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RESUMO 
Em 1982, na Documenta 7 realizada na Alemanha, Joseph Beuys propõe que sejam 
plantados 7.000 árvores de carvalhos espalhadas pela cidade de Kassel, sede do evento. O 
desafio colocado por Beuys aos organizadores da Documenta não se limitava ao plantio de 
grande quantidade de árvores na cidade, mas de mobilizar toda a sociedade de Kassel para 
paticiparem do processo da obra que incluia além de plantar as semestes de carvalho, 
acompanharem o desenvolvimento das árvores. Para tal, foram organizados comissões para 
que os moradores, organizados, pudessem cuidar do crescimento das árvores, e assim, 
Beuys de maneira incisiva, propõe aos cidadãos de Kassel uma ação de vivência estética 
que articula política, meio ambiente e arte, pilares de suas ideias sobre Escultura Social, 
denominação cunhada pelo próprio artista. Este artigo busca debater as noções que 
norteiam a ideia de Escultura Social e seus desdobramentos na teia cultural a partir da 
estética apolínea e dionisíaca de F. Nietzsche sob a visão do Pensamento Complexo.  
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ABSTRACT 
In 1982, at Documenta 7 held in Germany, Joseph Beuys proposes that 7,000 oak trees be 
planted in the city of Kassel, the venue of the event. Beuys' challenge to the organizers of 
Documenta was not limited to the planting of large quantities of trees in the city, but to 
mobilize the entire society of Kassel to participate in the process of the work which included, 
besides planting the oak seeds, to accompany the development of Trees. To this end, 
commissions were organized so that organized residents could take care of the growth of the 
trees, and thus, Beuys in an incisive way, proposes to the citizens of Kassel an action of 
aesthetic experience that articulates politics, environment and art, pillars of their Ideas about 
Social Sculpture, denomination coined by the artist himself. This article seeks to debate the 
notions that guide the idea of Social Sculpture and its unfolding in the cultural web from the 
Apollonian and Dionysian aesthetics of F. Nietzsche under the view of Complex Thought. 
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Introdução 
Em 1982 o artista alemão Joseph Beuys (1921–1986) proprôs e realizou a obra 

7000 Eichem (7000 Carvalhos) para a Documenta de Kassel 7, onde, junto à 

coordenação do evento, articulou uma mobilização dos moradores da cidade para o 

plantio, monitoriamento e a garantia da sobrevivência das 7000 árvores de carvalho 

espalhadas pela cidade.  

Hoje, passados 35 anos da proposta feita por Beuys à cidade de Kassel, os 

moradores orgulhosamentes convivem cotidianamente com uma obra que 

transcende as esferas tradicionais de circulação das obras de arte; trata-se de uma 

proposta de vivência estética, pensada pelo artista a partir de um organismo vivo e 

que transformou a vida dos habitantes e da cidade, pois foi necessário que os 

próprios cidadãos administrassem o crescimento das árvores de maneira solidária, 

articulada com o meio urbano e sustentável.  

A obra 7000 Carvalhos é uma metáfora visceral da vida social onde o sujeito em 

consonância com a sua cultura é responsável por suas escolhas individuais, 

politicas, sociais e estéticas. Beuys a partir da ideia de Escultura Social1 

concretizada nesta obra, propõe que os cidadãos sejam os atores de suas ações 

sem que isso seja delegado às representações partidárias no seio da política, e que 

esse posicionamento seja debatido com diferentes grupos e tendências, rumo a um 

alargamento das concepções de arte e ciência. 

 

 
Joseph Beuys (1921–1986) 

7000 Eichem (7000 Carvalhos)  
Carvalhos e placas de basalto espalhados pela cidade de Kassel nos dias atuais. 
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Embora a ideia de Escultura Social flerte diretamente com a proposta do 

Anarquismo2 enquanto pensamento político, não é este aspecto (embora importante) 

que desejamos recrudescer, mas antes, enfatizar a dimensão estética da obra de 

Joseph Beuys em sua militância artística e política, e, nesse sentido, vale ressaltar 

que a obra de Beuys sempre esteve alinhada com seus ideais políticos. Essa 

trajetória se inicia com seu ingresso na Universidade de Düsseldorf em 1961, 

quando busca pôr em prática as discussões que colocam em questão as instituições 

e a burocracia do Estado.  

Em 1967, Beuys fundou a Organização para a Democracia Direta3  que uma década 

depois se desdobrará na Universidade Internacional Livre que propõe [...] encontrar, 

por meio do debate e de pesquisas, uma alternativa para o sistema privado do 

Ocidente e para o sistema estatal comunista (GLUSBERG, 1987, p.131).  

A fundação do Movimento Verde4 em 1979 no qual o artista é co-fundador, 

corrobora o pensamento e ações de Beyus pela fusão de todas as áreas do 

conhecimento com a finalidade de trabalhar por uma sociedade mais humana. 

Entretanto, este ativismo político, segundo Beuys, vem de uma visão abrangente da 

arte enquanto agente transformador do cotidiano, pois o primeiro ato artístico, esse 

caso, a criatividade, é o ato gerador de novas ideias e de novas soluções para os 

problemas sóciopoliticos.  

A perspectiva de que a arte pode ser agente de transformação do cotidiano fomenta 

de maneira decisiva os princípios de Escultura Social, pois traz uma: 

[...] noção antropológica da arte como fenômeno com a finalidade de 
de preencher a brecha entre duas formas de solidão: a da própria 
arte, que habita em nichos e está isolada da sociedade, e a do 
indivíduo, que está encarcerado em próprio trabalho e em suas 
ocupações (GLUSBERG apud BEUYS, 1987, p.131). 

Diante disso, temos a constatação de que a noção de Estrutura Social embora tenha 

sua faceta política, tem em sua base as artes num sentido amplo, ou melhor, a 

experiência estética como elemento transformador do sujeito. Elemento de 

transformação que pode ser múltiplo, ou melhor, a estética enquanto fenômeno tem 

em seu seio uma parcela apolínea e outra dionisíaca, nos termos formulados por 

Friedric Nietzsche (1844 - 1900) em sua obra O Nascimento da Tragédia (1872). 
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Temos a partir disso, uma visão da arte enquanto fenômeno estético que se 

manifesta na vida humana através de estados simultaneamente individuais e 

coletivos em ligação inseparável com a natureza, onde a partir dos mitos de Apolo e 

Dionísio, cada um a sua maneira, nos revelam duas faces da vivência estética pelo 

sujeito: o estado Apolíneo manifesto e satisfeito a partir da ordem e simetria; e a 

embriaguez através da pulsão Dionisíaca. 

A simultaneidade do fenômeno estético Apolíneo e Dionisíaco pode ser melhor 

compreendido a partir do Pensamento Complexo que nos chama a atenção que os 

acontecimentos socioculturais são hologramáticos, recursivos e dialógicos. Essa 

tríade (holograma, recursão, dialogia) pensa o sujeito de maneira simultaneamente 

histórica, biológica, social, política, cultural e estética, nos proporcionando não só 

uma compreensão dos princípios Apolíneo e Dionisíaco na essência da estética 

(LACOSTE, 1986) como nas noções formuladas por Joseph Beuys sobre a 

Escultura Social. 

As vertigens sociais do mergulho do sujeito na vivência estética serão debatidas a 

seguir a partir da metafóra de Nietzsche sobre as pulsões de Apolo e Dionísio na 

essência do fenômeno estético à luz do Pensamento Complexo, para posteriormente 

trazermos essas noções para a concepção de Escultura Social de Beuys, no intuito 

de termos subsídios de compreendê-la de modo amplo, onde, assim intuimos, como 

gostaria o artista alemão. 

A Teia Complexa em Apolo ↔ Dionísio 

 

Somente enquanto fenômeno estético é que a existência e o mundo, 
eternamente, se justificam (NIETZSCHE, 1977, p. 61). 
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Em O Nascimento da Tragédia (1872) escrita em homenagem ao compositor alemão 

Richard Wagner (1813–1883), Frederich Nietzsche (1844–1900) introduz dois 

princípios à sua discussão estética: a noção das pulsões artísticas da natureza 

encarnadas nos deuses Apolo e Dionísio. 

Longe de ser uma obra que verse exclusivamente sobre estética, no O Nascimento 

da Trágedia, F. Nietzsche – profundo conhecedor da cultura grega – se apropria dos 

sentidos simbólicos de Apolo e Dionísio para iluminar suas ideias em relação às 

vivências dos fenômenos estéticos através da obra musical de Wagner, que 

segundo o filósofo, resgatou a essência da tragédia grega. Em relação ao 

simbolismo dos deuses Apolo e Dionísio na cultura grega, cabe entender e distinguir 

cada deus, com objetivo de dar subsídios ao entendimento da teia proposta por 

Nietzsche que articula cultura, mitologia e estética. 

Apolo na mitologia grega (ou Febo para os romanos) é filho do grandioso Zeus com 

Leto (deusa do anoitecer), irmão gêmeo de Ártemis (deusa da caça e da lua) e 

integra os doze deuses Olímpicos, residentes no Monte Olimpo. Considerado o mais 

belo dos deuses, Apolo é deus da simetria, da beleza, das artes, da música e da 

profecia. Segundo a mitologia grega, Apolo é um deus forte e temido, exímio 

arqueiro e músico, sendo as imagens do arco e flecha e da lira associadas a ele. O 

corvo, o golfinho, o lobo e a serpente, são os animais associados as suas 

habilidades. Apolo também é simbolicamente associado ao Sol, desdobrando-se, 

assim, a ideia de luz, iluminação e daquilo que se distingue pela clareza. 

Dionísio, ou Baco para os romanos, é filho de Zeus com Semele (princesa de Tebas, 

filha de Cadmo). Foi criado longe do Olimpo, por conta da ira de Hera (irmã e 

esposa de Zeus), sendo cuidado pelas ninfas (divindades femininas da natureza) e 

Sileno (filho de Pan com uma ninfa). Quando adulto, Dionísio conquistou as Índias e 

o Egito, onde ensinou o plantio do vinho e a extração do mel. Sua imagem é 

concebido como um jovem alegre, sem barba, loiro, embriagado pelo vinho, 

portando cachos de uvas ou uma taça nas mãos. Carrega uma pequena lança com 

folhas e fitas, trajando geralmente uma de pele leão. Apesar de grande guerreiro, 

está simbolicamente associado a loucura – algumas passagens mitológicas dizem 

que Hera o enloqueceu -, a embriaguez, as orgias, ao erotismo e prazeres. 
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Embarcar nos bacanais de Dionísio podia significar prazeres nunca experimentados 

ou a ruína total. 

Dessa maneira, no contexto de Nietzsche, temos de um lado Dionísio simbolizando 

a face animalesca do Homem associado a natureza, encarnada na loucura e nos 

devaneios, e, do outro, os símbolos de Apolo compostos pela simetria e proporção, 

pela iluminação e clareza associadas a cultura. Aparentemente diametralmente 

opostos em sentidos simbólicos, mas essenciamente complementares na relação 

natureza e cultura. Nessa perspectiva, para Nietzsche, a pulsão da arte se manifesta 

na vida humana através de estados psicológicos, cada um a sua maneira, a partir do 

simbolismo do estado Apolíneo, manifesto e satisfeito no sonho; e a embriaguez, por 

sua vez, manifesta através da pulsão Dionisíaca. Na pulsão Apolínea, o Sonho se 

refere ao estado de contemplação individual, um princípio que se baseia na 

individualidade, na ilusão de consciência, pela clareza sem excessos. De maneira 

oposta e complementar ao Apolíneo, a pulsão Dionisíaca desfaz a ilusão de 

consciência e busca a selvageria da reconciliação do homem com a natureza. 

Simultaneamente antagônicas, concorrentes e complementares, as pulsões apolínea 

e dionisíaca questionam que "[...] O Homem já não é artista, tornou-se obra de arte" 

(NIETZSCHE, 1992, p. 45). 

Assim, para Nietzsche a arte já não é atividade do espírito humano que se encarna 

nas obras, mas a natureza, na medida em que é considerada criação e movimento, 

morte e vida, é também essência dos artistas. Nesse sentido, a arte está em tudo, 

em cada coisa, em qualquer ente da natureza como essência. Portanto, a obra de 

arte não é apenas a imitação da natureza, mas também e em certa medida a 

expressão de uma subjetividade e emoções individuais: "O artista imita a natureza, 

mas num sentido novo, porquanto encarna as pulsões artísticas da natureza" 

(LACOSTE, 1986, p. 68).  

A ideia da pulsão Dionísiaca e Apolínea na arte, conduz Nietzsche para além do 

racionalismo estético pregado por Imanuel Kant (1724–1804), no que diz respeito ao 

julgamento individual (Crítica da Faculdade de Julgar)5, e ao reconciliar os pólos 

opostos do Apolíneo (da medida, da simetria e da iluminação) ao Dionísiaco (caos 
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da natureza), conclama o sujeito enquanto artista a liberta-se do seu eu individual na 

experiência estética que é transformação, metamorfose. 

Nietzsche previlegiará o artista em relação a obra de arte, pois em certa medida não 

será a obra quem carrega ambas as pulsões,  mas sim o sujeito que vive a 

experiência estética. Nesse sentido, a arte pode nascer do ódio as convenções, da 

fraqueza, do desprezo, do ressentimento (caos), mas também pode nascer do amor 

ao mundo e da gratidão (iluminação). Portanto ,o julgamento estético está baseado 

no prazer, que pode ser encarnado no prazer de poder, do sofrimento e também do 

mal. Enquanto Kant coloca o julgamento estético como uma satisfação 

desinteressada, Nietzsche sublinha a origem sexual da arte ligada aos impulsos 

dionísiacos. A criação artística e a contemplação possuem a mesma condição: o 

estado simultâneo de consciência e embriaguez: 

A beleza, em Nietzsche, remete à "psicologia" do artista, a um 

sentimento aumentado de poder. Ela está a serviço da vida 

entendida como vontade de poder, da sexualidade e do corpo 

expressivo (LACOSTE, 1986, p. 79).   

Nesse panorama esboçado pela estética apolínea-dionísiaca por Nietzsche, temos a 

dimensão das vertigens da vivência estética pelo sujeito na teia social. Para o 

Pensamento Complexo proposto por Edgar Morin, todo fenômeno, seja ele 

sóciocultural ou natural, é simultaneamente concorrrente, complementar e 

antagônico, pois nos acontecimentos cotidianos e na natureza, os oposto se religam. 

Nesse sentido, a visão de Nietzsche que o sujeito carrega em si a essência da arte 

em potência das pulsões apolínea-dionísiaca simultaneamente, e afinam com a 

constação por parte do Pensamento Complexo que, fenômenos sócioculturais reais 

e genuínos, estão relacionados e acoplados estruturalmente, modificando-se uns 

aos outros dialogicamente (MORIN, 1990). 

 

A noção de Escultura Social proposta por Joseph Beuys parece se coadunar 

perfeitamente com a perspectiva complexa de Morin sobre os fenômenos 

sócioculturais e da visão de Nietzsche sobre as pulsões estéticas no seio da 
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natureza e da cultura. Contudo, é necessário um breve mergulho na obra do artista 

alemão para articularmos as reflexões sobre das potências estéticas apolínea-

dionísiacas e sua relação com a teia social. 

A militância pela arte na vida banal – Escultura Social 
 

A arte me levou ao conceito de uma escultura que começa na 
palavra e no pensamento; que aprende a construir ideias com a 
palavra, e a transferir, para as formas, o sentir e o querer  (BEUYS).   

Joseph Beuys, como se sabe, é um dos artistas alemães mais influentas das 

segunda metade do século XX, devido a sua obra vigorosa realizada em diversos 

suportes e meios. Depois do conhecido incidente em que foi vítima na Segunda 

Grande Guerra, e que influenciaria grande parte de sua obra6, Beuys dedica-se ao 

estudo de arte na escola de Düsseldorf entre os anos 1946 a 1951. Em 1962 

conhece o Grupo Fluxus e as ações multidisciplinares do movimento, que unia as 

artes visuais, a literatura e a música. A partir do Fluxus, o contato com a 

performance e o happening inspiraram Beuys a pensar a arte de maneira ampla e 

integrada com a sociedade. 

Aqui nasce a noção de Escultura Social, que questiona o conceito de arte 

tradicional, ou melhor, da obra física e única, muita vezes imóvel, que espera ser 

apreciada pelo espectador. A ideia nietzschiana da arte como potência e essência 

que habita todas as coisas (a palavra, os objetos, os sujeitos) pode ser apreciada na 

imensa produção, por parte de Beuys, em obras vivenciadas in situ através do 

happening e da performance, que podia ser multiplicadas como fotografias, vídeos e 

cartazes, ou, até mesmo, transmitadas televisivamente. 

Foi fazendo uso desses meios simples que Joseph Beuys veinculou 
e transmitiu seu conceito ampliado de arte e nos deu a possibilidade 
de ocnstruir a escultura social. O conteúdo de seu arsenal é enorme; 
eu diria mesmo monumental. É uma forma nova e grandiosa de 
escultura, feita de palavras, imagens, símbolos, materiais, 
substâncias, cores, objetos e metáforas. Ela nos remete ao futuro da 
arte, e não apenas da arte; sobretudo, nos conduz uma nova 
sensibilidade  (d’ AVOSSA, 2010, P. 15).  
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Joseph Beuys (1921–1986) 

Schweigen von Marcel Duchamp wird Überbewertet 
(O Silência de Marcel Duchamp é Superstimado), 1964 

Cartaz da performance transmitida ao vivo por canal televisivo alemão. 

 

Essa obra monumental de Beuys pode ser mensurada em sua imensa produção 

entre os anos de 1965 a 1986, onde criou cerca de 557 múltiplos em grandes 

tiragens de até 12 mil exeplares, que contemplam fotografias, cartazes, arte-postal, 

objetos, imagens, pensamentos e ideias. Trata-se de uma arte aberta e dialógica, 

que influencia ao mesmo tempo em se deixa influenciar (MORIN, 1990), extraindo 

dessa relação sua vitallidade. 

O príncipio da dialogia no Pensamento Complexo transcende a linearidade dialética, 

onde os opostos e contraditórios se religam... O principio dialógico nos permite 

manter a dualidade no seio da unidade - associa dois termos ao mesmo tempo 

complementares e antagônicos, da mesma maneira em que os opostos Apolo e 

Dionísio se complementam como essência da arte. A obra de Beuys se alimenta 

dialogicamente das essências Apolíneas e Dionísicas quando o objeto banal se 

multiplica e torna-se um canal de distribuição de ideias estéticas e políticas, 

rompendo suas barreiras ideológicas. Como exemplo disso, temos os 300 cartazes 

produzidos por Beuys para divulgar suas exposições e performances. A aparente 

banalidade desse meio de comunicação é pensado por Beyus de maneira diferente, 

quando os utiliza como veículo de propaganda para suas ideias e manifestos. Muitos 

desses cartazes foram carimbados e numerados pelo artista alemão.  
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Joseph Beuys (1921–1986) 

Überwindet Endlich Die Parteiendiktatur 
(Superem Finalmente a Didatura dos  Partidos), 1971 

Cartaz. 29,5 x 43,7 cm. Düsseldorf. 
 
 

 
Joseph Beuys (1921–1986) 

Conclamação para uma Alternativa Global, 1979 
Cartaz assinado da participação do artista na 15° Bienal de São Paulo. 48,8 x 34,5 cm. 

 

A profusão de manifestos e ideias propagados por Beuys que são as bases das 

dicussões que articulam a Escultura Social, são noções recursivas que rompem com 

a linearidade de causa e efeito, de produto e produtor, de estrutura e 

superestrutura... Nas mensagens-arte de Beuys, a causa pode ser o efeito e o efeito 

pode ser a causa; tudo que é produzido volta para quem os produziu num ciclo auto-
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constitutivo, auto-organizador e autoprodutor (MORIN, 1990), vai da ordem 

(apolínea) à desordem (dionísiaca) e vice-versa. 

 

 
Joseph Beuys (1921–1986) 

7000 Eichem (7000 Carvalhos), 1982 
Sete mil colunas de basalto empilhadas em frente do Fridericianum, salão central de exposições da 

Documenta 7. 

 

A obra 7000 Carvalhos é o exemplo vivo dessa espiral onde elementos estruturais 

das discussões estéticas e políticas se repetem e se complementam como 

dimensões de uma mesma realidade como um holograma. O plantio das sete mil 

árvores ao lado de sete mil colunas de basalto que tomaram a cidade de Kassel, 

encarna e complementa diversos aspectos já citados sobre a obra de Beyus e sua 

militância estética-política na Escultura Social. 

Em termos formais, a obra em si é uma Escultura, pois é dotada de 

tridimensionalidade e carrega aspectos plásticos. Sua diferença para os suportes 

tradicionais da escultura é que trata-se de árvores, seres vivos! Plantadas ao lado 

das placas de basalto, Beuys evoca sua dimensão dionisíaca ao buscar na natureza 

os elementos para sua obra. Para crescerem, os carvalhos dependem de outra 

escultura; a escultura entendida como prática plástica e social, que articula dialógica 

e recursivamente os ideias de obra de arte e ação comunitária. Contudo, a Escultura 

Social é antes de tudo pensamento, e o pensamento é Escultura Social, ou  melhor, 

capacidade viva e criativa de transformação, assim como Nietzsche percebe as 

pulsões estéticas no seio da natureza e da cultura: em constante metamorfose. 
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Considerações finais 
Este artigo buscou através das ideias de Frederich Nietzsche sobre as pulsões 

Apolíneas e Dionisíacas na estética e, articuladas com os princípios do Pensamento 

Complexo de Edgar Morin, debater e ampliar a compreensão sobre a noção de 

Escultura Social propagados pelo artista alemão Joseph Beuys, partindo de sua obra 

7000 Eichem (1982), que associa de maneira concorrente, antagônica e 

complementar a arte e a política. 

A noção de Escultura Social, assim como o Pesamento Complexo, partem do 

entendimento que não se pode separar o sujeito (político) de seu contexto histórico, 

assim como o sujeito estético e objeto de conhecimento (arte). A Escutlura Social 

rompe com a linearidade imposta pela cultura racionalista ocidental, onde sujeito, 

objeto, contexto e história de vida são elementos indissociáveis na apreensão da 

realidade e nas vivências estéticas essenciais. 

 
 
Notas 
1
 A noção de Escultura Social parte da compreensão do “[...] homem não mais concebido como matéria passiva, 

mas como matéria ativa, entidade vital, criativa, eticamente empenhada na metamorfose e na transformação da 
estrutura social em um organismo gerador de criatividade libertadora” (d’ AVOSSA, 2010, P. 12). 
2
 Nos referimos de maneira reduzida, ao que se refere o pensamento de Mikhail Bakunin (1814–1874), que se 

delineia sobre três pilares fundamentais: a defesa da liberdade política, do materialismo e da igualdade 
econômica. Esses pilares se traduzem em federalismo, antiteologismo e socialismo.  
3
 A Organização pela Democracia Direta redesenha os fundamentos da Revolução Francesa a partir dos ideais 

de Rudolf Steiner (1861 – 1925) de liberdade de espírito, igualdade perante a lei e fraternidade na economia. 
4 

Beuys participou do movimento Os Verdes (Die Grünen), que mais tarde se tornará o partido dos ecologistas-
pacifistas Partido Verde (PV). 
5 

KANT, Immanuel. Crítica da Faculdade de Julgar (1790). Nessa obra, Kant esboça de maneira aprofundada as 
questões mais importantes e debatidas na estética contemporânea como a noção de Sublime, as Belas Artes e a 
ideia de Gênio. 
6 

Durante a Segunda Guerra, o avião em que o então soldado Beuys estava, foi alvejado e caiu durante uma 
missão na Criméia. Ele foi salvo por moradores locais que o teriam tratado com ervas e recoberto por feltro e 
gordura. Diz-se que as obras do artista trazem o feltro e a gordura devido a este incidente. 
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