interesses.  

As analogias dessa definição são de: 

• Núcleo de significado do aspecto estético: harmonização; 

• Núcleo de significado do aspecto econômico: bem equilibrada; 

• Núcleo de significado do aspecto numérico: multiplicidade. 

Nesse caso, todas as analogias foram de retrocipações.  
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Objeto 

Sujeito 

2.4.10 Relação sujeito-objeto 
 

O tema da relação sujeito-objeto é fundamental para diferenciar a filosofia 

imanentista da transcendental. “Os filósofos imanentistas correm constantemente o 

risco de impor suas próprias construções de pensamento sobre a realidade, pois 

tentam levar o pensamento filosófico para fora da ordem de lei com a pretensão de 

torna-lo autônomo.” (KALSBEEK, 2015, p.104).  

Na FIC o termo sujeito quer dizer outra coisa diferente do sujeito 

transcendental de Kant, antes, quer dizer o sentido literal da palavra “colocado sob”. 

Uma vez que todas as coisas da realidade temporal estão em uma relação 

necessária com todos os quinze aspectos modais, logo elas têm função em todos 

os aspectos, quando não for de sujeito o será de objeto. 

 Tomemos por exemplo uma planta e sua relação sujeito-objeto. 

 

 

 

Por sujeito a FIC quer dizer sujeito às leis da ordem temporal dos aspectos 

inferiores e por objeto se refere à função de objeto das leis superiores. 

 

1. Aritmético/Numérico

2. Espacial

3. Cinemático/Movimento

4. Físico

5. Biótico

6. Psíquico/Sensitivo

7. Lógico

8. Histórico 

9. Linguístico

10. Social

11. Econômico

12. Estético

13. Jurídico

14. Moral 

15. Pístico/Fé

Tem um número de 

elementos, ocupa espaço, 

move-se (cresce) e vive. 

Pode ser analisada, objeto 

de crença, objeto jurídico 

em uma audiência etc. 
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2.4.11 O processo de abertura 

 

O processo de abertura está relacionado à condução de funções de sentido 

em aspectos superiores. Um exemplo de abertura pode ser percebido no 

desenvolvimento da sociedade primitiva para a moderna. Nem sempre houve uma 

sociedade com todas as características que a sociedade moderna tem. Houve um 

tempo em que a funções de educação, religião, segurança e normatização estava 

associada a um indivíduo apenas, como um líder de uma tribo primitiva. Com o 

tempo essas diversas funções sociais foram associadas a estruturas especializadas 

que assumiram para si a responsabilidade funcional de um aspecto da sociedade. 

O processo de abertura não está associado apenas com o desenvolvimento 

de uma sociedade, toda realidade está sujeita a um processo de abertura. 

Seja na vida animal ou humana existe um processo de abertura que se inicia 

no nascimento: um animal quando nasce está limitado em sua compreensão das 

coisas que o cercam, com o tempo seus sentidos começarão trabalhar a seu favor 

à medida em que as coisas começarão fazer sentido em sua existência; 

diferentemente de um animal cujo processo de abertura se limitará ao aspecto 

sensitivo (Condição Restritiva), uma criança se aproveitará  do processo de abertura 

até ao aspecto pístico (Condição Expansiva). Esse desenvolvimento tem duração 

diferente de pessoa para pessoa. Alguns desenvolvem expertise em todos os 

aspectos, outros demoram para o mesmo processo. 

2.4.12 Encapse  
 

Encapse é o fenômeno de relacionamento de uma estrutura com vários 

aspectos modais.  

Toda estrutura tem uma função guia, qualificadora, como uma árvore tem 

sua função guia no aspecto biótico, mas além disso existe a função objetiva, quando 

a estrutura tem uma relação de objeto com a função qualificadora. A árvore como 

parte de um jardim exemplifica uma função qualificadora estética que se utiliza do 

objeto estrutural biótico, a árvore, como parte da soma dos elementos que juntos se 

chamam jardim, a essa união Dooyeweerd chama de encapse (do verbo grego 

Enkaptein). 
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Um exemplo de encapse pode ser compreendido a partir da existência desse 

trabalho: pois se trata de um conjunto (aspecto aritmético) de estruturas físicas 

(papeis, tinta, plástico na capa e no espiral), que tem um tamanho (aspecto 

espacial), foi feita por um homem (biótica, sensitiva, conteúdo lógico) e tem 

significado em um contexto histórico e social. Essa estrutura é culturalmente 

chamada de “trabalho de dissertação”, mas o que qualifica essa estrutura é o 

aspecto linguístico/simbólico pois esse material visa comunicar uma ideia do autor 

para o leitor.  

Todos os elementos que formam esse trabalho estão encapticamente unidos 

na estrutura de individualidade chamada “trabalho de dissertação”. Ele só cumprirá 

sua função cultural/simbólica, de comunicar uma ideia, quando for encontrado, 

aberto e lido. 

Como nada existe individualmente e sem relação com seu exterior, mas pelo 

contrário, os homens só sobrevivem se se relacionarem com os alimentos, 

sociedade, natureza, mundo, que por sua vez se relaciona com o sol, a lua e o 

universo de um modo geral. Kalsbeek diz: 

Graças a todas essas estruturas, diferenciadas em tipos, 

apresentarem coerência umas com as outras, podemos considerar 

o cosmo como uma coerência universal entrelaçada de todas as 

estruturas de individualidade temporais. Tal coerência entrelaçada 

é conhecida como encapse na Filosofia da Ideia Cosmonômica.        

(2015, p.231). 

 

Todas as partes da encapse são estruturas individuais que existem de 

maneira independente em sua estrutura, pois do contrário seria uma relação de 

parte-todo em vez de encapse. Por exemplo folhas e árvore, braços, pernas e o 

corpo humano, alças e bicos de uma jarra, são todos exemplos de parte-todo e não 

de entrelaçamento encáptico. 

Toda essa estrutura desenvolvida por Dooyeweerd na chamada Filosofia da 

Ideia Cosmonômica foi ensinada e publicada primeiramente na Holanda, Estados 

Unidos e Canadá e mais tarde por universidades de todos os recantos do mundo.  

Essa filosofia exerceu grande influência na formação de Rookmaaker, e na 

formação da sua teoria estética, assunto do próximo capítulo.  
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2.5 A influência da filosofia da ideia cosmonômica sobre Rookmaaker 

 

Henderik Roelof Rookmaaker, chamado pelos seus pais de Hans, nasceu 

em Haia, na Holanda, no dia 27 de fevereiro de 1922, ano em que Mussolini se 

tornou autoridade máxima na Itália, o que logo afetaria a história da Europa e 

consequentemente de todo mundo moderno. 

Nessa época a Alemanha passava por uma forte crise econômica, que a 

preparou para a chegada do Terceiro Reich. Do outro lado da Holanda a União 

Soviética se tornava liderada por Joseph Stalin.  

Diante desse contexto sócio-político Hans Rookmaaker cresceu8, foi 

privilegiadamente educado e experimentou a contínua tensão de seu país poder ser 

inesperadamente invadido por alguma das maiores potências internacionais. 

Influenciado pelo pai, Rookmaaker terminou seus estudos numa escola 

técnica e em seguida prosseguiu os estudos na área naval, sua formação como 

cadete naval do exército holandês se deu no ano de 1939. 

Durante o período de estudo e juventude Rookmaaker já se demonstrou um 

profundo admirador da arte musical, inclusive foi o criador de uma coleção de discos 

que se tornou referência em sua época sobre o gênero blues, jazz e spirituals, o 

que nos dará uma excelente contribuição para o último capítulo desse trabalho. 

2.5.1 Primeiro contato 
 

O contexto da II Guerra Mundial trouxe algumas consequências determinantes na 

vida de Rookmaaker. Primeiramente, ele foi forçado a se mudar para Delfo devido 

o fechamento da escola de cadetes pelos nazistas. A seguir, foi preso durante seis 

meses e meio pelos nazistas por estar carregando literatura considerada 

“antialemã”. Em abril de 1942 Rookmaaker foi despachado para Alemanha como 

prisioneiro de guerra denominado Oflag 67. No final do mesmo ano ele foi 

transferido para Stanislaw, na unidade Stalag 371.  

 

                                                             
8 Hans Rookmaaker nasceu e cresceu em uma família de administradores coloniais do governo 
holandês. Cercado de luxos, melhor educação, estímulo à ciência e a descoberta de novas espécies 
de plantas e animais exóticos, inclusive algumas espécies levam seu nome como Oreophryne 
Rookmaakeri, uma espécie rara de sapo.  
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Durante o período que Rookmaaker ficou na prisão em Stanislaw, se dedicou 

a leitura da bíblia e teve sua vida transformada por esse conhecimento. Ainda na 

prisão ele escreveu alguns ensaios, um deles foi Estética que futuramente foi 

desenvolvido e publicado na revista Philosophia Reformata. 

Rookmaaker ficou na prisão em Stanislaw até 1945, tempo em que pôde 

conhecer um dos mais influentes mentores de sua jornada cristã e filosófica, como 

ele mesmo diz: 

Durante aquele período decisivo, fui apresentado ao capitão (e mais 
tarde professor) Mekkes. Foi justamente nessa época que 
estávamos sendo evacuados para Neu-Brandenburgo. Ouvi do 
capitão Mekkes a respeito de Dooyeweerd e comecei a ler o livro de 
Dooyeweerd. Aliás, devorei-o. Pois descobri, já na página 1, que 
alguém estava falando que começou exatamente com esta questão, 
e oferecia uma questão clara, a saber, que ser kantiano e ser cristão 

eram coisas irreconciliáveis, mas que, não obstante, o cristão 
tem uma tarefa clara, também como filósofo. (ROOKMAAKER, 
p.29, 2018) 
 

2.5.2 Aprofundamento 
 
 

Após sua libertação, no ano 1945, Rookmaaker assumiu sua postura cristã 

diante de sua família e investiu no aprofundamento de suas pesquisas acerca do 

pensamento, teorias e filosofias. 

No ano de 1948, Rookmaaker se casou com Anky, que por influência do 

trabalho que ela exercia lhe apresentou ao americano Francis Shaeffer, um 

estudioso que influenciou profundamente o pensamento dele com discussões 

filosóficas, estéticas, religiosas, culturais e artísticas. 

O desejo de Rookmaaker era se aprofundar na área musical, mas por falta 

de talentos práticos exigidos pela Universidade Livre de Amsterdã, decidiu 

aprofundar seus estudos em artes nesse mesma universidade, onde lecionavam 

Herman Dooyeweerd, Dirk Vollenhoven e o capitão Mekkes. 

Hans concluiu seu doutorado na Universidade Livre de Amsterdã com sua 

tese Paul Gaugain and Synthetist Art Theories, onde abordou a mudança do 

conceito de arte do período clássico para o moderno. 
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2.5.3 Dedicação 
 
 

Ainda no período em que escrevia sua dissertação, Rookmaaker começou a 

trabalhar assessorando o professor Van de Waals em Leiden, o mesmo período em 

que conheceu outro acadêmico das artes americano chamado Calvin Seerveld, que 

por sua vez também havia se dedicado ao estudo da FIC de Dooyeweerd aplicando-

a às artes. 

No ano de 1964 Rookmaaker viajou para os Estados Unidos com o fim de 

pesquisar, estudar, ensinar e levantar contatos de acadêmicos, de academias, 

museus, artistas e críticos. Seu retorno à Holanda após essa viagem lhe rendeu a 

cadeira de professor exclusivo de história da arte na Universidade Livre de 

Amsterdã como um novo departamento de pesquisas. 

Rookmaaker se dedicava integralmente ao ensino, apreciação, pesquisa e 

incentivos na área das artes. Levava seus alunos para estudar e apreciar uma 

mesma obra de arte, fosse de pintura ou de escultura, e ficava por horas abstraindo 

conhecimentos técnicos e filosóficos dessas artes, incentivando e mentoriando seus 

alunos a fazerem o mesmo. 

Nós últimos quinze anos de sua vida Rookmaaker desenvolveu uma grande 

produção de textos, cursos e palestras que influenciaram grandemente 

universidades europeias, americanas e canadenses (ANEXO 1). Sua obra literária 

foi traduzida para o inglês e reunida em seis volumosos livros que somam cerca de 

três mil páginas. Dentre eles estão alguns livros que se consagraram por sua 

influência internacional como: 

• Modern Art and the Death of a Culture9; 

• Art and Entertainment; 

• Art Needs no Justification10; 

• The Creative Gift; 

• Jazz, Blues and Spirituals. 

                                                             
9 ROOKMAAKER, H, R. A arte moderna e a morte de uma cultura. Viçosa: Ultimato, 2015, 275p. 
10 ROOKMAAKER, H. R. A arte não precisa de justificativa. Viçosa: Ultimato, 2010, 76p. 
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2.6     Teoria estética baseada na filosofia da ideia cosmonômica 

 

Uma teoria estética terá de descrever o que a experiência (ingênua) 
apreende com belo em dada sístase de sentido. Para este fim, terá 
de submeter a própria esfera de lei estética a uma investigação mais 
atenta e explorar especialmente os diferentes tipos de 
individualidades. (ROOKMAAKER, 2018, p.45) 

 

A definição da teoria estética Rookmaaker não se limita a uma tese simples 

e não se pode resumi-la a uma frase. Na verdade, para uma melhor compreensão 

do tema o próprio Rookmaaker divide o estudo da matéria em duas grandes 

subdivisões as quais ele define como: 

 

1. Teoria estética – fornece as leis internas dessa esfera modal que são a 

base das várias ciências que estudam a beleza, como a história e a teoria 

musical. 

 

2. Ciência da arte – investigação da função que o objeto estético tem relação 

a todo o resto da realidade temporal. 

 

Em seu Esboço de uma teoria estética baseada na filosofia da ideia 

cosmonômica, publicada no jornal de filosofia calvinista Philosophia Reformata 

entre 1946 e 1947, Rookmaaker desenvolve a teoria estética a partir da ideia de lei 

da FIC que por sua vez define, demarca e permite a elaboração da teoria estética. 

A metodologia utilizada por Rookmaaker em um primeiro momento é a investigação 

do conceito de belo e estético, que apesar de ainda ser uma definição “restritiva”, 

“rígida”, “não aberta” e “não aprofundada”, é a base da relação entre a esfera de lei 

e sua esfera fundante. 
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2.6.1 Esferas de lei fundantes 

 

A esfera de lei fundante da esfera estética é formada pela investigação das 

retrocipações ou analogias que, no caso, antecedem o aspecto estético no tempo 

cósmico da FIC11 e elas são: 

2.6.2 Retrocipação à esfera econômica 

 

A construção do parâmetro de beleza, ou estética, leva em conta a percepção 

da quantidade de elementos que a obra artística em questão tem consigo. O padrão 

de gosto do belo está associado à negação dos excessos ou à falta de elementos. 

O excesso é geralmente experimentado como aquilo que é supérfluo e a falta como 

uma pobreza artística.  

É possível, segundo essa retrocipação, corrigir uma obra de arte apenas 

retirando o excesso ou incluindo elementos que estão em falta.  

2.6.3 Retrocipação à esfera social  

 

Uma obra de arte só poderá ser compreendida dentro de seu grupo social, 

que reconhece os elementos da obra e a associação que cada elemento torna 

possível apreender. Isso posto, pode-se dizer que o gosto do belo está limitado ao 

que determinado grupo social conhece, reconhece e concorda como culturalmente 

aceito e belo. 

Existe uma obra do século XV, Madonna con Bambino e San Giovannino, 

atribuída à Domenico Ghirlandaio, que apesar de ter um tema muito utilizado na 

época de sua composição, representa acima do ombro da Madona um objeto 

estranho que nunca foi identificado qual seu significado. Essa incerteza faz com que 

se levante várias teorias sobre o que poderia ser esse objeto, que inclusive um 

homem e um cachorro olham com visível atenção. Uma das teorias diz que se trata 

de um OVNI, uma aparição extraterrestre12 representada pelo autor. 

                                                             
11 Tabela 1 – Ordem temporal dos aspectos modais, p.20. 
12 https://www.desconhecido.com.br/2018/05/06/a-pintura-a-madonna-do-ovni/ 
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Por se tratar de um objeto culturalmente sem sentido para o mundo moderno, 

sem significado social, o número das teorias será tão variado quanto a criatividade 

dos observadores. 

 

Figura 1 - Madonna con Bambino e San Giovannino, atribuída à  Domenico Ghirlandaio. 

2.6.4 Retrocipação à esfera linguística 

 

A linguagem é uma estrutura simbólica que nos comunica uma experiência. 

Ela pode ser expressa em palavras, gestos, formas, cores, figuras e em muitas 

outras maneiras. 

O belo, segundo essa retrocipação – que como todas as outras é necessária, 

irredutível e fundante –, está naquilo que atrai o espectador. Essa comunicação 

linguística se dá somente quando há significado, experiência ou simbolismo 

inerente à obra.  

Interessante notar que um determinado objeto poderá ter um sentido 

completamente distinto em duas culturas ou épocas diferentes. Pode-se dizer que 

numa mesma obra um mesmo símbolo pode ter mais do que um significado.  

Tome-se por exemplo a seguinte frase: No verão eles verão que eu rio 

sempre que caio no rio. Cada vez que a palavra “verão” aparece na frase está 

significando uma ideia diferente, da mesma maneira a palavra “rio” sofre essa 

ressignificação no dado contexto em que é usado. Por isso esse aspecto é chamado 

de linguístico ou simbólico. 
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2.6.5 Retrocipação à esfera histórica 

 
O desenvolvimento histórico ocorre no empreendimento 
científico, na sociedade, na arte, nos “ideais” humanos e até 
mesmo na revelação da Palavra de Deus. Ainda assim, ao 
lado histórico permanece meramente um dos aspectos da 
realidade total que nos foi dada no tempo. Os outros aspectos 
da realidade não podem ser reduzidos a isso. 
(DOOYEWEERD, 2015, 57). 
 

A esfera histórica remete ao que é reconhecido como belo em dado momento 

histórico. Essa esfera está intimamente relacionada ao estilo: o gosto em 

determinada época e lugar.  

Além da dimensão história do desenvolvimento do tema “estética”, há 

também o caráter histórico inerente na própria arte, como uma espécie de clímax 

dentro da obra para onde o artista direciona o apreciador.  

Esse momento de clímax só é possível se, historicamente, um bom número 

de outros elementos (desenvolvimento) levasse o espectador a perceber o clímax 

na obra. 

2.6.6 Retrocipação à esfera lógica 

 

A obra de arte terá necessariamente concordância entre seus elementos ou 

então será ilógica. A concordância está associada ao momento de cada elemento 

introduzido de modo lógico na obra.  

O desenvolvimento de um tema não pode acontecer antes de sua exposição. 

A obra precisa ter em si elementos que somados formam uma coerência para serem 

apreciados, compreendidos e atraentes. 

A falta da lógica, por meio da falta de simetria, falta de relações dos 

elementos entre si e da coesão de um modo geral, impede a existência da beleza 

que é a expressão dela. 

2.6.7 Retrocipação à esfera sensitivo/psíquica 

 

A apreciação artística é fruto, determinantemente, de um sentimento. Esse 

sentimento pode ser moderado, forte, sóbrio, apaixonado, intenso ou fraco.  
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Figura 2 O Grito, de Edvard Munch (1893) 

Um exemplo do efeito emocional que uma obra pode influir sobre o 

observador é o quadro “O Grito”, de Edvard Munch (1893), um dos quadros mais 

conhecidos na modernidade do século XX e reflete em sua forma, cores, linhas, 

traços, movimento e luz uma expressão muito comunicativa.  

É a intensidade do sentimento somado às suas características gerais que 

geram no admirador da obra uma admiração estética que será expressada 

verbalmente como bela ou feia. Sem sentimentos não há conclusões estética. 

A história da arte figurativa é uma prova dessa diversidade de sentimentos 

que uma obra pode gerar no espectador.  

Algumas correntes modernas de arte que não se preocupam com os outros 

aspectos da realidade até aqui mencionados e compõem suas obras unicamente 

intencionando o despertamento dos sentimentos do receptor, geram certos 

problemas como a definição do que seja uma obra de arte efetivamente. No entanto, 

apesar de pensarem que não precisam levar em conta aqueles aspectos (lógico, 

histórico, linguístico e social), que são inescapáveis, irredutíveis e necessários, na 

verdade estão explicitando quais valores dão a esses aspectos, o que acaba sendo 

determinante paro o ajuizamento da obra como bela, feia, obra de arte ou 

simplesmente uma coisa qualquer. 

Um movimento que ficou conhecido por suas obras impactantes, sem um 

sentido explícito relacionado com às suas obras e muitas vezes criticado 
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socialmente é o dadaísmo. Um exemplo de arte desse movimento é a obra “Urinol” 

de Marcel Duchamp, que impactou a sociedade no ano de 1917 quando se viu 

exposto um objeto de banheiro masculino como expressão de arte em um museu. 

  

 

Figura 3 Urinol (1917) - Marcel Duchamp, 1887-1968, Blainville-Crevon, França 

Duchamp (1887-1968) mesmo afirmou que o dadaísmo fora desenvolvido 

como uma “atitude metafísica .... uma espécie de nihilismo ... um meio de sair do 

estado da mente – para evitar ser influenciado por alguém do meio social, ou do 

passado: para sair dos clichês – para ser livre”.(GARDNER´S, 1959, p.711) 

2.6.8 Retrocipação à esfera biótica 

 

Essa retrocipação está relacionada ao fato de que para se ter a sensibilidade 

e a emoção, é necessária a existência da vida expressa na arte, daquilo que uma 

vida pode perceber.  

2.6.9 Retrocipação à esfera cinemática 

 

Os movimentos inerentes às artes como: pinceladas na tela, ritmos em uma 

música e equilíbrio na escultura, são expressões que, no espectador, geram um 

sentimento de continuidade, de movimento, sequência lógica e mudança de alguma 

coisa que se movimenta à uma outra coisa. Essa modalidade é chamada de aspecto 

cinemático. 
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2.6.10 Retrocipação à esfera espacial 

 

No aspecto espacial estão contidas as linhas e movimentos em uma 

perspectiva espacial, local, interativa. Existe uma distribuição ou composição dos 

vários elementos em um espaço dividido de modo que não são todas as coisas que 

acontecem no mesmo no mesmo local.  

Na pintura esse aspecto pode ser percebido no espaço que o triângulo, 

quadrado, retângulo, círculo, oval, linhas geométricas na diagonal ou vertical e 

outros parâmetros locais dentro de uma mesma obra que de certo modo organiza 

todos os elementos da obra. 

Um exemplo de distribuição de material na tela, que parece ser 

detalhadamente medido, é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci (1503). Nesse quadro 

os estudiosos descobriram uma distribuição espacial dos elementos da obra 

respeitando a Lei Áurea, ou Proporção Áurea, descrita por Pitágoras no VI Século 

a.C. que influenciou pintores, arquitetos, compositores e artistas durante a história 

da criatividade e representação. 

 

 

Figura 4 Mona Lisa, 1503, Leonardo da Vince - Proporção Áurea 



50 
 

2.6.11 Retrocipação à esfera aritmética/numérica 

 

Por ser a esfera mais básica de qualquer realidade, o aspecto aritmético ou 

numérico pode ser aplicado na explicação de qualquer elemento que se vá fazer 

menção acerca da arte, do artista ou do receptor. 

 O número de pinceladas, tonalidades, expressões, símbolos, sentimentos, 

linhas, ideias lógicas, enfim, todo o conteúdo da obra, formará um todo, uma peça, 

uma expressão, uma unidade que a define e a distingui de todo o resto, 

relacionando-a como uma individualidade ou parte no todo. 

2.6.12 Esferas de leis aprofundadas 
 

 Enquanto as leis de esferas fundantes formam as bases do conceito de 

beleza, as esferas de leis aprofundadas aprofundam o significado de estética. Para 

a construção do significado de ideia estética Rookmaaker se utiliza das leis de 

superstrato numa perspectiva antecipatória, aprofundada e desveladora quanto ao 

significado universal religioso que o belo, inevitavelmente, faz referência. “É a 

beleza em sentido profundo sendo dirigida à consumação do significado” 

(ROOKMAAKER, 2018, p.53). 

2.6.13 Antecipação ao significado da retribuição 

 

O aspecto de retribuição tem relação com a justiça feita dentro da obra de 

arte. Alguns elementos são particularmente, ou economicamente, destacados 

enquanto outros são ofuscados como pano de fundo ou em segundo plano. 

A obra Ognissanti Madonna, de Giotto (1310) retrata bem a distinção de 

Maria no centro, no alto, no trono, com grandes proporções, segurando o menino 

Jesus não com um aspecto infantil, mas de homem com áurea divina. 
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                  Figura 5 Ognissanti Madonna, de Giotto (1310) 

 

O aspecto retributivo tem, então, a competência de avaliar a maneira em que 

cada aspecto fundante é valorizado, supervalorizado ou preterido na forma final da 

arte e o quanto esses aprofundamentos interferem na estética da obra. 

2.6.14 Antecipação ao significado do amor 
 
O cerne do aspecto moral é o princípio do amor, na medida em que 
o amor se revela nas relações temporais da vida. De acordo com as 
várias esferas da vida, o princípio do amor moral diferencia-se em 
amor ao próximo, amor pelos pais e filhos, amor patriótico, amor à 
verdade científica, amor pela beleza artística e assim por diante. 
(DOOYEWEERD, 2015, p.108) 

 

A arte, segundo essa antecipação, deve buscar expressar o que é nobre, 

honesto, bondoso e que faz bem ao próximo. A arte que expressa o feio, o mal ou 

o que fere o bem-estar do próximo é antinormativa. 
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2.6.15 Antecipação ao pístico 

 

Rookmaaker diz que “todo processo de desvelamento, portanto também o 

aprofundamento do significado do aspecto estético do significado, é conduzido e 

dirigido pela fé” (ROOKMAAKER, 2018, p.55), então, quando a fé cristã não for a 

fonte última de inspiração artística, a fonte será a fé no ideal científico, iluminista, 

econômico, social, ou em qualquer um dos outros aspectos modais. 

Todas as retrocipações e antecipações que formam o conceito de beleza e 

de estética, tratadas até aqui, devem ser aplicadas individualmente a cada genótipo.  

As leis fundantes e antecipatórias não se aplicam da mesma maneira em 

todos os genótipos. 

Cada área do campo artístico (chamado por Rookmaaker de genótipo), arte 

visual, dança, teatro, arte literária e música, tem seus sub-genótipos, que por sua 

vez têm suas estruturas fundamentais individuais. 

O quadro abaixo apresenta a estrutura de individualidade da esfera estética 

sob qual Rookmaaker desenvolve seu raciocínio de leis de individualidade segundo 

seus genótipos e sub-genótipos. 

Ainda no âmbito da teoria estética ele discute outros assuntos como: estilo, 

o artista, a imagem fantástica intencional e a inspiração, o espectador de arte, crítica 

da arte, arte cristã, arte primitiva, estilo e beleza de estruturas esteticamente 

qualificadas, mas que apesar de não serem individualmente aqui apresentados, 

serão de um modo geral utilizados na discussão da arte aplicada à musica no 

próximo capítulo. 
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Figura 6 Esquema dos genótipos das artes – (ROOMAKER, 2018, p.57) 

 

Até aqui foi desenvolvida a teoria estética de Rookmaaker segundo a FIC, 

agora será desenvolvido o conceito de ciência da arte.  

2.7      A ciência da arte em Rookmaaker 

 

Esse estudo está pautado no aprofundamento dos temas de estruturas 

esteticamente qualificadas e entrelaçamentos estruturais, ou encapses. 

2.7.1 Estruturas esteticamente qualificadas 

 

A começar da especificação das estruturas, tem-se que a obra de arte é uma 

estrutura concreta objetiva, segue-se então, que ela se relacionará como objeto-
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sujeito nas diferentes esferas. Terá seus aspectos fundantes e seus 

aprofundamentos, sempre se relacionando com todos os aspectos, pois se se limitar 

a apenas um aspecto acabará tomando para si um caráter próprio de metafísico, 

como “uma coisa em si”13. 

Um exemplo de estrutura esteticamente qualificada temos a partitura, que 

pela esfera simbólica é grafada apenas uma vez e se perpetua como um objeto 

estético duradouro. 

É preciso notar que as estruturas esteticamente qualificadas em algum 

momento histórico serão desveladas (reveladas) ou atualizadas. Quando a função 

de um objeto estético for descoberto e utilizado sem alterações chamar-se-á de 

desvelamento, quando o uso do objeto for atualizado a um contexto específico – 

diferente daquele em que ele foi criado – denominar-se-á atualização, um exemplo 

desse último momento é um traje antigo utilizado para alguma ocasião específica 

do passado, quando for utilizado novamente, em outro contexto, seu uso deverá ser 

atualizado por outro aspecto (talvez econômico, histórico ou jurídico) embora 

continue sendo um objeto (vestimenta) esteticamente qualificado. 

2.7.2 Entrelaçamentos estruturais 

 

O nome que se dá aos entrelaçamentos estruturais é encapse. Pelo fato de 

toda estrutura ter de expressar alguma relação com todos os aspetos da realidade, 

dá-se que ela terá encapse de estrutura fundada (anterior/substrato/retrocipatória) 

e fundante (posterior/superstrato/antecipatória). 

Os entrelaçamentos estruturais que são esteticamente qualificados são 

variados e cada um deles pode ser estruturado de muitas maneiras diferentes. 

Alguns exemplos dessas encapses são: teatro, ópera, drama, música, dança, obra 

literária, arte visual bidimensional e arte visual tridimensional. 

Um exemplo de arte com estrutura encáptica é o teatro de ópera. Nesse 

entrelaçamento existe uma riqueza de genótipos artísticos que somados formam 

um todo coerente esteticamente qualificado. Alguns desses genótipos são: arte 

corporal, dança, arte literária, música e cenário. 

                                                             
13 Ding na sich, como determinou Kant em sua filosofia. 
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Além dessas encapses esteticamente qualificadas também é possível um 

entrelaçamento dessas mesmas estruturas com uma destinação outra em que a 

função líder não seja a estética. Esse uso da arte encapticamente vinculado é 

chamado de função de destinação da coerência de entrelaçamento. O uso desse 

tipo de entrelaçamento poderá ser usado por exemplo na propaganda (destinação 

pística) ou em um anúncio (destinação econômica). 

Todas essas possibilidades de entrelaçamentos encápticos deixam evidente 

que é possível olhar para as obras de arte utilizando a FIC para se obter uma maior 

compreensão delas e poder posicionar-se quanto ao seu valor artístico. 

Com base nessa teoria estética de Rookmaaker fundamentada na FIC de 

Dooyeweerd é possível se ter a propensão de olhar mais de perto para a arte 

musical com o fim de pesquisar quais lições de apreciação estética poderiam ser 

abstraídas da aplicação desses conceitos, e é exatamente esse o objetivo do 

próximo capítulo. 
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3. O JUÍZO DO GOSTO DE KANT E A TEORIA ESTÉTICA DE ROOKMAAKER 

E APLICADOS À MÚSICA 

“É possível amar a arte como artista e tentar falar a seu respeito 
como filósofo, mas a combinação é rara e difícil de realizar. A arte e 
a filosofia exigem o dom de toda uma vida, e é difícil ser 
genuinamente artista e filósofo ao mesmo tempo.” (GILSON, 2010, 
p.15) 

 

Depois de expor as teorias estéticas de Kant e Rookmaaker, cabe agora a 

tarefa de fazer uma aplicação panorâmica dessas estéticas à arte musical com o 

fim de perceber suas diferenças e ensinamentos que possam enriquecer o 

ajuizamento estético segundo importantes filósofos da arte.  

3.1 O juízo de gosto de kant aplicado à música 

 

Tendo a compreensão panorâmica do que Kant escreveu em sua Crítica do 

Juízo sobre o juízo estético, conforme visto no capítulo um, principalmente daquilo 

que discorreu sobre o agradável, belo e sublime, cabe ao pesquisador da obra de 

Kant fazer as aplicações desses conceitos nas áreas a fim de seu interesse, como 

o próprio Kant incentivou:  

Na verdade, o próprio filósofo, com a sinceridade e a humildade que 

o distinguiam, reconheceu a procedência de tal crítica. Atesta-o sua 

carta-resposta a Garve, de 7 de agosto de 1783 (reproduzida, em 

tradução vernácula, no Suplemento aos Prolegômenos, tr. de 

Antônio Pinto de Carvalho), onde alude à “falta de popularidade 

como a justa censura que se pode fazer à minha obra”. E no 

Prefácio À segunda edição da Crítica da razão pura (1787), após 

declarar ter feito “o possível para remover as dificuldades e 

obscuridades”, confessa que, “no tocante ao estilo, ainda há muita 

coisa a ser feita”. Por isso, solicita “a esses excelentes homens que 

tão afortunadamente equilibram a perfeita sabedoria com o talento 

da exposição lúcida (talento que não posso aspirar)” que assumam 

a “tarefa de elevar a minha obra – muito falha nesse particular – a 

maior perfeição” (PASCAL, 2009, p.7). 

O interesse desse trabalho tem a proposição de, entendido os conceitos 

kantianos do juízo da estética, aplicar esses conceitos na compreensão da arte 

musical que sucedeu essa Crítica e logo depois fazer o mesmo exercício na teoria 

estética de Rookmaaker. 
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Claro que Kant não foi o único a escrever sobre o assunto, muitos houveram 

antes e depois dele que perscrutaram no mesmo objeto14, aliás, desde a Grécia 

antiga já se tinha uma perspectiva filosófica do que deveria ser aceito como belo ou 

feio. A história não deixou de apresentar outros pensadores que desenvolveram o 

tema. Kant fez parte de uma transição no pensamento estético. Já se sabe que 

depois dele vários filósofos desenvolveram os mesmos conceitos kantianos fazendo 

adendos, alterações e aplicações das mais diversas ordens.  

Primeiramente é válido lembrar que tendo Kant definido o termo estética 

como “aquilo que é puramente subjetivo na representação de um objeto, isto é, o 

que constitui a sua relação ao sujeito, e não ao objeto” (PASCOAL, 2009, p.169) 

pode-se pesquisar como essa relação se demonstra válida na relação entre a 

música e seu apreciador.  

Outro detalhe importante de ressaltar antes da aplicação dos conceitos da 

estética na arte musical é que essa arte nos é chegada especificamente via sentido 

auditivo, ou seja, essa percepção é mecânica transformada em informação química 

no cérebro humano e pode gerar ajuizamento de várias ordens como racional, 

sensitivo e emocional uma vez que o cérebro tem todas essas habilidades de 

interação com o mundo externo. 

Sobre isso George Pascal, na obra Compreender Kant, diz que nas Críticas 

há uma diferenciação entre sensação e sentimento que precisa ser compreendida 

antes de seguir a leitura e aplicação dos conceitos: 

A sensação é uma representação objetiva dos sentidos e, como tal, 
não pode provocar prazer estético que é, por essência, de origem 
subjetiva. O sentimento, ao contrário, é puramente subjetivo, não 
podendo, pois, fornecer a representação de um objeto. Um 
sentimento estético é algo diferente de uma sensação agradável. 
(PASCOAL, 2009, p.170). 

Com isso em mente a proposta que se segue tratará de aplicar na arte 

musical os conceitos de: belo, agradável e sublime conforme esboçados 

anteriormente, visando uma abordagem específica desses termos na prática. 

 

                                                             
14 Um exemplo é a obra An essay on musical expression de Charles Avison (1710-1770), 
contemporâneo de Immanuel Kant. 
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3.1.1 A música bela 
 

A primeira dificuldade que o inquiridor encontra ao questionar qual seja a bela 

música dentro de um dado contexto é a crítica da distância de quem faz as 

perguntas para quem as responde. Quando se trata do belo musical a partir do 

questionamento das características hodiernas do fazer musical, existe muita 

probabilidade de se ter um bom êxito nas concordâncias das teses defendidas com 

a realidade do músico ou apreciador da música. Mas quando o contexto, por antigo 

que seja ou por previsão especulativa quanto ao futuro, escapa à compreensão 

empírica e filosófica deve-se ter muito mais cuidado ao afirmar que dada expressão 

artística ou musical seja ou não bela. 

A grande dificuldade filosófica, diz Vicente Justi: 

Tem sido conciliar a objetividade da beleza com a subjetividade do 
prazer. Em outras palavras, ou a beleza está no objeto ou está no 
sujeito com a consequente necessidade de argumentar a favor de 
cada uma das linhas. (JUSTI, 2009, 97).  

Em Observações sobre o sentimento do Belo e do Sublime, escrito em 1764, 

Kant esboça seu entendimento sobre o belo dizendo: 

As diferentes sensações de contentamento ou desgosto repousam 
menos sobre a qualidade das coisas externas, que as suscitam, do 
que sobre o sentimento, próprio a cada homem, de ser por elas 
sensibilizado com prazer ou desprazer. (Kant, 1993, p. 19). 

Esse subjetivismo pode muito ter enveredado o filósofo a escrever a Crítica 

do Juízo em 1790. Darmstadt Buchgesellschaft afirma que em 1800, já era evidente 

a necessidade do estabelecimento de uma posição mais firme sobre esse assunto, 

quando Kant propõe não só a possibilidade da obtenção da asserção quanto ao 

belo através do gosto universal, mas também quando emanado do seu caráter 

formal de composição, e diz: 

Pode-se também pensar em uma perfeição estética que contenha o 
fundamento de uma satisfação subjetivamente universal, isto é, a 
beleza (...) o propriamente belo, independente, cuja essência 
consiste na mera forma (BUCHGESELLSCHAFT, 2003, p.76) 

 
A mesma estratégia de Kant na exposição da estética do juízo será 

sequencialmente aplicada no juízo do belo que se segue, assim o diálogo com a 

teoria estética de Roomaaker ficará mais compreensível.  
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3.1.1.1 Qualidade  
 

Definição 

“Gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de 

representação mediante uma complacência ou descomplacência independente de 

todo interesse. O objeto de uma tal complacência chama-se belo” (KANT, 1995, p. 

55). 

Aplicação 

Essa primeira característica da música bela, segundo Kant, se apresenta 

quando o gosto, que é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de 

representação mediante uma complacência ou descomplacência independente de 

todo interesse, satisfaz o ouvinte que se aproxima de uma obra musical com 

sentimento puro, ou seja, quando percebe a beleza da obra desprovido dos 

interesses como: 

• Financeiros e comerciais: o julgamento musical de uma obra partindo 

do pressuposto sobre o quanto essa obra renderia diante das vendas de 

gravações e sucesso entre os consumidores, podendo gerar acúmulo de 

riquezas e capitais; 

• Fama e crédito artístico: apreço de uma obra musical pautado nas 

qualidades sonoras compatíveis ao gosto comunitário que muito 

provavelmente pode levar o artista à consagração, reputação, à fama e 

prestígio; 

• Competição: apreciação musical segundo a capacidade de exibição 

técnica, de virtuosismo, performance ou qualquer outra característica que 

possa ser categoria de comparação entre duas obras ou intérpretes; 

• Outros: muitos outros interesses podem estar associados a uma obra 

musical, a história da humanidade prova isso sem a menor dificuldade, 

por exemplo: em contexto de guerra (organização, ânimo); ensino 

(memorização); ritual (atos religiosos) e assim por diante. 
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A aproximação interessada que uma pessoa possa fazer diante de uma obra 

musical leva suas faculdades de juízo estético a um nível comprometido de 

avaliação.  

Kant adverte que “se a questão é se algo é belo, não se quer saber se, para 

nós ou para quem quer que seja, importa algo a existência da coisa, ou sequer pode 

importar”, ou seja “cada qual tem de admitir que aquele juízo sobre beleza, a que 

se mistura o mínimo interesse, é muito partidário e não é um puro juío-de-gosto” 

(KANT, 1974, p. 304).  

3.1.1.2 Quantidade  

 

Definição: “Belo é aquilo que sem conceito apraz universalmente.” (KANT, 

1974, p.315) 

Aplicação: Como um desenvolvimento natural do argumento anterior, que 

evidenciou a negação de todo interesse na aproximação de uma obra musical com 

o fim de perceber sua beleza, agora se questiona o alcance que a sentimento 

estético de determinada obra abarca em termos de ocorrências. Se ele é recorrente, 

ou seja, gera prazer em todos os que tem acesso àquela audição, então pode-se 

dizer que seu alcance é universal e, portanto, se aplica à classificação de belo. 

Evidentemente, no início século XXI, essa categoria está quase em extinção. 

A maioria das apresentações musicais, gravações, performances, usos e costumes 

estão associando a arte musical à sua função pragmática: compra, venda, 

manipulação ideológica e muito mais.  

Um pouco do outro lado da moeda (sem interesse e universal) no uso da 

música será apresentado quando mais à frente nesse trabalho, sobre a estética 

kantiana, se referir à possibilidade de se apreciar uma música relacionando-a ao 

aspecto do sublime. 

3.1.1.3 Relação  
 

Definição: “Beleza é forma da finalidade de um objeto, na medida em que, 

sem representação de um fim, é percebida nele.” (KANT, 1974, p. 328). 
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Aplicação: A relação entre beleza e conformidade de fim sem fins na obra 

musical pode ser aplicada quando através da percepção formal de uma obra 

musical que se perceba a ordem estruturalmente matemática, ordenadamente 

harmônica e objetivamente relacional entre as partes que a compõe, se obtêm 

prazer e satisfação. 

Embora pareça que esse aspecto do juízo musical soe contradizendo a 

modalidade anterior (o belo não está associado à inclinação de interesse entre as 

partes – música e ouvinte), na verdade é preciso também lembrar que no caso 

relacional (objeto da modalidade desse tópico) “a finalidade não é uma categoria, 

ela não é percebida no objeto; é apenas uma finalidade subjetiva da representação. 

Como as relações de finalidade ou coerências são alcançadas independente de 

qualquer conceito que especifique um fim determinado” (UBIRAJARA, 2010, p.78-

79). Na prática seria dizer que uma música é muito bem ordenada, organizada, 

evidentemente composta por forma e estrutura, no entanto não explicita sua forma 

tão clara quanto possa se perceber a ponto de gerar no ouvinte um prazer de quem 

percebeu fins estruturais na composição, mas não compreende a finalidade 

conceitual da obra. 

3.1.1.4 Modalidade  
 

Definição: “Belo é aquilo que, sem conceito, é conhecido como objeto de uma 

satisfação necessária.” (KANT, 1974, p. 331). 

Aplicação: Esse momento específico da análise crítica talvez seja o mais 

complicado de ser compreendido na sua aplicação à arte musical, pois: 

Como atribuir a todos os outros seres humanos a mesma relação 
se está em jogo a pretensão de universalidade da satisfação, do 
prazer estético que eu sinto em mim, de modo particular? Se aquela 
satisfação é particular, como é possível um prazer universal e 
necessário ou a necessidade a priori de todos os seres humanos de 

sentirem a mesma relação de prazer? (UBIRAJARA, 2010, p.79). 

A música, segundo essa categoria, seria necessariamente reconhecida como 

bela quando houvesse entre seus ouvintes as mesmas capacidades mentais e 

emocionais, o que se infere ser algo conhecidamente universal, exceto em casos 

excepcionais. 



62 
 

Diante dessa problemática Kant aponta duas saídas para comprovar essa 

tese:  

a) A universalidade da capacidade de percepção das finalidades sem 

fins, desinteressada que os homens possuem; 

b) Senso-comum: “princípio subjetivo, que determine somente por 

sentimento e não por conceitos, mas, no entanto, com validez 

universal, o que apraz ou desapraz” (KANT, 1974, p.329). 

A aplicação dessa modalidade na música seria a necessidade universal que 

se tem entre os seres humanos de apreciar uma obra musical pela sua forma 

harmoniosa independente de sua finalidade ou interesse. Ao mesmo tempo que 

esse sentimento de carência é uma espécie de senso-comum também é uma pré-

disposição estrutural (mental e psicológica) universal inerente em todos os seres 

humanos. 

Como ficou evidente, a definição do que seja música bela depende de vários 

critérios de ajuizamento organizado por Kant segundo a disparidade com aquilo que 

é meramente agradável ou funcionalmente bom segundo os quatro momentos 

expostos acima. 

O ajuizamento de uma música que não se encaixa na categoria de boa ou 

bela poderá se encaixar na agradável que hora será avaliada. 

 3.1.2 A música agradável 
 

“Agradável é aquilo que apraz aos sentidos na sensação” (Idem, p.304). 

“Bom é aquilo que apraz por intermédio da razão” (Idem, p.306). 

O termo “agradável” na obra de Kant também pode ser entendido comparado 

ao que é “bom” da seguinte maneira:    

Distingue-se do agradável pois este só influi na vontade por meio da 
sensação em virtude de causas puramente subjetivas que valem 
apenas para a sensibilidade deste ou daquele e não como um 
princípio da razão que é válido para todos. (KANT, 1986, p. 51). 

 



63 
 

O fato de as faculdades sensitivas serem o caminho para a percepção tanto 

de interesse como da desinteressada faz delas um conjunto de atividades 

ambíguas, que carecem do juízo para a determinação do seu uso.  

Aplicar a sensação desprovida de processos cognitivos à apreciação musical 

significa obter um prazer sem perceber forma, processo, ordem ou fim, para Kant 

essa é a raiz do entendimento do que seja agradável. Na interpretação de Vicente 

P. Justi, Kant diz que “numa experiencia musical do agradável a simplicidade da 

estrutura pesa menos que o conjunto das sensações proporcionadas pela música.” 

(JUST, 2009, p.90). 

Ao fazer uma relação desse conceito kantiano com a produção musical do 

início do século XX Vicente P. Justi diz:  

Na sociedade moderna, o grande consumo é de objetos agradáveis, 
que primam pela superficialidade, pela substituição rápida por um 
outro aparentemente novo, e seu consequente esquecimento. O 
distanciamento que se pede para se escapar do mecanismo 
perverso de consumo não é, porém, tão simples. (Idem, p.90). 

 
Em linhas gerais, Kant considera a música em suas obras como pertencente à 

categoria prática em vez de estética, ou seja, agradável, visto que “o agradável é 

como mola propulsora dos apetites” (KANT, 1995, p. 113). Nesse prisma, a música 

com essa categorização, recebida como uma sensação, não chega à cognição, e 

assim, não terá percebida sua forma e organização, mas unicamente sua habilidade 

imediata do prazer. 

Vicente P. Justi mais uma vez contextualiza a tese de Kant afirmando que: 

Assim, a música agradável seria aquela em que o apelo rítmico 
simples e repetitivo, aliado a melodias de fácil assimilação, levariam 
as pessoas à sua compreensão e apreensão imediatas. 
Pertenceriam assim ao agradável, as músicas ditas populares em 
geral, as infantis, as folclóricas e mesmo as “clássicas” quando se 
ouve delas somente a melodia (...) ou que, pela natureza da 
composição musical, não exigem nenhum esforço de compreensão 
da forma (aqui no sentido de organização e não de forma musical, 
como forma sonata, por exemplo) e, portanto, não exigem reflexão. 
(JUSTI, 2009, p.92). 

 
Toda essa diferenciação desenvolvida por Kant parece ter sua base na 

categorização da arte bela como sendo fundamentalmente um fruto de juízo 

reflexivo e não de um mero estímulo sensorial, muito embora a beleza precise do 

sensorial que a perceba conforme tema exposto nos tópicos anteriores a este.  
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Além desses aspectos superficiais da apreciação musical que claramente a 

relegam ao âmbito do prazer e da categorização como música agradável, pode-se 

resgatar que tudo aquilo que nos tópicos anteriores serviram para basilar o 

ajuizamento do caráter de beleza das obras musicais (qualidade, quantidade, 

relação e modalidade) também servem para confirmar que aquelas músicas que 

não passaram no crivo do juízo como belas (segundo os preceitos das quatro 

modalidades) provavelmente poderão ser consideradas agradáveis e não belas. 

Ao contextualizar sobre a diferença básica da música bela e a agradável e 

sua intercambialidade de modalidade pautada na percepção do sujeito, Vicente de 

P. Justi se aproveita de uma comparação com as cores de uma arte visual e um 

exemplo musical do século XX e diz: 

Quando Kant afirma: “As cores que iluminam o esboço pertencem 

ao atrativo; elas na verdade podem vivificar o objeto em si para a 

sensação, mas não o tornam digno de intuição e belo”, pensamos 

nos timbres dos diversos instrumentos musicais que podem ser 

comparados às cores. A observação kantiana serve perfeitamente 

ao caso musical. Os timbres dos instrumentos vivificam a obra, mas 

é a forma (organização) que a torna digna de intuição e beleza. O 

que pode ocorrer na percepção musical é que o atrativo predomine 

e uma obra musical realmente bela seja percebida somente como 

agradável, o que acontece se o ouvinte, pobre em experiência 

musical, não puder perceber a forma. Outra possibilidade de 

interpretação é a de que o atrativo na música (os timbres) seja 

constitutivo da forma. É o que ocorre no célebre Bolero, de Maurice 

Ravel (1875-1937). Uma versão para quarteto de cordas do Bolero, 

é musicalmente impensável. Uma versão para dois pianos pode tirar 

partido das amplas possibilidades do piano moderno, 

especialmente da dinâmica, já que o Bolero é um grande crescendo, 

mas a conhecida obra de Ravel, continua um grande exemplo de 

como, de modo geral, na música, o atrativo está inseparável da 

forma, ou, dito de outro modo, nossa apreciação contemporânea 

não separa forma e atrativo, e recebe a obra de arte musical como 

uma totalidade. (Idem, p.95) 

Outro detalhe interessante de se notar é que a aproximação da avaliação da 

beleza estética da arte musical precisa levar em conta que essa expressão pode 

ser livre: autônoma, vaga, descompromissada conceitualmente; ou aderente: com 

forma, conteúdo, tema, título e conceitos preestabelecidos. Essas, são belezas que 

resultam de fatores aparentemente excludentes, mas que seu ponto de contato 
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pode ser aproximado mediante uma avaliação da analítica do belo musical segundo 

as proposições kantianas. 

Sob o aspecto da beleza livre, o som musical, segundo a Analítica do Belo 

em Kant, comunica uma beleza intrínseca através tão somente da sua forma, como 

uma afigura que desperta uma sensação em seu observador. Como afirma Clélia 

A. Martins, “A música está dentro da arte do belo jogo das sensações. O som 

musical conserva uma sensação puramente estética” (UBIRAJARA, 2010, p.82). 

A base teórica para essa aplicação está na ideia de que o belo deve ser 

concebido a partir de uma aproximação desinteressada, que percebe fim sem fim, 

conforme conceito da analítica do gosto esboçada no capítulo anterior. 

Ao ouvirmos uma música e dela termos uma ideia estética, temos 

assim uma representação da imaginação que provoca o pensar sem 

que possa ser-lhe adequado qualquer conceito, porque seu objeto 

(da música, enquanto arte) não tem conteúdo, ou ainda, seu 

conteúdo é a sua própria forma, e o prazer que a representação 

desse objeto provoca é independente de motivos distintos da mera 

reflexão. Para Kant, a forma de ligação das sensações tem de ser 

harmônica ou melódica. (Idem, p.82-83). 

Essa diferenciação da música livre e aderente pode ser lida nas próprias 

palavras do Kant quando em sua terceira Crítica afirma: 

A música, que se desenvolve por meio de um tema, deve ser 

considerada correlato objetivo do jogo livre das forças do 

conhecimento, portanto como exemplo concreto de uma beleza 

livre... A música sem letra não supõe conceito de fim, o qual 

determina o que ela deve representar, e limita a liberdade da 

imaginação. Na música sem letra não é o conceito, a perfeição, o 

que ela deveria ser, mas ela apraz diretamente, sem que seu 

múltiplo contido seja referido a um conceito. A liberdade da 

imaginação é então garantida,... a música corresponde ao juízo puro 

de gosto e ela pode ser julgada por meio do livre jogo entre 

imaginação e entendimento. (Idem, 2010, 83). 

Além dos temas belo e agradável, suas definições e relações apresentadas 

até aqui, ainda há a possibilidade de se sentir uma sensação que primariamente 

não foi categorizada como uma modalidade de aprazimento na arte musical no 

pensamento de Kant, mesmo assim, através de uma avaliação mais específica das 
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suas teses pode-se assumir que essa categoria aplicada à música foi parte dos 

motivos que mudaram os rumos da história da música a partir do século XIX.  

3.1.3 A música sublime  
 

Tendo Kant assumido na CFJ que o conceito de sublime se adequa àquilo 

que os sentidos do sujeito interpretam como “absolutamente grande”, podendo essa 

percepção ser fruto de um assombro provindo de uma impossibilidade de reflexão 

matemática e dinâmica, se torna compreensível o fato de ele não ter oferecido 

aplicações musicais desses termos visto que a música era mais reconhecida pela 

sua compreensibilidade matemática, formal de composição e por um uso mais 

vinculado com o agradável (com fins estabelecidos) do que susceptível a sua 

compreensão pelo viés do sublime. 

Alguns autores como Giordanetti descartam a avaliação da música sob o 

prisma do sublime e no momento de fazer a avaliação desse tema segundo a 

terceira crítica dizem: “e como a música não é descrita como ligada ao sublime por 

Kant, pode-se deixar de lado aqui”. (GIORDANETTI, p.159 apud JUSTI, 2009, 

p.121).  

Outros autores veem nessa categoria analítica uma boa oportunidade para a 

compreensão do que acontece na música contemporânea.  

Sobre isso Vicente P. Justi diz: 

Não há menção, da parte de Kant, de um sublime artístico, nem muito 

menos, portanto, de um sublime musical. Pelo contrário, em todos os 

momentos em que o sublime é mencionado na CFJ, Kant repete que se 

trata do sublime na natureza. (JUSTI, 2010, p.121) 

Na tentativa de aplicar o com conceito de sublime, tanto o matemático como 

o dinâmico, à arte musical pode-se chegar às seguintes soluções: 

3.1.3.1 O sublime matemático 

 

Se por esse critério pode-se afirmar que a música sublime seria “aquilo em 

comparação com o qual tudo o mais é pequeno” (Kant, 1995, p. 96) segundo as 

normas matemáticas de grandezas, então um exemplo desse sentimento estético 

fluiria no sujeito na audição de uma obra matematicamente regular e harmoniosa 
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de exuberância sonora tão grande que elevaria o sentimento humano à impotência 

racional na compreensão do discurso musical como um todo pela simples audição. 

O estilo de música que provavelmente levaria o sujeito a essa experiencia é o do 

compositor J.S. Bach (1675-1750), pertencente ao período barroco alemão, quando 

exprimiu em várias de suas obras um discurso lógico-matemático aliando melodia 

e harmonia a uma fraseologia quase interminável de modulações. 

3.1.3.2 O sublime dinâmico  

 

Um exemplo dessa experiência estética pode ser verificado na audição do 

“final da Nona Sinfonia de Beethoven, em seu poder de nos suscitar um sentimento 

de nossa pequenez perante a grandiosidade da obra.” (Idem, p.126). 

Essa característica do sentimento estético parece ser muito comum na forma 

de composição que sucedeu o período barroco, ou seja, o período clássico, e 

principalmente no posterior, o romântico.  

Quando o compositor conseguia através de sons direcionar o sujeito a uma 

audição que lhe causava espanto, assombro e prazer estético elevado ao caráter 

de sublime. 

3.2  Considerações sobre aplicação da estética kantiana à música 

A compreensão dos conceitos kantianos do ajuizamento estético 

referendados no primeiro livro de sua terceira crítica aplicados na arte musical faz 

com que essa arte possa ser julgada como: 

Agradável:  

1) Quando a música satisfaz seu apreciador por servir a um interesse 

pessoal, seja ele financeiro, comercial, educacional, competitivo ou 

qualquer outro;  

2) Quando agrada tão subjetivamente que seu alcance não passa de 

um número limitado de pessoas;  

3) Quando deixa evidente seu objetivo de ser, seu conceito, sua 

ideologia e sua função entre seus apreciadores;  
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4) Quando o senso-comum não se importa com a existência ou não 

dessa música visto que seu apreço se revela agravável apenas a 

um grupo seleto e, além disso, desnecessário aos outros. 

Bela: 

1) Quando apraz sem interesse pessoal;  

2) Quando sua apreciação parece ser universal;  

3) Quando se percebe nela uma ordem, um fim lógico e formal sem 

explicitar inclinação ideológica; 

4) Quando se mostra moralmente necessária ao prazer e bem 

universal. 

Boa: 

A boa música é aquela que, através do arrazoado, se percebe que ela exerce 

bem a função social para a qual foi composta. 

Sublime:  

1) Música sublime é aquela peça cuja apreciação passa do limite da 

compreensão humana, quando sua forma e estrutura enlevam os 

sentidos ao cume do prazer estético sem que esses possam 

explicar racionalmente a magnitude das grandezas dessas 

características composicionais.  

2) Além da sublimidade matemática também existe a complacência 

dinâmica, é aquela que pela força da sua retórica e fraseologia, 

mesmo sem seguir forma e estrutura, também gera no sujeito um 

sentimento de prazer descomunal e inexplicável. 

Todos esses conceitos foram novos para a época de Immanuel Kant. 

Uma vez que as teorias céticas de David Hume (1711-1776) e racionais de Isaac 

Newton (1643-1727) o levantaram do sono dogmático para arrazoar sobre a síntese 

desses dois polos. 

Após o momento em que Kant apresenta essas teses sobre o 

ajuizamento estético, as artes tomaram novos rumos. A música tornou-se cada vez 
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mais autônoma, com livre expressão do artista, que também inclusive será 

reconhecido como “gênio”.  

Sua influência ultrapassou as fronteiras da prática artística e musical, e 

alcançou tamanho prestígio que despertou o senso crítico não só dos filósofos de 

sua época, mas de toda história subsequente.  

3.3  A teoria estética da filosofia da ideia cosmonômica aplicada à música 

 

Ele amava música clássica e afro-americana e tinha grande 
conhecimento de ambas. Musicologia parecia uma disciplina ideal 
para ele. Com grande esperança de estudar história da música, ele 
ficou desolado ao saber que não tinha os pré-requisitos para estudar 
nessa área. Independentemente, estudou grego e latim, assuntos 
sabidamente necessários. Porém não percebeu que precisava 
saber tocar um instrumento com competência para ser aceito na 
graduação em musicologia. Ironicamente, mesmo com todo o seu 
conhecimento e apreciação musical, Hans não sabia fazer música. 
Ele não conseguia nem mesmo cantar hinos na congregação. 
Assim, finalmente ele se voltou para o mundo da história da arte, 
um assunto no qual ele tinha bastante conhecimento e que lhe 
permitiu conciliar seu sério e permanente interesse pela história da 
música afro-americana. (GASQUE, 2012, p.73-74). 

3.3.1 Função líder e qualificante   

 

O genótipo “música”, que faz parte do tipo radical obra de arte, pode ser 

dividido em música vocal e música instrumental (sub-genótipos)15 visto que, na 

perspectiva de Rookmaaker uma música composta para um desses dois sub-

genótipos não soará agradável adaptada ao outro genótipo devida extensão das 

tonalidades, do timbre e das questões estruturais de fraseologia musical. 

As individualidades de significado da estrutura musical são divididas em três 

partes e são: melodia, harmonia e ritmo. Em cada uma dessas individualidades 

todos os aspectos de retrocipação do aspecto estético são utilizados em sua 

significação. 

O relacionamento entre essas individualidades e a obra musical é de parte-

todo. Conforme visto anteriormente (1.4 p.30) esse entrelaçamento de encapse 

chamado parte-todo significa que as três individualidades que formam o genótipo 

                                                             
15 Conforme tabela apresentada na p.43. 
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música são independentes em sua estrutura, mas só fazem sentido quando 

associadas ao todo. 

A mesma aplicação de parte-todo pode ser verificada na estrutura da música 

como um todo, ou seja, existe em uma música o tema, o desenvolvimento, a coda16, 

redesenvolvolvimento, cadência17 e a conclusão, todas essas partes tem sentido 

intrínseco, mas devem ser juntadas para serem compreendidas como parte de um 

todo significativo. 

3.3.2 Entrelaçamento encáptico fundante 

3.3.2.1 Função econômica 

 

A função fundante da obra de arte segue a ordem retrocipatória do aspecto 

estético. No caso o primeiro aspecto é econômico. 

O caráter de “economia” de elementos e uma música significa que deve 

existir um limite de toques, tonalidades, ritmos e instrumentos para que a beleza 

harmônica seja percebida pelo receptor. 

O limite da economia por sua vez está fundado no aspecto social, que se 

funda na função simbólica que tem sua retrocipação na função histórica. É uma 

cadeia de significados que se somam na formação do significado do todo harmônico 

e, por conseguinte belo. 

3.3.2.2 Função social 

 

Uma obra musical deve ser uma expressão agradável aos ouvidos da 

comunidade ou sociedade. Se a arte não está agradando um grupo social significa 

que algumas normas de formação dessa sociedade foram quebradas. 

3.3.2.3 Função simbólica 

 

Os sons musicais são reconhecidos pelos ouvintes a medida em que eles 

são representações simbólicas na imaginação deles. Um exemplo disso é o 

                                                             
16 Coda é um termo técnico musical em que se deve voltar a um ponto da música para se repetir um 
tema. 
17 Cadência é um termo técnico musical em que o autor encaminha o tema para uma conclusão. 
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leitmotiv18 que aparece e reaparece durante uma obra musical expressando consigo 

uma carga significativa pessoal e única. 

3.3.2.4 Função histórica 

 

O principal fundamento de toda formação cultura, social, linguística, 

simbólica ou de qualquer outro aspecto superior a esses é a função história. Não 

seria diferente na fundação da arte. 

É no aspecto histórico que se estruturam as formas musicais como: sonata, 

concerto, aria, moteto, madrigal, minueto, marcha, balada, bagatela, coral, 

improviso, noturno, prelúdio, rapsódia, rondó, sinfonia, tocata, ópera e muitos outras 

formas espalhadas pelo mundo.  

Também é no aspecto histórico que surgem as variedades de instrumentos, 

técnicas de ensino-aprendizagem dos mesmos e todo desenvolvimento das funções 

musicais na sociedade. 

Todas essas funções atreladas à função histórica não podem ser ignoradas 

na compreensão e positivação de qualquer obra musical. 

3.3.2.5 Função Lógica 

 

O belo harmônico está intimamente associado com a função lógica, pois 

nessa função cada nota, tom, textura, ritmo, melodia, harmonia e qualquer outro 

elemento incluído na música será apreciado conforma sua contribuição lógica para 

o todo musical. Quando o compositor acrescentar material sem lógica, sem sentido 

e sem harmonia com o todo, a obra não será compreendida e, portanto, não será 

reconhecida como bela. 

3.3.2.6 Função jurídica 

 

Em sua obra A New Critique of Theoretical Thought Dooyeweerd diz: “A 

forma técnica e a expressão estética líder da concepção do artista são dois aspectos 

                                                             
18 Leitmotiv é um termo musical que se refere a um tema musical. Em ópera o leitmotiv é utilizado 
como um tema, ou timbre, ou uma frase musical que podem estar intencionalmente associados a 
alguma ideia, pessoa ou acontecimento, de modo que todas as vezes em que esse tema aparece o 
espectador já o associa com o dado simbolizado. 
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que caracterizam nossa experiencia de toda obra de arte. Sua unidade estrutural 

interna é uma exigência de toda obra de arte boa e madura.” (DOOYEWEERD, 

1984, p.121). 

Pelo fato de uma obra musical ser um conjunto de vários elementos 

compartimentados entre ritmo, melodia e harmonia, a função jurídica direciona o 

compositor a não exagerar em nenhum dos elementos em uma mesma peça, pois 

isso causaria estranhamento, desvalorização dos outros elementos e desiquilíbrio 

da obra. 

3.3.2.7 Função ética 

 

Uma obra musical que expresse uma ética favorável à humanidade não 

estará formada por elementos de raiva, ódio, medo, sofrimento, desonestidade, falta 

de sinceridade, mas em amor, respeito, honra e consideração ao ouvido, sentimento 

e à pessoa receptora dessa arte. A menos que o uso dos elementos negativos 

objetive uma mudança de caráter positiva ao ouvinte. 

3.3.2.8 Função pística 

 

Tudo o que o ser humano produz é fruto de suas crenças. A arte não foge a 

essa regra geral.  

Algumas obras musicais não são explicitamente expressões de fé em seu 

conteúdo literário ou em sua forma musical, mas todas tem suas marcas písticas do 

seu autor. 

Obras como A Paixão segundo São Mateus são exemplos de que uma obra 

musical pode ser confessional em sua forma e conteúdo e, portanto, fácil de ser 

reconhecida como tal.  

Qualquer outra escola artística terá suas motivações písticas que dominarão 

suas obras. Rookmaaker afirma sobre o estilo expressionista em “A arte moderna e 

a morte de uma cidade” que: “Há a busca desesperada por uma arte nova e 

expressiva, uma humanidade que parece ter se perdido nas correntes positivas do 

século 19, uma expressão direta da subjetividade, uma ousadia que deixa claro o 

quanto estão enfurecidos com a morte da tradição.” (ROOKMAAKER, 2015, p.117). 
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Existe um desafio na utilização da música, ser coerente entre fé é prática.  

3.3.3 Música e atualização 

 

A atualização é necessária a compositores e ouvintes de uma obra musical.  

Por parte dos compositores é necessário fazer uma atualização à função 

biótica, pois, no caso de um instrumentista, a música deve conter apenas elementos 

humanamente possíveis de serem executados e interpretados. Da mesma maneira, 

deve levar em conta o local onde a música será interpretada pois o ouvido humano 

tem suas limitações.  

Os produtores de um concerto devem levar em conta a acústica do teatro ou 

do local onde a peça musical será apresentada.   

O músico também tem à sua disposição os sentimentos que o ouvinte terá 

ao ouvir uma determinada peça musical, essa atualização Rookmaaker relaciona 

ao aspecto sensitivo/psíquico do ouvinte. 

Nessa atualização o músico ou compositor pode planejar estimular 

sentimento de alegria, tristeza, euforia ou desânimo no auditório. 

Esse aspecto da música é cada vez mais estudado pela ciência moderna. 

Inclusive se tem hoje uma amostra científica de qual música possa ser utilizada em 

restaurante, lojas, mercados e shoppings com finalidades próprias determinadas 

pelos formadores das listas de músicas. 

A atualização simbólica está associada ao caráter representativo de uma 

obra. Ela pode representar uma ideia, um povo, um compositor, um interprete, uma 

crença, uma época, uma ideologia ou qualquer coisa que esteja relacionada com 

ela. Por exemplo, em uma disputa esportiva internacional, um hino nacional 

representa seu país diante de todos os presentes ou ouvintes. 

No aspecto social o músico, a música ou seus responsáveis (compositor, 

interprete) serão bem aceitos à medida em que respeitarem as características 

individuais de um povo, um grupo ou até mesmo uma pessoa. Quando algum dos 

muitos critérios que são socialmente positivados forem desrespeitados através da 

arte musical haverá desprazer e dependendo do caso até mesmo conflito entre 

interpretes e ouvintes. 
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Uma atualização bastante comum entre obra de arte e sua destinação é o 

aspecto econômico. Vivemos em uma sociedade em que a economia tem grandes 

influências sobre cada cidadão. Essa realidade se aplica às artes, e também 

especificamente à arte musical. Existe um fonográfico que é alimentado por 

produtores, empresas e consumidores.  

Embora possa parecer elementar, Rookmaaker também apresenta a 

necessidade de se atualizar uma obra musical com respeito a sua esfera estética 

de lei. A fruição, a complacência, o prazer e o bem-estar fazem parte da apreciação 

musical.  

As normas estéticas, suas relações encápticas, suas atualizações e tudo o 

mais que estiver associado à arte musical soará, aos ouvintes, esteticamente 

harmonioso. 

No aspecto jurídico, o músico deverá ter cuidado em não valorizar mais a 

técnica do que a própria ideia artística do compositor. Cuidará ainda de balancear 

sua performance para valorizar a obra como um todo e não apenas uma parte 

preferida.  

Os ouvintes por sua vez, farão diferenciação entre bons e maus intérpretes, 

e os investidores serão justos no pagamento do que o intérprete merece dada sua 

performance. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Um ditado antigo e conhecido diz: gosto não se discute. Na prática essa 

afirmação não reflete a realidade. Pode-se verificar na história da humanidade que 

é possível discutir o gosto por meio de arrazoados bem fundamentados. 

Na perspectiva de Platão o poeta não transcende, pois, o artista visa as 

coisas materializadas e não as essências, ou seja, ele não é filósofo, isso significa 

então que o artista não pode alcançar o essencial – o belo.  

Na história da filosofia o assunto das preferências dogmáticas sempre 

levantou boas disputas ocasionadas por profundas discordâncias quanto aos 

processos de análise e aferimento dos mais diversos assuntos.  
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Uma outra definição do termo Estética diz que ela designa toda a reflexão 

filosófica sobre a arte, ou seja, a percepção de uma obra de arte seguida de uma 

reflexão relacionada a ela. Com essa definição do termo em mente, parece que o 

campo da estética assume uma proporção dentro do campo analítico e filosófico 

que merece estudo visando uma sistematização do conceito para sua 

compreensão. 

Nesse trabalho foi apresentado duas perspectivas diferentes dessa 

perspectiva milenar de Platão, pois ambas aferem que é possível o homem fruir o 

belo. 

Kant estruturou uma filosofia que utiliza a razão humana somada ao “eu 

transcendental” para apresentar o juízo de gosto capaz de assumir uma 

complacência válida do belo, individualizando-o do bom, agradável e sublime. 

Hans Rookmaaker, através da aplicação da Filosofia da Ideia Cosmonômica 

de Herman Dooyeweerd, desenvolveu uma teoria estética que percebe o belo 

harmônico como sendo parte de uma estrutura geral da criação que contém suas 

leis próprias que estão intimamente associadas à toda a realidade temporal. 

As duas teorias aplicadas à arte musical apresentam resultados opostos 

entre si, pois se na teoria de Kant o belo não pode ter vínculo de interesse, deve ser 

fruído por todos necessariamente, não pode ser vinculado com fins pré-definidos e 

deve ser objeto de apreciação necessária, no pensamento de Dooyeweerd por sua 

vez a arte musical pode ter vínculo, é de gosto pessoal ou de um grupo e pode ser 

atualizada em qualquer situação, grupo ou fim. 

Todas essas diferenças de perspectiva estão fundamentadas em sistemas 

filosóficos extremamente complexos. 

Cabe ao pesquisador, se aproveitar dessa primeira aproximação desses dois 

filósofos e a aplicação de suas teorias à arte musical para fazer algumas perguntas 

específicas visando um estudo mais aprofundado e com respostas mais completas.    
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ANEXO 
 

SOUZA, Rodolfo Amorim C. de in: RAMOS, Leonardo; CAMARGO, Marcel Lins; 

SOUZA, Rodolfo Amorim C. de. Fé Cristã e cultura contemporânea. Viçosa: 

Ultimato, 2009, p.118-121. 

 

A diversidade de trabalhos realizados por Rookmaaker comprova sua 

incrível dinâmica e a amplitude de sua vida. Entre outras responsabilidades, ele 

participou do conselho de censura de filmes da Holanda e editou a obra Classic 

Jazz para a Riverside Series, da Fontana Records. Produziu também programas e 

séries musicais afro-americanas para canais de rádio da rede reformada holandesa 

e ajudou a estabelecer outras estações pela Holanda, como a Evanhelische 

Omroep. 

Além dessas atividades, Rookmaaker incentivou vários projetos e 

participou ativamente da formação de associações de artistas cristãos, instituições 

de estudo e departamentos de arte em universidades da Inglaterra, Holanda, 

Estados unidos e Canadá. A criação da Academia Cristã de Artes Visuais da 

Holanda, em Kampen, é fruto de seu trabalho, e a partir dela surgiram iniciativas 

conjuntas que formaram a Associação de Artistas Cristãos, hoje com a sede em 

Roterdã. Esta associação reúne artistas cristãos vários países e ministra cursos de 

especialização em módulos móveis, diferentes dos cursos de artes tradicionais, 

além de organizar eventos anuais construindo uma ponte entre os artistas e a igreja. 

Na Universidade Livre de Amsterdã, além de ter implementado o Departamento de 

História das Artes, Rookmaaker preparou diversos professores, que hoje dão 

seguimento à sua obra. O centro de estudos LÁbri, na Holanda, continua a receber 

estudantes de todas as partes do mundo, com unidades na vila de Eck em Wiel e 

na cidade de Utretcht. 

Na Inglaterra, Nigel Goodwin criou, sob a influência direta de 

Rookmaaker, o Arts Centre Group, em Kenington, que oferece apoio aos artistas 

cristãos de países e culturas distintas, e sob sua influência indireta foi estabelecido 

o Institute for Contemporary Christianity, em Londres, e a Third Way Magazie. Na 
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Escócia, surgiram a Leith and Arts, e, Edimburgo, e o institute for Theology, 

Imagination and Arts, uma iniciativa da Universiade de St. Andrews em parceria com 

a Universidade de Cambridge. 

A obra de Rookmaaker produziu frutos também por meio do trabalho de 

seus discípulos e pupilos. Seventer, que foi seu aluno, criou o The Zwiggelte Group, 

na localidade de Zwiggelte, próximo a Westerbork, na Holanda. Além de promover 

encontros para discutir as implicações de uma visão de mundo cristã para as artes, 

o Zwiggelte realiza exposições internacionais, como o Reality Revisited, criando 

vínculos entre artistas de vários países e produzindo obras de arte de qualidade, 

exibidas em galerias os Estados Unidos e na Holanda, além de atrair colecionadores 

de vários países. Entre os pupilos intelectuais de Rookmaaker destacam-se Henk 

Geertsema, herdeiro da cadeira de filosofia ocupada por Herman Dooyeweerd na 

Universidade Livre de Amsterdã, e Wim Rietkerk, político holandês e cofundador do 

Partido da União Cristã, destaque nas eleições nacionais na Holanda em 2006. Wim 

lidera o ministério LÁbri em Eck em Wiel e Utretch, ao lado de Henk Rietsema, 

especialista em questões relacionadas a religião e ciência, e Rob Ludwick, que 

busca discutir a relação entre cinema e cristianismo. 

Graham Birtwistle, professor e arte moderna na Universidade Livre de 

Amsterdã, é o outro exemplo do forte impacto de Rookmaaker na vida de seus 

pupilos. Ele relata que suas conversas com Rookmaaker eram tão profundas e suas 

críticas às convicções artísticas, tão incisivas e bem fundamentadas, que ele não 

apenas reconsiderou seus conceitos de apreciação estética unicamente pelo estilo 

romântico, como também aprendeu o idioma holandês e se mudou para aquele 

país, onde concluiu doutorado em história da arte sob a orientação do próprio 

Rookmaaker. John Walford, professor de história da arte no Wheaton College e 

autor de vários livros, passou por uma experiência semelhante ao receber uma visita 

inesperada de Rookmaaker sob o pretexto de discutir temas relacionados à arte e 

analisar um suposto quadro de um artista holandês do século 17 que havia 

adquirido. 

A influência de Rookmaaker sobre seus discípulos foi fundamental para 

o estabelecimento de suas vocações, promovendo uma abordagem artística 
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enriquecedora da vida e manifestando claramente o desejo de servir ao próximo 

diante de Deus. Outros nomes que podem ser citados são Paul Martin, pintor e 

criador de gravuras, professor da Leith School of Art em Edimburgo; Martin Rose, 

pintor de retratos, que trabalha na National Portrait Gallery, em Londres; Kate Rose, 

esposa de Martin, pintora de gravuras e professora de arte na Birkdale School, em 

Sheffield, que também é membro do Conselho de Arte da Grã-Bretanha; e Meryl 

Doney, empresária no ramo das artes e autora de vários livros sobre o tema na 

Inglaterra, que junto com seu marido, Malcom, conduz o The Art Room, projeto que 

promove obras de artistas que trabalham com pintura. A lista ainda inclui 

personalidades como Ted Prescott, do Messiah College, Chris Anderson, artista e 

escultor estabelecido em Nova York, Paul Clowney, da Escola do Kingstom College, 

Peter Quant, artista e editor de literatura cristã pela Piquant Editions – que publicou 

as obras completas de Rookmaaker em inglês –, e Steve Turner, poeta, músico e 

jornalista inglês. 

Rookmaaker, assim como seu antecessor Kuyper, parecia ter vinte 

braços e dez cabeças, envolvendo-se ao mesmo tempo em múltiplas atividades e 

desempenhando cada uma delas com paixão e competência.  

 


