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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as proposições acerca do conceito 

de liberdade de Friedrich von Schiller (1759-1805). Analisa-se o início de seu ateliê 

filosófico, transpassando por sua concepção de beleza e, por fim, sua solução estética para 

efetivação da liberdade. A gênese de sua reflexão filosófica acerca da Revolução Francesa 

e do Aufklärung são pontos marcantes em sua teoria sobre o modo de efetivar a liberdade. 

A tentativa de alçar a liberdade pela Revolução não foi vitoriosa por não alcançar o 

desenvolvimento pleno dos seres humanos. O ser humano deve ser uno entre a 

materialidade e a racionalidade; mesmo que estes encontrem-se cindidos no ser humano, 

deve-se almejar tal harmonia. É imperativo ao ser humano desenvolver-se em sua unidade 

sensível-racional, se reconectar com sua unidade e, segundo Schiller, a via para a 

reunificação do homem é a beleza. O neoclassicista concebe a beleza moral, a graça, que 

surge da harmonia dos sentidos com a razão, logo debruçamo-nos no modo de Schiller 

conceber tal unificação que gera a liberdade. O surgimento da graça é explorado a partir 

da concepção de conciliação entre os impulsos da matéria e da forma e para alcançar isso 

Schiller argumenta em favor de uma educação estética do homem, pois a arte é capaz de 

unificar o ser humano através da cultura. A cultura tanto levou a essa cisão interna no ser 

humano, quanto é capaz de reunificá-lo em sua unidade sensível-racional. Esse é o cerne 

do desenvolvimento da liberdade e o seu ápice chega no momento em que o homem é 

uno consigo. 

Palavras-chave: educação estética, liberdade, ética, estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the propositions about the concept of freedom by 

Friedrich von Schiller (1759-1805). The beginning of his philosophical studio is 

analyzed, passing through his conception of beauty and, finally, his aesthetic solution for 

the realization of freedom. The genesis of his philosophical reflection on the French 

Revolution and the Aufklärung are important points in his theory on how to realize 

freedom. The Revolution's attempt to raise freedom was not successful because it did not 

reach the full development of human beings. The human being must be one between 

materiality and rationality; even if these are split in the human being, such harmony must 

be sought. It is imperative for human beings to develop in their sensible-rational unity, to 

reconnect with their unity and, according to Schiller, the path to the reunification of man 

is the beauty. The neoclassicist conceives of moral beauty, grace, which arises from the 

harmony of the senses with reason, and then turns to Schiller's way of conceiving such a 

unification that will produce freedom. The emergence of grace is explored from the 

concept of conciliation between the impulses of the senses and reason and to achieve this, 

the philosopher argues in favor of an aesthetic education of man because, for him, art is 

able to unify the human being split by culture. Culture has both led to this internal split 

in human beings, as it is capable of reuniting them in their sensible-rational unity. This is 

the core of the development of freedom and its culmination comes at the moment when 

man is one with himself. 

Keywords: aesthetic education, freedom, ethics, aesthetics. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da ética é marcado por uma constante batalha entre a moral, advinda da 

racionalidade, e os estímulos do mundo material em que se vive, que são os sentidos. 

Friedrich von Schiller (1758-1805) buscava conciliar ambos os lados desse conflito por 

meio de uma solução estética. Deste modo, segundo o pensador, o estudo da ética 

necessita interligar-se com a realidade do agir humano, visto que a razão pura não basta 

para efetivar a liberdade no mundo sensível. Schiller foi um dos precursores na tentativa 

da unificação entre razão e sensibilidade no âmbito da ética, sustentando que tal 

harmonização levaria a uma aproximação ao ético. 

Aqui, adentrar-se-á na busca do cerne do pensamento schilleriano acerca do papel 

da racionalidade, da materialidade e das obras de arte na formação da liberdade. Schiller, 

nos escritos analisados neste trabalho, é um neoclássico que buscava a harmonização do 

ser humano.1 A investigação acerca de uma forma de efetivar a liberdade na realidade é 

a essência de seus escritos filosóficos. Sua análise é antropológica e foca na realidade do 

agir humano, averiguando que a racionalidade e a sensibilidade fazem parte da unidade 

integral do homem. Portanto, é necessário o desenvolvimento de ambas para fomentar-se 

a liberdade nos indivíduos. 

O poeta e pensador dedicou os anos de 1791 a 1797 ao desenvolvimento de seus 

escritos propriamente filosóficos, produzindo nesse período seus livros Sobre Graça e 

Dignidade (1793)2 e A Educação Estética do Homem: numa série de cartas (1795)3 – 

ambos títulos substanciais para a presente pesquisa. O motivo principal para sua busca no 

âmbito filosófico foi criar um fundamento teórico para o seu exercício literário e, por 

consequência, analisa sua época numa perspectiva social, histórica e moral. Nesse 

momento, foi um mero acaso que lhe deu forças para manter-se em ócio filosófico, pois 

a notícia de sua suposta morte chegou até um círculo de admiradores que lhe tinha grande 

afeição na Dinamarca, causando grande comoção, acarretando em um mecenato por parte 

de Augustenburg e Schimmelmann.4 

 
1 Anteriormente à sua conversão ao classicismo, foi expoente do movimento Sturm und Drang. 
2 Utilizou-se a tradução de Ana Resende, pela editora Movimento (2008), do texto de Schiller: Sobre a 

Graça e a Dignidade. 
3 Usar-se-á a tradução de Roberto Schwarz e Márcio Suzuki, pela Iluminuras (1989), para o escrito de 

Schiller: A Educação Estética do Homem: numa série de cartas. 
4 O aceite do mecenato do Príncipe de Augustenburg e Schimmelmann se deu por ter total autonomia na 

escolha de seus escritos. Não existia qualquer cobrança advinda do príncipe, porém ocorria uma troca de 

correspondências que nutria com um leitor, que por eventualidade era seu mecenas. O mecenato – ocorrido 

no final de 1791 – oportunizou o descanso necessário para a abertura de seu ateliê filosófico. 
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Dito isso, a sua filosofia se insere numa tradição pós-kantiana, mantendo um 

diálogo constante com Kant, o filósofo da crítica, além de se situar na mesma época da 

Revolução Francesa (1789). Seus escritos acerca da estética são sempre permeados pelo 

conceito de liberdade e o levaram a identificar na cultura a solução para o problema da 

efetivação da moral na realidade humana. Assim, sua jornada no interior da filosofia 

buscou aliar estética e moralidade, tendo um enfoque constante no tema da liberdade, e 

sendo basilar para a construção e reflexão antropológica de seu edifício teórico. 

Por conseguinte, será explorada a questão de como a estética pode ser capaz de 

auxiliar na efetivação da liberdade, propiciando a formação de um caráter ético, no 

pensamento de Friedrich Schiller. 

No primeiro capítulo, analisar-se-á a gênese de sua reflexão filosófica, as razões 

de descontentamento com a Aufklärung e sua desilusão com a Revolução Francesa 

(ambos marcantes para a reflexão de Schiller) e as considerações do filósofo sobre sua 

contemporaneidade. Pretende-se também esclarecer até que ponto seus escritos têm 

fundamentos kantianos, argumentando em favor da tese de que ele não é somente um 

intérprete da filosofia transcendental, mas concebe um pensamento filosófico próprio. 

Além disso, busca-se definir o caminho que o neoclassicista tomará, com Kant e contra 

Kant, acerca da interligação do estético, do sensível e do moral na busca pela liberdade. 

Procura-se também esclarecer qual, de acordo com Schiller, é a fundamentação ética e 

seu uso na realidade humana. 

O segundo capítulo se dedicará a discutir alguns pontos da obra Sobre Graça e 

Dignidade (1793), em que a ligação entre o estético e o moral é formulada. Investigando, 

assim, o ideal de bela alma, a harmonização do ser humano e a possibilidade do 

desenvolvimento da graça no humano; em suma, a compatibilização da lei moral e da 

realidade material. Além do aprofundamento no debate acerca da dignidade e do papel da 

capacidade racional do homem nessa construção, será demonstrado o processo 

argumentativo de Schiller na afirmação da superioridade da moral em detrimento da 

matéria. Pretende-se ainda esclarecer a concepção de Schiller sobre a ligação entre 

racionalidade e matéria no debate sobre a ética. 

Já no terceiro capítulo, adentramos propriamente no cerne dos escritos que melhor 

compõem a resposta de Schiller para a questão da efetivação da liberdade. Com a 

elucidação prévia dos capítulos anteriores, poderemos nos concentrar na obra A Educação 
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Estética do Homem: numa série de cartas (1989)5, na qual ele desenvolve a sua teoria 

sobre a educação estética6. Nota-se novamente a influência de Kant nos escritos do 

literato-filósofo, porém a sua intenção excede aquilo que o iluminista pretendia com seus 

escritos. Afirma-se que o fundamento que Kant dá para a ética é aceito por Schiller, 

contudo, a questão para o neoclassicista é a aplicação dos princípios da moral na 

realidade. Nesse sentido, será analisado como a via da cultura pode formar o homem para 

a liberdade conforme o pensamento de Schiller. 

Visando notar sua primeira tentativa de conceber uma ligação entre beleza e moral 

e suas considerações sobre as conexões da lei e da matéria, discutir-se-á Kallias ou Sobre 

a Beleza (1793) 7, em que se destaca a sua conhecida tese da objetividade do conceito de 

belo ligando estética e moral, na conceituação da “beleza como liberdade no fenômeno”. 

Essa tese aponta para a solução de Schiller: liberdade e necessidade natural devem ser 

harmônicas. A efetivação da liberdade humana, conforme Schiller acredita, deve advir da 

plena harmonia entre matéria e razão. 

 

 

 

 

 

  

 
5 SCHILLER, 1989. Será doravante remetido somente como as “Cartas”, prezando pela maior fluidez na 

leitura. 
6 Os escritos desse livro são o fruto de um mecenato e da consequente troca de cartas de Schiller com o 

Príncipe de Augustenburg e Schimmelmann. Essa troca de correspondências é basilar para a clarificação 

de certos princípios expostos pelo neoclassicista. A versão que será usada é a tradução de Ricardo Barbosa, 

“Cultura Estética e Liberdade6” – correspondendo ao período entre fevereiro e dezembro de 1793, haverá 

aqui um texto ainda inacabado, porém rico em extratos elucidativos acerca do pensamento do autor. 
7 Será utilizada a tradução da obra de Schiller por Ricardo Barbosa, pela Jorge Zahar Editor (2002): Kallias 

ou Sobre a beleza: A correspondência entre Schiller e Körner, janeiro-fevereiro de 1793 
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2. ALGUNS PRESSUPOSTOS DA FILOSOFIA SCHILLERIANA 

Neste primeiro capítulo, serão trabalhados os fundamentos para o erigir o edifício 

teórico da filosofia de Friedrich von Schiller. Para isso, é preciso ter em mente que o 

desenvolvimento de sua teoria aqui estudada ocorreu na década de 1790, e que esse 

momento é historicamente e teoricamente riquíssimo. Assim, o contexto teórico faz parte 

do ápice do iluminismo com os escritos de Immanuel Kant e o surgimento dos românticos 

e idealistas, teorias que permeiam o momento histórico no qual Schiller tem seu ateliê 

filosófico a pleno vapor. Essa época é ímpar historicamente e marcou tudo aquilo que 

ocorreu depois, em especial a Revolução Francesa que é basilar para o desenvolvimento 

da sociedade atual, a qual modificou o modelo político para todo o ocidente posterior. 

Os estudos conduzidos por Schiller são marcados pelo conceito da liberdade. 

Desde seu germe, interliga estética e princípios morais, e ambos são conectados com a 

liberdade. Friedrich Schiller é um literato, adepto das belas artes, e argumenta que é 

através delas que há uma via para o enobrecimento dos seres humanos, para a efetivação 

da liberdade no agir humano. Essa concepção das artes tem suma importância no 

desenvolvimento de sua teoria para a efetivação da liberdade, porquanto a experiência da 

Revolução evidenciou que a sociedade não estava preparada para a liberdade civil. 

É possível notar que a Revolução Francesa8 influenciou a análise antropológica 

de Schiller. Esse grande acontecimento gerou diversos debates e conversações sobre o 

rumo da política e da história da humanidade9, visto que ele prometia cumprir as leis da 

razão no campo da política. “Sem dúvida, os princípios em nome dos quais se travou a 

Revolução Francesa eram princípios da razão, da ordem, da justiça universais” (BERLIN, 

2015, p. 31). O movimento na França foi incapaz de demonstrar a moralidade, pois esvai-

se em horror e, segundo os imperativos da Aufklärung, o homem é um fim em si mesmo 

e tem dignidade, portanto não se pode usar a razão para justificar o horror. Por essa razão, 

afirma-se que há influência de seu tempo no destino de sua teoria, pois como o próprio 

 
8 Não será tratado da Revolução Industrial, pois, segundo Hobsbwam: “as repercussões desta revolução não 

se fizeram sentir de uma maneira óbvia e inconfundível – pelo menos fora da Inglaterra – até bem o fim do 

nosso período; certamente não antes de 1830, provavelmente não antes de 1840 ou por essa época” 

(HOBSBAWM, 2019, p. 58). 
9 “Sobretudo, porém, havia o clima geral, na Europa, de excitação por conta do evento político capital que 

foi a Revolução Francesa, em 1789, bem como de seus efeitos. Seu significado, para os alemães, foi 

enorme.” E ele ainda, adiante no texto, exemplifica o porquê disso: “Tal situação deveu-se ao fato de que 

os alemães não tinham condições econômicas e políticas para seguir o exemplo francês e concretizar a 

revolução material.” E afirma, que “a França buscava realizar a liberdade, já a Alemanha ocupava-se com 

a ideia de liberdade” (DUARTE, 2011, p. 12 e 13). 
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filósofo disse: “o artista é, decerto, o filho de sua época, aí dele se for também seu 

discípulo ou até seu favorito” (SCHILLER, 1989, p. 54). 

Portanto, Schiller considera que há um déficit no Esclarecimento, pois privilegia 

apenas uma dimensão humana: a racionalidade. Para o autor, os grandes avanços técnicos 

não se fizeram sentir para a massa da população, mas somente a alguns eleitos que tiveram 

acesso às facilidades do avanço tecnológico em suas vidas e, mesmo a esses, em nada 

melhorou seu desenvolvimento moral subjetivo. No entanto, sua desconfiança com a 

época do Esclarecimento não significou a renúncia de seus princípios, e sim a 

radicalização deles para sua efetivação. Sua decepção não é com os princípios, mas sim 

com a incapacidade em surtirem efeito sobre o caráter humano. Ele parte dos pressupostos 

alcançados pela filosofia transcendental, estando de acordo com a filosofia moral kantiana 

e, com isso, concordando que a vontade deve estar em consonância com a razão para que 

a ação seja ética. 

A concepção de uma natureza sensível-racional10 no homem leva o autor 

classicista à ponderação antropológica acerca da necessidade da harmonização dessa 

cisão no interior do ser humano. Partindo do equilíbrio entre a matéria e a razão (o 

sensível e o formal) se propicia a liberdade na realidade efetiva em que se concretizam as 

ideias da razão. Aponta-se, em Schiller, o modelo do povo e da cultura gregos, os quais 

ele enxerga como unos – unidade entre razão (forma) e natureza (matéria) – o oposto do 

que sua análise dirá sobre seu próprio período. Ele conclui que, após o clímax da Grécia 

antiga11, o homem teve de cindir-se entre matéria e entendimento para buscar por meio 

da cultura a unidade que se perdeu na juventude da humanidade. 

 
10 No livro de Pedro Duarte, o “Estio do Tempo: romantismo e estética moderna”, ele esclarece a posição 

deixada pela filosofia kantiana aos seus sucessores: “Kant consolida, na era moderna, seu contexto de cisão: 

intuição e intelecto, sensibilidade e entendimento, fenômeno e coisa em si, necessidade e liberdade, 

conhecimento e moral, teoria e prática, finito e infinito, sujeito e objeto.” Logo, “a filosofia de Kant, ao 

colocar limites, devia ser ultrapassada. Era o problema que exigia solução. Tudo que ficara separado devia 

ser juntado numa síntese. Daí nasceu, com Fichte e Schelling, o que conhecemos como idealismo alemão” 

(DUARTE, 2011, p. 27 e 28). 
11 Berlin explana a filosofia grega e a busca pela verdade enquanto algo alcançável no mundo, seguindo 

certos parâmetros, e dirá que isso acontece em outros pensadores posteriores, é onde encontra-se a tentativa 

de buscar “alcançar algum tipo de conhecimento, se não absoluto, pelo menos quase absoluto e, nesses 

termos, organizar o mundo, criar alguma ordem racional na qual a tragédia, o vício e a estupidez, que 

causaram tanta destruição no passado pudessem finalmente ser evitados pelo uso de informações 

cuidadosamente adquiridas e pela aplicação a elas de uma razão universalmente inteligível” (BERLIN, 

2015, p. 25). Para o filósofo analisado neste trabalho, não é uma tentativa viável a de alcançar a verdade 

absoluta, mas sempre uma busca necessária, pois, como será visto adiante, para Schiller, isso é algo a ser 

buscado e perseguido incansavelmente, mas que não é possível de se efetivar no campo da existência do 

ser humano. Cf. BERLIN, 2015, p. 24 e 25. 
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Concebe-se, então, o homem moderno enquanto um ser cindido internamente. 

Logo, é imperativo equilibrar ambas as esferas que formam o ser humano para que possa 

efetivar-se a liberdade em seus atos. Assim, Schiller dirá que quando as ideias da razão 

se efetivam nas contingências da realidade elas perdem a pureza, pois é impossível 

transpor ideias para a matéria sem haver danos. A problemática da aplicação das leis 

morais é não considerar a totalidade do ser humano, ou seja, sua parte sensível não é 

considerada. Há uma impossibilidade de se transporem as ideias dos princípios morais na 

realidade da forma com que são tratadas no campo puramente racional, pois a matéria é 

limitante por natureza. 

Agora, adentrar-se-á no primeiro tópico referente à origem histórica das reflexões 

de Schiller, da Revolução Francesa e do desenlace da época do esclarecimento, 

clarificando os pressupostos do surgimento da sua filosofia. 

2.1 A Revolução e a Aufklärung 

Aqui será elucidado o contexto de Schiller, adentrando na análise de sua época e 

de suas consequências em suas reflexões acerca da liberdade. Com esse intuito, explanar-

se-á sucintamente sua concepção acerca da Revolução Francesa e do Iluminismo. A 

relação do filósofo com ambos os acontecimentos é importantíssima para o 

desenvolvimento de sua teoria, portanto, serão trabalhadas a ligação e a recepção que 

esses acontecimentos tiveram para Schiller. Após ser exposta a grande mudança política 

de sua época junto à reflexão schilleriana, não há pretensão aqui de aprofundar-se em 

questões impertinentes à pesquisa acerca do neoclassicista. 

A Revolução Francesa coincide com o período de “irrompimento dos primeiros 

românticos”, do qual Schiller fez parte; “é o Sturm und Drang que passou pelas 

experiências da revolução” (SAFRANSLI, 2010, p. 31) e, por esse contato direto, há a 

geminação de suas ideias acerca da liberdade. Acredita-se serem marcantes as reflexões 

derivadas desse período para a sua posterior conversão teórica, como comenta Vieira: 

“Schiller parece mover-se conscientemente para fora do estrito domínio da estética pura, 

articulando suas ideias sobre o belo e a arte a considerações históricas e socioculturais”12. 

Após o amadurecimento de suas ideias presentes desde Kallias ou sobre a beleza13, o 

 
12 In SCHILLER, 2018, cf. VIEIRA, Objetos trágicos, objetos estéticos, p.146. 
13 Em que se pode ler: “O que você diz do que se passa na França? Eu efetivamente já comecei um escrito 

a favor do rei, mas não me senti bem com isso, e assim ele ainda se encontra aqui diante de mim.” Em 8 de 

fevereiro de 1793, em correspondência a Körner (SCHILLER, 2002, p. 60). 
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filósofo exporá a importância de “ocupar-se da maior de todas as obras de arte, a 

construção de uma verdadeira liberdade política” (SCHILLER, 1989, p. 25); entretanto, 

ele considera que não é despropositado o seu estudo em estética.  

A época do filósofo debate os acontecimentos da Revolução Francesa, mas 

Schiller preferiu se manter focado nas questões estéticas. Para ele, a via para a efetivação 

da liberdade é a própria arte14, sendo infrutífero discutir questões como a Revolução sem 

fundamentos subjetivos para tal. Era um debate ordinário “àquele que pensa por si 

mesmo” (SCHILLER, 1989, p. 26), porém a Revolução gerava discussões pois criava 

esperança de novos rumos para a política e para sociedade em geral. Tal momento 

histórico poderia definir o destino da humanidade futura. Schiller refletindo sobre o 

assunto diz: 

Uma questão que sempre fora resolvida pelo cego direito do mais forte, passa 

agora, parece, a depender do tribunal da razão pura, e quem quer que seja capaz 

de colocar-se no centro do todo, elevando seu indivíduo à espécie, poderá 

considerar-se um jurado nesta corte da razão, pois na qualidade de homem e 

cidadão do mundo ele é também parte interessada, próxima ou longinquamente 

envolvida no resultado. O que se decide neste litígio não é apenas sua causa 

particular; deve-se julgar, ademais, segundo leis que ele, enquanto espírito 

racional tem o direito e a capacidade de ditar (SCHILLER, 1989, p. 26)15 

A esperança que a revolução trazia consigo, de efetivar as pretensões da razão no 

âmbito político, demonstrou-se infrutífera16. Na visão de Schiller, a França recaiu “no 

estado de natureza, para o qual a razão é a única e absoluta legisladora” (SCHILLER, 

2009, p. 72). A leitura pessimista acerca desse acontecimento não era exclusiva do autor, 

havendo, inclusive, mudanças na compreensão da revolução devido ao “terror e a nova 

opressão em nome da liberdade”, pois a perspectiva inicial era que “a mudança das 

instituições políticas, assim se esperava, traria à luz finalmente o homem livre”, conforme 

Safranski comenta: 

Na verdade, a razão se mostra tirana com sua tendência a nivelar tudo, a 

destruir toda a história na qual estamos envoltos, tradições, usos, costumes. É 

a sedução de gerar a grande limpeza, de eliminar uma tradição que só era vista 

como tralha de uma grande época. Tirânica, pois, a razão anti-histórica que se 

julga capaz de tornar tudo novo e melhor. A razão é tirânica também quando 

pensa poder gerar uma verdadeira imagem do homem, quando finge saber o 

 
14 “According to Schiller, it was art, and art alone, that could unify the divided powers of humanity, provide 

it with a model of virtue, and inspire people to action.” (BEISER, 2003, p. 50). 
15 Cf. nota 7 à página 149 (SCHILLER, 1989). “Mas agora é particularmente a obra de criação política o 

que ocupa quase todos os espíritos. Os acontecimentos neste último decênio do século dezoito não são para 

os filósofos menos exortadores e importantes do que, aliás, o são para o ativo homem do mundo, e a Vossa 

alteza poderia, pois, com duplo direito, esperar que fizesse desta notável matéria objeto da conversação 

escrita que vós me concedestes com tanta generosidade e benevolência” (SCHILLER, 2009, p. 71). 
16 Outros pensadores da época da revolução, os primeiros românticos, tiveram recepção diferente: “Unlike 

so many of their compatriots, their royalties were not affected by the September massacres, the execution 

of the king, the invasion of the Rhineland, or even by the Terror. Novalis, Schelling, Schleiermacher, and 

Schlegel became critical of the Revolution only around 1798” (BEISER, 2003, p. 48). 
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que é de interesse geral e quando estabelece um novo regime de opressão em 

nome desse bem comum (SAFRANSKI, 2010, p. 35 e 36). 

 Nesse contexto, o filósofo examina uma falta da revolução que apresenta o ponto 

fulcral à guilhotinada do rei17. Deduz-se disso que, na sociedade em que somente se 

desenvolveu um caráter puramente teórico, falta abertura para o advento da razão prática 

e para a efetivação da liberdade, pois se 

tivesse ocorrido realmente o caso extraordinário de que a legislação política 

fora confiada à razão, de que o homem fora respeitado e tratado como um fim 

em si mesmo, de que a lei fora elevada ao trono e a verdadeira liberdade 

tornada em fundamento do edifício do Estado (SCHILLER, 2009, p.73). 

Então não haveria sustentação para tal, pois o fundamento do Estado é diretamente 

conectado com o caráter do povo, como diz Schiller mais adiante:  

Toda a reforma que deve ter consistência tem de partir do modo de pensar, e 

onde impera uma corrupção nos princípios, nada de saudável, nada de bom 

pode germinar. Apenas o caráter do cidadão cria e sustenta o Estado, e torna 

possível a liberdade política e civil. Pois se a sabedoria mesma descesse em 

pessoa do Olimpo e implantasse a mais perfeita constituição, ela, no entanto, 

teria de entregar a execução aos homens (SCHILLER, 2009, p. 77). 

No desfecho da revolução existe uma falta de desenvolvimento moral subjetivo. 

O povo francês não tinha se desenvolvido moralmente para efetivar sua busca pelas ideias 

advindas do Esclarecimento. Aqui não se pretende negar a possibilidade de empenhar-se 

em prol de um Estado ideal, fundamentado na razão, pois o ser humano “não podia e nem 

pode – e ai dele se pudesse! – satisfazer-se com esse Estado da necessidade, nascido 

apenas de sua determinação natural e somente para ela voltado” (SCHILLER, 1989, p. 

27)18. Não deve bastar um estado advindo da natureza, o Estado natural, é imperativo 

almejar o Estado ideal. 

“Esse Estado natural (como podemos denominar todo corpo político que tenha sua 

instalação originalmente derivada de forças e não de leis)” está posto quando o ser 

humano toma consciência de si, criado pela natureza que o tutela na falta do 

 
17 Cf. nota de rodapé 13. 
18 Esse se diferenciará da concepção apresentada por Kant, pois o Estado ideal que Schiller propõe é baseado 

nas leis morais, em imperativos. Não pela “coação das leis públicas” ou ainda pela “guerra”, pois para 

Schiller a questão é a fundamentação de um Estado a partir de princípios da razão, como explica-se no 

decorrer do presente parágrafo. Contrário à seguinte proposição: “O problema do estabelecimento do 

Estado tem solução, inclusive para um povo de demônios, por muito forte que soe (sempre que tenham 

entendimento), e o problema se formula assim: ‘ordenar uma multidão de seres racionais que, para sua 

conservação, exigem conjuntamente leis universais, ainda quando cada uma tenda em seu interior a eludir 

a lei e estabelecer a sua constituição de tal modo que, ainda que seus sentimentos particulares sejam opostos, 

os contenham mutuamente, de maneira que o resultado da sua conduta pública seja o mesmo que se não 

tivessem tais más inclinações. Um problema assim deve ter solução. Pois não se trata do aperfeiçoamento 

moral do homem, mas do mecanismo da natura” (KANT, 2006, p. 88 e 89). Para Schiller, é o 

aperfeiçoamento moral perfeitamente conectado com a fundamentação de uma evolução do Estado, pois 

sem bases nos indivíduos de um desenvolvimento moral não haverá sustentação para o mecanismo que o 

próprio Estado implica. Schiller irá dizer posteriormente que não há garantias do cumprimento do Estado 

ético baseado nas leis da razão, no entanto é estritamente necessário esforçar-se para a criação de tal. 
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desenvolvimento de sua razão. Portanto, não se trata da livre escolha dos indivíduos, mas 

é a natureza que “age em seu lugar onde ele ainda não pode agir por si mesmo como 

inteligência livre”, porém, ele foi feito “segundo leis da natureza, antes que ele pudesse 

erigi-lo segundo leis da razão” (SCHILLER, 1989, p. 27 e 28). Todavia, a ideia da 

“liberdade política e civil permanece sempre e eternamente o mais sagrado de todos os 

bens, a mais digna meta de todos os esforços” (SCHILLER, 2009, p. 78). 

É necessário buscar a transformação do Estado para que este honre o ser humano, 

criando um Estado ético baseado nos princípios racionais e universais (princípios da 

moral kantiana)19. Entretanto, intentar uma transformação política sem um fundamento 

mais abrangente, ou seja, sem as características subjetivas essenciais para a manutenção 

desse novo Estado é, na teoria schilleriana, um problema. Ele não nega a busca de um 

Estado embasado em princípios racionais, mas tenta fazer isso a partir da educação 

estética20. A Aufklärung falhou em transpor eticidade ao plano efetivo da realização 

humana, mesmo com a disseminação de conhecimento que proporcionou, visto que “não 

nos falta tanto em relação ao conhecimento da verdade e do direito quanto em relação à 

eficácia deste conhecimento para a determinação da vontade” (SCHILLER, 2009, p. 79). 

Em suas Cartas, busca demonstrar que o sentido e a racionalidade estão 

conectados, pois somente pela boa vontade do “coração” é alcançado o conhecimento. 

“Não é suficiente, pois, dizer que toda a ilustração do entendimento só merece respeito 

quando reflui sobre o caráter; ela parte também, em certo sentido, do caráter, pois o 

caminho para o intelecto precisa ser aberto pelo coração” (SCHILLER, 1989, p. 51). 

Na visão de Schiller, não há fundamentação para a transformação do Estado 

objetivamente se os princípios subjetivos dos indivíduos não estão desenvolvidos para 

tal. Por isso sua preocupação não será com a transformação política na França de sua 

época, mas com a teorização dos pressupostos para que a liberdade se efetive no futuro. 

“Como resposta à Revolução Francesa”, dirá Safranski, “Schiller faz a ousada tentativa 

de superar a França revolucionária com uma revolução alternativa, uma revolução do 

espírito” (SAFRANSKI, 2010, p. 41). Há de se trocar, então, o estado de necessidade pelo 

de liberdade, mas para isso são necessárias condições subjetivas para a fundação desse 

 
19 Cf. capítulo 1.2. 
20 BARBOSA, 2004, p. 22. Concorda-se aqui com Barbosa, que: “Sua preocupação fundamental é com a 

ausência das condições subjetivas necessárias ao estabelecimento de um Estado racional. Daí a ênfase 

pedagógica, a ênfase na educação do homem.” 
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novo Estado de liberdade21. Portanto, Schiller conceberá os seus estudos em estética 

justificáveis, pois crê que a liberdade deve ser fomentada pelas belas-artes, sua tese 

central é a transformação e desenvolvimento do homem para liberdade pela estética. 

Suas preocupações estéticas não ficariam para trás em importância ou relevância. 

“Resisto a essa amável tentação”, a de analisar os fatos políticos do século, “deixando 

que a beleza preceda a liberdade, e penso poder não apenas desculpá-lo mediante minha 

inclinação, mas justificá-lo mediante princípios.” Há uma inclinação por parte da 

sociedade letrada da época em debater os acontecimentos na França, porém, para Schiller, 

é escusável a sua preferência em analisar a estética, pois “a beleza precede a liberdade”. 

Para adentrar na liberdade e “resolver na experiência o problema político, é necessário 

caminhar através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade” (SCHILLER, 

1989, p. 26). 

A Aufklärung e a Revolução Francesa, segundo o neoclássico, falharam em 

alcançar o coração e influir na vontade dos seres humanos na execução da moral. 

Portanto, é necessário sondar outros caminhos para a transformação da sociedade, a saber, 

através da beleza e das belas-artes. Barbosa interpreta que, para Schiller, “a degeneração 

da Revolução em terror não só atestaria o relativo fracasso da Aufklärung como daria a 

verdadeira dimensão da tarefa histórica a ser enfrentada: a da formação do homem para a 

liberdade” (BARBOSA, 2004, p. 23). Existe, na concepção do autor neoclassicista, uma 

interligação entre estética e ética que promoveriam a liberdade e posteriormente 

mudanças no modo de organização política. A transformação política é, conforme o 

filósofo, uma tarefa que não se resolve por decreto, mas uma transformação lenta e 

gradual de toda a sociedade. Logo, refletir sobre a Revolução Francesa não acarretará na 

efetivação de um Estado que honre o ser humano na lei moral ou na liberdade: “O caráter 

da época, portanto, deve, por um lado, reerguer-se de sua profunda degradação, furtar-se 

à cega violência da natureza e, por outro, regressar à sua simplicidade, verdade e 

plenitude: uma tarefa para mais de um século” (SCHILLER, 1989, p. 48). 

Primeiro, é necessária uma elevação moral para desenvolver um novo Estado. 

Nesse sentido, “Schiller acreditava que a chave para a solução das questões do ‘mundo 

político’ teria de ser forjada precisamente no ‘mundo estético’” (BARBOSA, 2004, p. 

 
21 “No entanto”, dirá Barbosa, “nunca é demais lembrar que sua crítica não é a de um conservador, mas de 

um homem e cidadão do mundo que não teme levar a própria Revolução diante do tribunal da razão. Sua 

preocupação fundamental é com a ausência das condições subjetivas necessárias ao estabelecimento de um 

Estado racional. Daí a ênfase pedagógica, a ênfase na educação do homem” (BARBOSA, 2004, p. 22). 
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19). Essas declarações acerca da construção de um Estado reformado são em vão caso os 

homens não sejam dignos de receber e engendrar em favor dele22, visto que o Estado 

somente honra os seres humanos na medida em que o seu caráter é desenvolvido.23 A 

abrangência do Esclarecimento deve alcançar sensibilidade e razão, portanto é necessário 

atrair o humano para os princípios éticos. De acordo com Schiller, é a “forma técnica que 

torna a verdade visível ao entendimento, a oculta, porém, ao sentimento” (SCHILLER, 

1989, p. 24), tornando tarefa sua, mediante a estética, abrir o caminho dos sentimentos ao 

dever. Nesta obra se analisa a aplicação dos princípios éticos e não sua fundamentação24, 

assim ele verá a necessidade de as condições físicas dos homens progredirem. Para o 

cumprimento das leis da razão, é necessário que a imprevisibilidade de sua natureza não 

o force a guiar-se pelo seu ‘impulso de conservação’. Sobre isso, Schiller dirá que: 

A luta contra a privação desgasta e esgota a maior parte dos homens a ponto 

de não lhes restar forças para uma nova luta mais árdua contra o erro. 

Satisfeitos de escaparem, eles mesmo, ao penoso esforço do pensar, concedem 

de bom grado aos outros a tutela sobre os seus conceitos, e se carências mais 

altas manifestam-se neles, agarram-se com fé ávida às formulas que Estado e 

clero têm reservadas em tais casos. (SCHILLER, 1989, p. 50). 

Então, para a mudança da moralidade, que aqui se pode compreender como a 

efetivação de um comportamento moral no conjunto social, é necessário cessar o desgaste 

e a luta pela própria existência. O ser humano não pode tornar-se um ser ético enquanto 

ainda se prende a preocupações animalescas; se o instinto, ou melhor, o impulso, 

alavancar suas ações e ordenar o agir, não é concebível a reflexão racional acerca daquilo 

que é correto, de seu dever moral. Para Schiller, a Aufklärung (a sua época) 

é ilustrada, isto é, descobriram-se e tornaram-se públicos conhecimentos que 

seriam suficientes pelo menos, para a correção de nossos princípios práticos. 

O espírito livre de investigação destruiu os conceitos ilusórios que por muito 

tempo vedaram o acesso à verdade, e minou o solo sobre o qual a mentira e o 

fanatismo ergueram seu trono. (SCHILLER, 1989, p. 50). 

Desta forma, precisam-se formar os indivíduos para tal: “A formação da 

sensibilidade é, portanto, a necessidade mais premente da época, não apenas porque ela 

vem a ser um meio de tornar o conhecimento melhorado eficaz para a vida, mas também 

 
22 “For, by giving priority to moral over civil freedom, it seems to make morality more basic than politics. 

This emphasis on morality over politics has often been seen as a hallmark of Weimar classicism[...]”, mais 

adiante podemos ler que, “if they do not have such virtue, the republic will degenerate into a competitive 

free-for-all where everyone pursues their own self-interest. Hence, when placed in its broader context, 

Schiller’s principle proves to be as political as the republican tradition itself.” (BEISER, 2005, p. 124 e 

125). 
23 “Schiller estava convencido de que essa obra da “criação política” ainda esperava pelo seu artista. 

Portanto, se se quer essa obra – e eis aqui a tese de Schiller – tem-se antes de formar o seu artista.” 

(BARBOSA, 2004, p. 20). 
24 Cf. subcapítulo. 1.2. 
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porque desperta para a própria melhora do conhecimento” (SCHILLER, 1989, p. 51)25. 

A importância da liberdade física é remetida diretamente à elevação do homem, havendo 

necessidade de ter o mínimo de constância para refletir sobre suas ações no plano das 

ideias. Aqui é evidenciada a preocupação constante perante a situação real dos indivíduos 

e da espécie, indicando a necessidade do gosto para a superação do exercício unilateral 

das capacidades humanas26. Schiller interpreta que há um imperativo categórico, porém 

ele liga-o as condições reais e subjetivas de sua concretização no mundo sensível-racional 

que o ser humano se encontra. Schiller considera infrutífero ideias morais isoladas, ou 

seja, que não se interligam com suas condições reais e subjetivas de concretização. 

Na reflexão antropológica do autor, “não só impedimentos objetivos (insuficiência 

da ciência) como antes impedimentos subjetivos (falha da vontade) se opõem ao 

esclarecimento, e que se agora ainda suportamos o jugo dos preconceitos é apenas por 

causa da indolência do espírito” (SCHILLER, 2009, p. 99). Para buscar-se a realização 

do ideal de um Estado ético, que honre a dignidade no gênero humano, é imprescindível 

alçar-se a ele através da “purificação ética da vontade” (SCHILLER, 2009, p. 79). 

Portanto, está em jogo o modo de alcançá-lo na natureza mista do ser humano, que abarca 

a razão e os sentidos. Há uma inevitabilidade de fomentar-se a ética, porém sua pureza 

não é capaz de adentrar no campo material, pois quando toca tal terreno é manchada pelo 

estado de privação em que o homem se encontra e, por conta disso, será o efeito fazível 

de tais premissas no gênero humano que interessa nas reflexões de Schiller. 

O acesso ao campo ético não pode ser confiado ao Estado ou ao próprio homem. 

“Este suporte não se encontra no caráter natural egoísta e violento do homem, que visa 

muito mais à destruição que à conservação da sociedade; encontra-se tão pouco em seu 

caráter ético, que pela pressuposição deve ser primeiro formado” (SCHILLER, 1989, p. 

29). Somente um caráter que dispõe de ambas as capacidades humanas simultaneamente 

poderá encerrar tal litígio. Portanto, sua discordância ao empreendimento político francês 

se dava pela falta de condições subjetivas no caráter do povo que esmoreceu no terror 

revolucionário, já que a Revolução não respeitou os princípios de lei moral, desvirtuando-

 
25 Ou também pode-se ler em sua correspondência com o Príncipe de Augustenburg: “Por isso tem-se de 

começar a obra do esclarecimento numa nação com a melhoria do seu estado físico. Primeiro é preciso que 

o espírito seja solto do jugo da necessidade antes que se possa leva-lo à liberdade da razão” (SCHILLER, 

2009, p. 97). 
26 “O caminho à cultura teórica tem de ser aberto pela cultura prática” (SCHILLER, 2009, p. 99). 
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se de suas promessas.27 Assim, ele embasará a transformação política na transformação 

ética, e para isso é necessário passar pelo estético. 

Em sua perspectiva acerca das questões políticas e do desfecho da época do 

Esclarecimento, Schiller vê o terror revolucionário e a inabilidade do povo francês como 

advindos da falta de abertura para os imperativos da razão. Como Beiser bem nota, “se 

tomarmos Schiller por suas palavras, em vez de ignorar a política pelo bem da estética, 

ele quer focar na estética pelo bem da política” (BEISER, 2005, p. 124)28. O problema 

que segue é a efetivação deles na realidade do agir humano.  

Por esses motivos, adentrar-se-á na elucidação dos pressupostos morais de 

Schiller. Será evidenciado que ele aceita pressupostos deduzidos puramente da razão, mas 

sua aplicação não é pura, pois existe diferença entre o terreno da formulação ética e o de 

sua aplicação. Agora será abordada a concepção da moral para Schiller. 

2.2 DA LEI MORAL À VONTADE LIVRE 

Schiller não desenvolve uma teoria moral própria, pois adentra na filosofia moral 

através de Kant, e por vezes se manterá assim. Esse é o caso de seus pressupostos morais 

puros, ou seja, referem-se à fundamentação pura e não à aplicação dos princípios morais. 

Não se pretende demonstrar fidelidade e concordância total com a filosofia kantiana, 

porquanto o projeto schilleriano se distancia das ideias deste na medida em que 

desenvolve as suas próprias teses. No entanto, esclarecer limites e possíveis 

concordâncias com princípios kantianos se faz necessário, visto que, Schiller dirá na 

abertura das suas Cartas que não há qualquer intenção de ocultar tal origem.29 

Assim, no apontamento feito por Körner, demonstra-se que os escritos kantianos 

servem “apenas para o uso regulativo. Não nos arrogamos a conhecer algo através dela 

[da crítica kantiana]. Ela nos deve fornecer apenas fundamentos para ordenar a matéria 

conhecida (através da experiência)” (SCHILLER, 2002, p. 63). Analisa-se, portanto, quão 

abrangente é a concordância de Schiller com os pressupostos da razão prática em Kant; 

logo, a moral kantiana será o alicerce que sustenta as reflexões éticas. Schiller é 

concordante com tais premissas, apesar das divergências posteriores que sua teoria 

 
27 “The problem is that the people are not ready for it. They lack a civil education. The events in France 

have shown that, if the people are not sufficiently educated, they will act only on their animal desires as 

soon as they shake off the constraints of the old despotism; they will not act for the sake of the common 

good but will simply follow their self-interest” (BEISER, 2005, p. 124). 
28 Tradução nossa do seguinte extrato: “So, if we take Schiller at his word, rather than ignoring politics for 

the sake of aesthetics, he wants to focus on aesthetics for the sake of politics”. 
29 SCHILLER, 1989, p. 24. 
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tomará. Como Santos aponta, “Schiller vai explorar os temas estéticos e as analogias entre 

estética e a moral, entre a liberdade moral e a liberdade da aparência estética, assim 

formulando a sua concepção da dimensão estética da moralidade” (SANTOS, 2012, p. 

230 e 231). 

É inegável nos escritos schillerianos a total conivência com a ética formal de Kant 

na consideração de princípios da razão na fundamentação moral. Sublinha-se, porém, que 

Schiller sustenta sua teoria por si. A fundamentação de uma ação ética na pura razão, sem 

interferência externa e que se funde na autonomia do ser humano, entre outros princípios 

necessários para se pensar a ética rigorista, são também confirmados pelo próprio 

Schiller. Em suas cartas a Körner, lê-se que “a concordância das ações livres com a forma 

da razão prática é, pois, necessária” (SCHILLER, 2002, p. 55). No entanto, também pode-

se afirmar que o neoclassicista cometerá excessos em relação à moral kantiana, porquanto 

intenta superar as limitações de sua pureza da razão em prol da realidade. Já que não é 

possível transpor a ideia para o real sem perder-se algo, sua preocupação é com o fazer 

moral, pois aceita a fundamentação kantiana. 

Neste trabalho não se verá Schiller como contrário à lei moral kantiana, nada 

obstante ele tomará meios indiscretos para torná-la mais atrativa e apropriada à realidade. 

Querer a sensibilidade e a lei (correspondendo, respectivamente, ao mundo da matéria e 

ao dos imperativos da razão) consoantes entre si é a tentativa de sua filosofia. Perseguir 

a harmonia do homem em sua unidade sensível-racional e aliar matéria e razão é o que 

Schiller tenta. O autor não se considerava contrário à filosofia do Iluminista, mas um 

extensor desta. Agora, será exposto o pensamento e análise de Schiller no intuito de 

elucidar como ele a concebe, com Kant e contra Kant. 

2.2.1 Do dever como móbil 

A posição de Imannuel Kant exclui qualquer outro móbil para a moralidade senão 

a concordância da vontade com a lei da razão, tendo a liberdade como a condição da lei 

moral30. Para Kant, a lei moral será derivada de princípios puros da razão e não pode ser 

influenciada por exterioridade alguma. Para tornar ética a ação engendrada é necessário 

transpor a razão do campo da mera abstração e fazê-la valer como lei na realidade. 

Qualquer motivação exterior é considerada como uma motivação alienígena para a razão. 

A lei moral é santa (inviolável). O homem é deveras bastante ímpio, mas a 

humanidade em sua pessoa tem que ser santa. Em toda a criação tudo o que 

 
30 KANT, 2003, p. 7. 
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se queira e sobre o que se exerça algum poder também pode ser usado 

simplesmente como meio; somente o homem, e com ele cada criatura 

racional, é fim em si mesmo. Ou seja, ele é o sujeito da lei moral que é santa 

em virtude da autonomia de sua liberdade. Por causa dela justamente toda 

vontade, mesmo a vontade própria de cada pessoa voltada para si mesma, é 

limitada à condição da concordância com a autonomia do ente racional, ou 

seja, de não se submeter a nenhum objetivo que não seja possível segundo uma 

lei que pudesse surgir da vontade do próprio sujeito que a padece; portanto 

jamais usar este simplesmente como meio, mas ao mesmo tempo como fim 

(KANT, 2003, p. 305 e 307). 

Por tais motivos, “a boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, 

pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão somente pelo querer, isto 

é, em si mesma”. Nada exterior promove a eticidade, ela é inviolável, e somente a razão 

tem a prerrogativa na afirmação da moralidade, ou seja: é querer o dever pelo próprio 

dever. As máximas subjetivas, então, têm de ser elevadas às morais, passando pelo crivo 

do imperativo categórico, ou ter qualquer pretensão de moralidade negada; portanto, 

qualquer utilidade é estéril na apresentação de leis morais31. 

Não há princípios utilitaristas nem externos, toda a subjetivação é afastada e posta 

como estranha à moral. “O valor moral da ação não reside, portanto, no efeito que dela se 

espera também não reside em qualquer princípio da ação que precise de pedir o seu móbil 

a este efeito esperado” (KANT, 1974, p. 209). Se existem leis no mundo natural, também 

deve haver para o moral, pois “só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a 

representação das leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem uma vontade [...] a 

vontade não é outra coisa senão razão prática” (KANT, 1974, p. 217). Ou seja, a vontade32 

é representada segundo a coincidência de seus princípios com aqueles postos pela razão33. 

“Isto, porém, é precisamente a fórmula do imperativo categórico e o princípio da 

 
31 KANT, 1974, p. 204. No decorrer do mesmo parágrafo nota-se que Kant critica: “A utilidade seria apenas 

como que o engaste para essa jóia poder ser manejada mais facilmente na circulação corrente ou para atrair 

sobre ela a atenção daqueles que não são ainda bastante conhecedores, mas não para a recomendar aos 

conhecedores e determinar o seu valor.” E aqui pode-se indicar que Schiller também é contrário a princípios 

fundamentados na utilidade, onde ele diz que: “A utilidade é o grande ídolo do tempo; quer ser servida por 

todas as forças e cultuada por todos os talentos.” (SCHILLER, 1989, p. 26) Nesse ponto, sua indignação é 

voltada contra os ataques que sua própria área é alvo, a saber, o desprezo pela inutilidade da arte, porém 

sua indignação também tem como foco, no decorrer de seus escritos, os utilitaristas, e outras doutrinas que 

não valorizam o dever rigorista na ética. A negativa perante a utilidade reafirma seu compromisso com uma 

moral do dever, que não intenta por se render a inclinações ou situações externas, além do respaldo para a 

importância das obras de arte. 
32 “A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e liberdade seria a 

propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, independentemente de causas estranhas que 

a determinem; assim como necessidade natural é a propriedade da causalidade de todos os seres irracionais 

de serem determinados à atividade pela influência de causas estranhas” (KANT, 1974, p. 243). 
33 CHAGAS, 2012, p. 270. Explica que “o móbil moral ou o fundamento de determinação subjetivo da 

vontade jamais pode depender de qualquer sentimento de prazer ou de desprazer, pois, neste caso, a vontade 

estaria sendo determinada por um interesse empírico e não pelo único interesse e desinteressado genuíno, 

a saber, o sentimento de respeito.” 
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moralidade; assim, pois, vontade livre e vontade submetidas a leis morais são uma e a 

mesma coisa” (KANT, 1974, p. 243). 

Assim, o indivíduo moral é concebido moralmente livre perante a concordância 

total e invariável com os princípios racionais da moralidade. Não há qualquer espaço para 

um móbil diferente da razão, pois o dever tem de ser realizado por si, fundamentado nas 

leis morais que passam pelo imperativo categórico, não por qualquer princípio sensual 

que atraia o homem com vista a algum fim. Vemos em Chagas a afirmação de que  

do ponto de vista objetivo, o ser racional humano reconhece imediatamente a 

lei moral como o único fato a priori da razão, ou seja, a consciência da lei moral 

no seu poder imediato de imposição de uma obrigação ou exigência moral. 

Todavia, o mero reconhecimento do dever ou daquela exigência necessária que 

a razão impõe e que cada um reconhece na medida em que é um ser dotado de 

razão e vontade, não é suficiente, segundo o próprio Kant, para tornar esta lei 

eficiente (CHAGAS, 2012, p. 171). 

O móbil será o respeito à lei, ou seja, a lei moral que se faz subjetivamente móbil 

desde seu princípio objetivo. O ser humano permanece sempre sensível-racional, porém, 

Kant suprime as pretensões da natureza material. Schiller não interpreta dessa forma e, 

por esse motivo, ele será mais amplo em sua definição de vontade. Na sua análise 

antropológica, ele dirá que: “A vontade do homem, contudo, é plenamente livre entre 

dever e inclinação; nenhum constrangimento físico pode intervir nesse direito régio de 

sua pessoa” (SCHILLER, 1989, p. 31). Esse é o princípio que desencadeará na complexa 

argumentação do neoclassicista: a sua solução é da harmonização entre a natureza 

sensível e racional, a possibilidade de as belas artes auxiliarem na elevação da moral do 

ser humano. Portanto, para Schiller, a liberdade advém da harmonia de forma e 

sensibilidade, não lesando parte alguma. 

2.2.2 Schiller: da ética deontológica à antropologia 

Schiller preserva, sem dúvidas, uma constante conversa com a moral da filosofia 

de Kant, tomando distância ou emparelhando-se com ela34. Schiller desenvolverá sua 

 
34 Refere-se aqui à declaração que Schiller faz sobre o presente livro, As Cartas, no qual diz: “Não quero 

ocultar a origem kantiana da maior parte dos princípios em que repousam as afirmações que se seguirão 

[...]” (SCHILLER, 1989, p. 24); e, como indicado na nota de rodapé à esta passagem, há a confirmação nas 

Cartas à Augustenburg, em diferentes termos, que explicitam aquilo dito na passagem acima citada: 

“Confesso já previamente que no ponto principal da doutrina dos costumes penso de modo perfeitamente 

kantiano. Creio e estou convencido de que se chamam éticas somente aquelas nossas ações às quais somos 

determinados apenas pelo respeito à lei da razão, e não por impulsos, por mais refinados que estes sejam e 

quais os nomes imponentes as acompanhem. Admito com os mais rígidos moralistas que a virtude tem de 

repousar pura e simplesmente sobre si mesma e que não cabe referi-la a nenhum outro fim diferente dela. 

Bom (segundo os princípios kantianos, que subscrevo inteiramente neste ponto) bom é o que acontece 

apenas porque é bom.” (SCHILLER, 2009, p. 136) Este último extrato é o mesmo que se apresenta à nota 

que foi referida (SCHILLER, 1989, p. 136), e justifica-se a reprodução por uma exatidão em relação ao 
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visão em prol da possibilidade do gosto auxiliar o homem a cumprir sua destinação. O 

gosto poderia auxiliar no desenvolvimento daquilo que falta no ser humano, fazendo-o 

desenvolver sua capacidade moral; porém, “o perigo dos ‘costumes estéticos’ se afigura 

sempre que a vontade se deixa determinar pelo gosto” (BARBOSA, 2015, p. 121). 

Através do manto de amigo do dever, o gosto poderia tomar o lugar da razão, pois o 

indivíduo pode se inclinar ao gosto e ignorar seu dever; contudo, será visto que não é essa 

a intenção de Schiller. 

O projeto schilleriano não tem a pretensão de suprimir a moral do dever. Pelo 

contrário, ele pretende concretizar a moralidade através da harmonização entre as 

naturezas do ser humano, forma e matéria. Intenta-se ligar a moralidade do dever com o 

âmbito estético, e nisso ele vai além das pretensões da terceira crítica, havendo o 

desenvolvimento de uma teoria própria para a estética. Com uma  

extraordinária capacidade para atender ao domínio da psicologia concreta dos 

humanos e à inscrição dos princípios morais nessa psicologia antropológica, 

para equacionar não apenas a formulação objetiva dos princípios, mas também 

a dimensão subjetiva da sua aceitação por seres humanos concretos e da sua 

aplicação e vivência efetivas (SANTOS, 2012, p. 232). 

Esse será o ponto de partida para a teoria mais abrangente de ligação entre o gosto 

e a eticidade. A cultura teórica progrediu, porém, a cultura moral ou a estética não 

acompanharam a velocidade dos avanços da técnica. Para o neoclassicista, não é somente 

a teoria que alcançará a elevação nos patamares morais. 

Na edificação de um Estado moral apoiamo-nos sobre a lei moral como força 

ativa, e a vontade livre é transportada para o reino das causas, onde tudo se 

articula com rigorosa necessidade e constância. Sabemos, entretanto, que as 

determinações da vontade humana permanecem sempre contingentes e que 

apenas no Ser absoluto as necessidades física e moral coincidem. Se queremos, 

portanto, contar com a conduta ética do homem como seus efeitos naturais, ela 

tem de ser natureza, e o homem já tem de ser levado por seus impulsos a um 

comportamento que só pode ser resultado de um caráter ético (SCHILLER, 

1989, p. 31). 

Neste excerto, a intenção do neoclassicista é transformar as ações morais em 

natureza para o agente moral. A formação ética chegaria a parecer natural e não algo que 

contrapõe suas naturezas, ou que lesaria uma das partes de sua unidade sensível-racional. 

Não há proposição contrária aos princípios da moral kantiana, e sim uma distinção entre 

as esferas “estética, teórica e moral”35, porém, intenta o auxílio do gosto para isso. Visto 

que não há uma ingerência da estética em princípios da razão, ele concorda que a 

moralidade emana da razão, notando que esta é ‘coagida’ em muitos momentos pela 

 
material hoje disponível no Brasil. Logo, foi transposto o texto da única edição brasileira existente de tal 

obra, ainda não publicado à época da tradução das Cartas. 
35 BARBOSA, 2004, p. 8. “Como Kant, Schiller defendia a autonomia das esferas estética, teórica e moral.” 
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natureza sensível do indivíduo, pretendendo tornar essa natureza dócil perante os 

imperativos da razão. Os homens devem, sem haver discordâncias, seguir a teoria 

rigorista do dever, porém, “segundo Schiller, o ser humano é a unidade de racionalidade 

e sensibilidade e não tem o direito de contrapor ou de sacrificar uma à outra” (SANTOS, 

2012, p. 233). 

Há uma importante diferenciação entre Schiller e Kant no que concerne à vontade, 

pois, para este segundo filósofo, “a vontade não é outra coisa senão razão prática” 

(KANT, 1974, p. 217). Na filosofia de Schiller aceita-se a premissa de liberdade total do 

ser humano, a saber, a vontade é livre para escolher entre a sensibilidade e a forma da lei 

moral36. Não há falta de liberdade caso a vontade discorde do imperativo categórico, e o 

homem tem total soberania em suas ações, sejam concordantes ou não com a moralidade. 

Se esse é o caso, existe uma divergência evidente no conceito de vontade e Schiller 

contraria a prerrogativa kantiana na moral, sendo seus pressupostos não totalmente 

kantianos e havendo um projeto filosófico próprio ao autor neoclassicista. 

No entanto, Schiller observará que na ação moral é lícito coincidir lei e vontade, 

porém “é certo que na avaliação moral unilateral esta diferença desaparece”. Na 

perspectiva da moral a vontade tem que se curvar perante a razão, “pois a razão se satisfaz 

apenas se sua lei valha incondicionalmente; na avaliação antropológica plena, porém, 

quando o conteúdo conta ao lado da forma e também o sentimento vivo tem a sua voz, 

ela será considerada tanto mais” (SCHILLER, 1989, p. 32). Ou seja, não se ignora 

nenhuma parte da unidade que o ser humano é em si, pois explora-se a realidade efetiva 

na qual o homem tem sua existência. Há sensibilidade e forma, e o ser humano não é 

determinado senão por um comando à sua vontade, que não é obrigada ou coagida a agir 

de qualquer forma que não seja a de sua própria deliberação37. Vê-se uma polissemia 

nesse conceito, porém não necessariamente existe a exclusão dos princípios da razão, 

como é visto nas cartas a Körner38. 

 
36 Ou como aparecerá em Sobre o Sublime: “A vontade é o que caracteriza o ser humano, a própria razão 

não passa de sua regra eterna. Toda a natureza age racionalmente, a prerrogativa humana é apenas a de agir 

racionalmente com consciência e vontade. Todas as outras coisas são obrigadas; o homem é o ser que quer. 

Por isso mesmo, nada é tão indigno para o homem quanto sofrer alguma violência, pois a violência o anula. 

Quem a comete não faz nada menos do que contestar a nossa humanidade; quem a sofre covardemente abre 

mão de sua humanidade” (SCHILLER, 2011, p. 55). Foi usado aqui a tradução de Pedro Süssekind e 

Vladimir Vieira, pela editora Autêntica (2011), Do Sublime ao Trágico. 
37 O “conceito de vontade, pode-se afirmar que muitas vezes ele é usado em seu sentido kantiano, enquanto 

vontade universalmente legisladora identificada à razão prática”. (SCHILLER, 1989, p. 158; cf. nota 64). 
38 Cf. SCHILLER, 2002, p.57. 
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Salienta-se que a visão de Schiller surge em uma análise antropológica. Ele vê o 

homem como capaz de se autodeterminar, independente da premissa advir de um 

princípio racional ou sensível. Humanos são capazes de agir sob a inclinação de uma 

vontade afetada sensivelmente; mesmo que a regra correta remeta à razão, agimos 

conscientes de nossa decisão e não a tomamos simplesmente pela inclinação, mas em 

última instância com o aceite de nossa racionalidade. Se assim não o fosse, seríamos 

afetados puramente pela sensibilidade, tal qual os animais, porém, agimos 

conscientemente, independente da pura vontade racional. 

Em concordância com Kant, Schiller também não considera a mera utilidade no 

âmbito da moral. Schiller aponta que a cultura fez a cisão39 na unidade do homem e na de 

“todos os povos a caminho da cultura, pois sem distinção tiveram de abandonar a natureza 

através da sofisticação, antes de poderem retornar a ela pela razão” (SCHILLER, 1989, 

p. 39). Apresenta-se uma divisão na unidade do ser humano (sensível e racional) para o 

desenvolvimento da espécie, pois: 

tão logo a experiência ampliada e o pensamento mais preciso tornaram 

necessária uma separação mais nítida das ciências, assim como, por outro lado, 

o mecanismo mais intrincado dos Estados tornou necessária uma delimitação 

mais rigorosa dos estamentos e dos negócios, rompeu-se a unidade interior da 

natureza humana e uma luta funesta separou as suas forças harmoniosas. O 

entendimento intuitivo e o especulativo dividiram-se com intenções belicosas 

em campos opostos, cujos limites passaram a vigiar com desconfiança e ciúme, 

e com a esfera à qual limitou sua atuação, cada um deu a si mesmo um senhor 

que não raro termina por oprimir as demais potencialidades (SCHILLER, 

1989, p. 40 e 41). 

A concepção schilleriana busca a reconciliação de forma e matéria através da 

cultura. A ética do neoclassicista não é pura, porém respeitará os princípios kantianos em 

sua pureza na fundamentação da moral, e no momento de sua aplicação haverá elementos 

externos que serão considerados por Schiller para a efetivação da mesma, pois a ação 

moral é exercida na sensibilidade. Segundo Süssekind, a “ênfase excessiva na cultura 

teórica e no domínio racional, de acordo com as propostas do projeto iluminista, tenderia 

a tornar insensível o homem refinado; assim como a falta de educação faria do homem 

inculto um escravo de seus impulsos”40. A busca pela harmonia dos impulsos, segundo 

Schiller, auxiliaria na efetividade dos princípios morais nas contingências do mundo. 

O homem é uno consigo mesmo, porém a cultura que criou essa cisão deve ser 

superada para efetivação da moralidade. A moral pura ser a única possibilidade ética é 

 
39 Cf. SCHILLER, 1989, p. 40. 
40 SÜSSEKIND, Pedro. SCHILLER E O DESAFIO DE PENSAR A MODERNIDADE. In HUSSACK, 

Pedro; VIEIRA, Vladimir, 2011, p. 14 e 15. 
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desconsiderar que “o homem físico, [...] é real enquanto o ético apenas problemático” 

(SCHILLER, 1989, p. 28). No sentido de não poder ser transposto um princípio ético puro 

para a materialidade sem prejuízo, o real é um âmbito da moral impura. É necessário 

pensar a completude com que o homem realiza as suas ações, não como um terreno sem 

contingências, mas que abarca razão e matéria. 

2.3 Estética: da sensibilidade à forma 

Analisaremos a posição de Schiller segundo suas concordâncias e divergências a 

partir do confronto entre os pressupostos estéticos e morais, comparando-o com o 

pensamento kantiano. A origem das reflexões do neoclassicista no âmbito da filosofia foi 

principalmente pela leitra da obra de Kant, sua terceira crítica, a Crítica da faculdade de 

julgar. A passagem da terceira crítica de uma possibilidade de ligação entre sensível e 

formal incentiva Schiller; nesta Kant diz: 

O gosto torna possível uma espécie de transição do atrativo sensível ao 

interesse moral habitual, sem um salto muito violento, na medida em que 

representa a imaginação, mesmo em sua liberdade, como determinável para o 

entendimento de maneira conforme a fins, e ensina a encontrar uma livre 

satisfação em objetos dos sentidos mesmo quando não há um atrativo sensível 

(KANT, 2016, p. 252). 

A teoria de Kant analisa a estética como algo que auxilia na transitoriedade de 

puro racional ao sensível, porém, Wood dirá que “para Kant, contudo, o juízo de gosto é 

cuidadosamente distinguido da agradabilidade subjetiva e de todos os juízos objetivos 

sobre a bondade – tanto instrumental quanto moral.” Ou seja, não há um interesse ou uma 

ligação direta com a moralidade. Kant dá grande importância à tese da “autonomia da 

estética”, que “é a seguinte: somente quando os juízos de gosto podem ser distinguidos 

dos juízos morais é que eles podem ser entendidos como desempenhando o papel 

importante e positivo que de fato desempenham – e devem desempenhar na vida moral” 

(WOOD, 2005, p. 193). Não há intenção em Kant de uma dependência ou subserviência 

de princípios estéticos a morais e Schiller corrobora a tese da autonomia da arte. 

No entanto, Schiller, apesar de considerar as belas artes como necessariamente 

autonômas, dirá que a estética pode proporcionar um auxílio à moralidade. Afirmamos, 

com Barbosa, que durante todo o período de escrita filosófica schilleriana, 

seja em suas preleções sobre estética do semestre de inverno de 1792-1793, 

seja na correspondência com Körner em janeiro e fevereiro de 1793 sobre o 

problema do fundamento objetivo do belo, seja nos diversos escritos sobre o 

trágico, o sublime e o patético, como também em “Sobre a graça e a dignidade” 

e, naturalmente, na correspondência com o Príncipe de Augustenburg, Schiller 

ocupou-se, de diferentes maneiras, com o nexo entre o estético e a razão 

prática, mas sempre em confronto direto ou indireto com Kant (BARBOSA, 

2015, p. 120). 
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Schiller concorda com Kant na concepção de que o prazer estético é 

desinteressado e não pode ter uma utilidade ou visar uma finalidade exterior. Ambos 

concordam que a finalidade do objeto das belas artes não deve servir a conclusão de um 

fim exterior a si mesmo, “Kant é muito claro quanto ao fato de que ele pode e dá 

nascimento a interesses inclusive a interesses intimamente conectados a interesses 

morais” (WOOD, 2005, p. 194). Isso cabe mais a uma analogia e a certas aproximações 

do que a uma interligação da estética com a moral, como Schiller levará a cabo em seu 

trajeto teórico. 

Para Kant, todo o ponto da independência ou “autonomia” da estética em 

relação à moralidade é que o prazer estético acrescenta uma nova dimensão à 

nossa experiência moral, algo que ela não poderia fazer se não fosse mais do 

que uma apreensão sensível da perfeição ou mais do que o exercício do mesmo 

sentimento de aprovação que fundamenta a moralidade (WOOD, 2005, p. 

195). 

Kant argumentará que “não pode haver uma regra objetiva do gosto que 

determinasse por conceitos o que é belo” (KANT, 2016, p. 128). E nesse ponto Schiller 

discordou, tendo sua argumentação em Kallias focalizada na tentativa de conceituar a 

beleza e dar-lhe uma propriedade objetiva universal, o que Kant nega. Como escreve 

Höffe, “o conceito chama a atenção tanto para o comum, a universalidade, quanto também 

para o particular, uma subjetividade distinta da objetividade científico-natural 

matemática” (HÖFFE, 2005, p. 300). Já a busca do literato-filósofo é por um princípio 

possível para se apontar como objetivo e que todo objeto belo deveria conter em si 

mesmo. Tal posição é indicada em seu escrito do Kallias. 

A conceituação mais célebre da beleza em Schiller está presente no seu livro 

Kallias ou Sobre a Beleza (SCHILLER, 2002), em que ele tenta superar Kant e achar um 

princípio objetivo para o belo. O autor neoclassicista tem total ciência da dificuldade de 

encontrar tal fundamento para a estética e “essa dificuldade é quase ilimitada” 

(SCHILLER, 2002, p. 42), porém, ele insiste em sua jornada de superação da estética de 

Kant. Em sua concepção, a arte fará o ser humano se comportar passiva e ativamente de 

modo simultâneo, pois é possível sentir as impressões da obra de arte (sensível e 

representada no mundo) sendo passivos nessa contemplação, e também sendo ativos 

dando formas da razão para tal objeto (SCHILLER, 2002, p. 54). Para o filósofo esteta, 

na contemplação da bela arte percebe-se uma harmonização de ambas as naturezas 

humanas, a saber, a material (sensível) e a formal (razão/entendimento), pois “a beleza 

não é outra coisa senão liberdade no fenômeno” (SCHILLER, 2002, p. 60).  
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A conceituação que Schiller traz para a beleza é a conjugação da natureza e da 

razão na superação da cisão da humanidade: “Então essa analogia de um objeto com a 

forma da razão prática não é liberdade de fato, e sim meramente liberdade no fenômeno, 

autonomia no fenômeno” (SCHILLER, 2002, p. 59). Para Schiller, a obra de arte tem de 

parecer determinada por si mesma, ou seja, não pode demonstrar nenhuma interferência 

do exterior, aparecendo ao espectador como algo autodeterminado. Aqui aparece a 

ligação entre o mundo que é apreendido pelos sentidos com aquilo que está em nosso 

interior, o entendimento ou razão. 

A obra de arte precisa ser conforme a regra, parecendo dada pela própria coisa e 

não pela mão do artista, que seria uma heteronomia e tornaria menos belo o objeto, pois 

a técnica é o meio para a aparência de liberdade na obra de arte. A liberdade é, portanto, 

a condição fundamental do belo e a técnica será considerada o meio para tornar a 

representação do belo algo aparentemente livre – pois não o é de fato – sendo somente o 

reino moral digno da liberdade, a beleza tem similaridade a ela.41 Por isso, existe a 

tentativa de alçar-se ao terreno da liberdade através das belas-artes, essa é a tese que 

Schiller persegue. 

O argumento não é voltado para tornar o estético em moral, mas para aparecer 

livre, “portanto, admitir ou imitar a forma da razão prática quer dizer apenas: não ser 

determinado do exterior, e sim por si mesmo, ser determinado autonomamente ou assim 

parecer” (SCHILLER, 2002, p. 57). O autor considera que buscar uma ideia de causa e 

efeito no objeto é algo que acontecerá inevitavelmente em razão daquilo que se apreende 

no sensível, porém, como na bela obra de arte, essa causa aparece indeterminada e, então, 

a razão exterioriza uma ideia de liberdade. O ser humano cede uma aparência de 

autodeterminação ao objeto, e a ideia infere que há liberdade no objeto, ou seja, a matéria 

nada mais é que simples natureza. Mas quando há beleza, o homem (racional) “empresta 

ao objeto (regulativamente, e não constitutivamente, como no ajuizamento moral) uma 

faculdade de determinar a si mesmo, uma vontade, e o considera em seguida sob a forma 

dessa vontade dele (e não da vontade dela, pois senão o juízo tornar-se-ia um juízo moral” 

(SCHILLER, 2002, p. 58). 

O intuito é que a própria arte pareça não obedecer a qualquer regra externa, 

demonstrando aquilo que Schiller chama de liberdade no fenômeno. “A beleza, no 

entanto, habita apenas no campo dos fenômenos, e não há, pois, nenhuma esperança de, 

 
41 Cf. SCHILLER, 2002, p.81-105. Referente ao Kallias, carta a Körner à 23 de fevereiro de 1793. 
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mediante a mera razão teórica e pela via do pensamento, topar com uma liberdade no 

mundo sensível” (SCHILLER, 2002, p. 69). Não é possível que a obra de arte ou qualquer 

fenômeno possa ser livre, mas somente que assim o pareça. A razão considera o objeto 

similar à liberdade, não que o objeto seja livre, mas que assim pareça para o observador, 

havendo uma diferenciação entre o ser e ter a aparência de livre. 

A tentativa de harmonização da razão e dos sentidos proporciona, segundo 

Schiller, uma transição entre as leis da moral e a natureza sensível. Transpor um comando 

dado pela razão para a efetivação é mais fácil quando se harmoniza o interior do 

indivíduo, e as belas artes têm um papel fundamental nessa modificação do ser humano. 

Por isso, a arte em sua formulação schilleriana do belo expõe que “a liberdade no 

fenômeno é, a saber, o fundamento da beleza, mas a técnica é a condição necessária da 

nossa representação da liberdade” (SCHILLER, 2002, p. 69 e 70). A regra existe como 

meio para se propiciar a aparência de uma espontaneidade da obra de arte. O sujeito 

observador deve alcançar um objeto sensível feito por um artista através de técnica 

rigorosa e por esse motivo não deve ver nada além do próprio objeto, seja a mão do artista 

ou o material do qual é feito. “A grande ideia de autodeterminação nos reflete a partir de 

certos fenômenos da natureza, e a estes chamamos beleza” (SCHILLER, 2002, p. 68). E 

mais adiante, ele dirá que 

Se o juízo de gosto é inteiramente puro, então tem de ser inteiramente abstraído 

disso que valor (teórico ou prático) o objeto belo possui por si mesmo, de que 

material é formado e pra qual fim existe. Que ele seja o que ele quer! Tão logo 

o ajuizamos esteticamente, então queremos meramente saber se o que ele é, é 

por si mesmo. Perguntamos menos por uma propriedade lógica do mesmo, de 

modo que antes lhe “creditamos como a mais alta prerrogativa a independência 

de fins e regras. [...] É lícito e é preciso que o produto belo seja até conforme 

a regras, mas ele tem de aparecer como livre de regras (SCHILLER, 2002, p. 

69). 

É necessário que não apareça qualquer regra ao espectador, parecendo totalmente 

livre, e isso acontecerá “tão logo não encontremos seu fundamento fora dela nem sejamos 

levados a procurá-la fora dela” (SCHILLER, 2002, p. 70). Objetos que demonstram que 

foram feitos para alguma utilidade exterior se tornam menos belos; segundo o autor, não 

haveria a mesma percepção ou ajuizamento, pois seria uma formação heterônoma, ou 

seja, determinada exteriormente. A beleza não existe determinada por ideias éticas. O 

filósofo quer “demonstrar por indução e pela via psicológica que da conjugação do 

conceito da liberdade e do fenômeno, da sensibilidade em harmonia com a razão, tem de 

decorrer um sentimento de prazer que é igual à complacência que costuma acompanhar a 

representação da beleza” (SCHILLER, 2002, p. 82). 
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Por essa necessidade de autodeterminação do objeto por si mesmo (heautonomia, 

hautonomia ou auto-autodeterminação42), Schiller dirá que a “beleza é natureza na 

conformidade à arte” (SCHILLER, 2002, p. 85), e natureza pode ser aqui entendida como 

natureza da coisa43, e a arte compreendida como técnica (regra). 

Beleza, nesse sentido, entende-se como a imitação de algo natural (material e 

existente no mundo) conforme a técnica que faça a obra de arte parecer ser 

autodeterminada, tendo o artista então de fazer a forma do objeto prevalecer sobre outros 

aspectos. Na visão de Schiller, se um objeto só é determinado pela forma, enxerga-se 

autonomia nele; porém, se há técnica visível, vê-se uma força externa ao objeto, e essa 

determinação exterior elimina ou diminui a beleza. Segundo Schiller, se “realizamos um 

propósito moral com um objeto, então a forma desse objeto será determinada por uma 

ideia da razão prática, portanto, não por ele mesmo; portanto sofrerá heteronomia” 

(SCHILLER, 2002, p. 71). 

O fundamento objetivo da arte seria “uma tal propriedade dos mesmos, cuja 

representação nos obriga absolutamente a produzir em nós a ideia de liberdade e a referi-

la ao objeto” (SCHILLER, 2002, p. 82). Portanto, mesmo que o entendimento requeira a 

causa e o efeito que expliquem qual o fim e a regra que levou ao belo, não a encontramos. 

Nega-se uma determinação exterior, assumindo que a própria obra de arte é causadora de 

si própria e por uma vontade que é sua44. “Não é, porém, necessário que o entendimento 

conheça essa regra (pois o conhecimento da regra destruiria toda aparência da liberdade, 

como é realmente o caso em toda estrita conformidade a regras); basta que o entendimento 

seja conduzido a uma regra – indeterminada” (SCHILLER, 2002, p. 84). A aparência da 

obra de arte vai levar à percepção de uma propriedade suprassensível no sensível. 

A consideração é que a beleza, na obra de arte que tem essa característica, 

apresenta um traço que ultrapassa a sensibilidade, que tem aparência de liberdade. A 

 
42 “O que é, pois, natureza na conformidade à arte? Autonomia na técnica? Ela é a pura concordância da 

essência interna com a forma, uma regra que é ao mesmo tempo dada e seguida pela coisa mesma. (Por 

esse motivo, apenas o belo é, no mundo sensível, um símbolo do acabado em si ou do perfeito, pois ele não 

precisa ser referido, como o que é conforme a fins, a algo externo, e sim comanda-se e obedece a si mesmo 

simultaneamente.” E ele dirá que “é belo se sua perfeição aparece como natureza” (SCHILLER, 2002, p. 

90, 94 e cf. p. 102 nota 7). 
43 Schiller descreve o conceito de natureza: “Se digo: a natureza da coisa: a coisa segue sua natureza, se 

determina através de sua natureza: assim oponho aqui natureza a tudo aquilo que é diferente do objeto ao 

que no mesmo é observado como meramente contingente e pode ser desconsiderado sem que sua essência 

seja ao mesmo tempo suprimida. Esta é como que a pessoa da coisa, pelo que é diferenciada de todas as 

outras coisas que não são de sua espécie” (SCHILLER, 2002, p. 85). 
44 “A forma tem de ser ao mesmo tempo autodeterminante e autodeterminada no sentido mais próprio; tem 

de haver aí não mera autonomia, e sim heautonomia”, o qual em nota é classificado enquanto “auto- 

autodeterminação” (SCHILLER, 2002, p. 92 e 103). 
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percepção apreende aquilo como algo livre, mas não necessariamente é, somente tem 

similaridade ou aparência de livre. A liberdade é a possibilidade de o próprio objeto se 

autodeterminar, tomar o rumo conscientemente por si, enquanto a mão do artista e o 

material são olvidados e não perceptíveis; assim, apreende-se aquilo que é a coisa imitada 

e que parece determinada segundo sua própria natureza. É possível sentir e pensar o objeto 

belo como legitimamente livre, pois isso é impossível, porém, ele aparece enquanto algo 

livre. 

A liberdade é transportada para a matéria, dando um verniz suprassensível a um 

objeto que se sabe ser material e é imperativo que o belo pareça totalmente determinado 

por si. Portanto, vê-se algo do universal em um objeto definitivamente natural, que é 

representado e existe enquanto matéria, impossibilitado por sua própria natureza de 

decidir seu próprio rumo, pois é natureza. A beleza enquanto liberdade no fenômeno é a 

impressão que a obra de arte causa, necessariamente, no observador, gerando a apreensão 

de uma aparência de autodeterminação em um fenômeno. Essa aparência é capaz de 

transportar o observador a um estado que engloba as capacidades sensíveis e racionais, 

correlacionando a limitação e infinitude, é a conjugação das capacidades humanas. 

Assim, somente a obra de arte, para Schiller, será capaz de transportar o observador a essa 

instância que o estado combina o todo ao particular. 
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3. GRAÇA E DIGNIDADE: entre ética estética 

Na obra Sobre a Graça e a Dignidade (1793), Schiller postula sua tentativa de 

conciliar gosto e moralidade45. Nela são desenvolvidos os conceitos considerados os 

principais assuntos desse capítulo, a saber, a graça e a dignidade. Para Schiller, haverá 

uma diferenciação entre a beleza natural, que é matéria sensível presente no mundo, e a 

beleza moral, que se desenvolve no âmbito da razão. Analisar-se-á, a seguir, a 

argumentação proposta pelo filósofo para compreender a conexão entre estética e ética. 

Schiller não acredita que a violência do dever com a sensibilidade trará vantagens 

para a efetivação de imperativos morais, portanto, não desenvolve a liberdade. E assim, 

“se a natureza sensível fosse sempre a parte oprimida e nunca a parte ‘colaboradora’, 

como poderia oferecer todo o fogo dos seus sentimentos ao triunfo que é festejado sob a 

mesma?” (SCHILLER, 2008, p. 41). A argumentação de Schiller é antropológica, 

diferenciando entre o ideal e a realidade na qual o ser humano se insere. Afirma-se que 

as ações humanas deveriam seguir os imperativos da razão, no entanto, Schiller aponta 

que no ser humano há duas naturezas – a sensível e a racional – que, quando delimitadas 

a seu âmbito, determinarão beneficamente o ser humano como um todo. É necessário que 

se apaziguem os ânimos e sejam harmonizadas sensibilidade e razão para assim efetivar 

a moralidade no âmbito das ações, pois, conforme cada parte se limita, sobra espaço para 

a liberdade da outra.46 

A postulação de Schiller evidencia o problema da moralidade no real. A luta entre 

a sensibilidade e a razão dura enquanto o ser humano existir. A moralidade, enquanto 

concordância total da vontade com o imperativo da razão, poderia ser alcançada somente 

num plano puramente racional. Dito isso, esmiuçaremos o livro Sobre Graça e 

Dignidade, trazendo acréscimos de outros escritos e explanando as ideias desenvolvidas 

pelo neoclassicista para demonstrar argumentação em favor de uma beleza que pode ser 

moral. 

 
45 Este receberá uma resposta no escrito de Kant sobre: “A Religião dentro dos limites da simples razão.” 

KANT, 1974. 
46 Cf. SCHILLER. 2002, p. 97. 
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3.1 O Mito do cinto de Vênus 

O texto começa com uma analogia ao mito do cinto de Vênus da mitologia grega47. 

Esse cinto não agrega beleza física, mas é capaz de “emprestar a graça [Anmut] e de obter 

o amor a quem o porta”, pois, “toda graça é bela” (SCHILLER, 2008, p. 7). Essa beleza 

não é natural, o belo natural não contém graça para ser o que é e para tê-la seria preciso 

vestir-se de tal cinto. Juno, a rainha dos deuses, tinha a intenção de conquistar Júpiter 

esta, então, pediu o cinto para se tornar graciosa além de bela, ou seja, ela não estava 

segura de que somente sua beleza iria alcançar o coração de Júpiter, pois o cinto tinha um 

“poder mágico”. O cinto é capaz de acrescentar uma beleza – a graça – que não é natural, 

não nasce com o sujeito e também não é “nenhuma prerrogativa exclusiva do belo” 

(SCHILLER, 2008, p. 8). Logo, existe uma beleza diferente daquela física. 

Schiller considera o cinto como um símbolo para algo suprassensível. O 

neoclassicista lê filosoficamente o mito, concebendo a graça como “uma beleza móvel; 

uma beleza, a saber, que nasce no seu sujeito de modo contingente e que pode cessar do 

mesmo modo”, logo em seguida conceitua a beleza ‘física’ pelo como uma beleza “fixa, 

que é dada com o sujeito mesmo de modo necessário” (SCHILLER, 2008, p. 8). A graça 

é constituída pelo próprio sujeito enquanto ele vive e se forma, e a beleza fixa é conectada 

diretamente com a constituição material do ser humano. A questão que se impõe é a de 

conceber sensivelmente uma propriedade como a graça, que é própria ao sujeito - e não 

um adorno -, conforme o mito rapidamente descrito acima. O literato-filósofo dirá que o 

cinto é contingente e que não nasce com a pessoa48, mas pode ser adquirido e age de modo 

mágico, dando a esta características do reino da liberdade.  

A graça é a beleza do movimento pois, “em primeiro lugar, objetiva e se atribui 

ao objeto mesmo e não apenas ao modo como nós apreendemos. Ela é, em segundo lugar, 

algo contingente no mesmo e, ainda que deixemos de pensar esta propriedade dele, resta 

o objeto” (SCHILLER, 2008, p. 9). A graça é contingente porque não nasce com o sujeito, 

 
47 Cf. Ilídia de Homero, versos 153 a 360; para uma elucidação da recepção de Schiller cf. subcapítulo 2.2, 

SILVA, 2018, p. 58-61. 
48 Schiller irá definir o conceito de “pessoa” mais adiante nesse mesmo escrito: “Mas o homem é, ao mesmo 

tempo, uma pessoa, um ser que pode ser causa de si mesmo e, com efeito, a causa absoluta e última dos 

seus estados e que pode modificar-se segundo razões que toma de si mesmo. O modo do seu aparecer é 

dependente do modo do seu sentir e querer e, portanto, de estados que ele mesmo determina em sua 

liberdade e não a natureza, segundo a sua necessidade.” (SCHILLER, 2008, p. 19). A pessoa é aqui 

considerada como a parte imutável do ser e, correspondendo a sua parte móvel, estão os seus estados 

(sensíveis, intelectuais ou psicológicos). Schiller dirá em suas Cartas que se “distingue no homem aquilo 

que permanece e aquilo que se modifica sem cessar. Ele chama o permanente de sua pessoa, o imutável de 

seu estado” (SCHILLER, 1989, p. 63), confirmando sua posição exposta em Über Anmut und Würde. 
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mas surge enquanto ele se forma e se constitui (podendo também não surgir e, ainda 

assim, não acarretar em perdas ao indivíduo). Schiller explicita, porém, que não é 

qualquer movimento que pode possuir graça, somente aqueles que se referem à 

humanidade, desconsiderando aquilo que é apenas natureza. 

A graça é demonstrada em movimentos voluntários ligados à nossa liberdade, pois 

eles “são uma expressão das sensações morais” (SCHILLER, 2008, p. 10) no mundo 

sensível. “A graça é uma beleza que não é dada pela natureza, mas é produzida pelo 

sujeito mesmo”. Tal proposição é a rememoração dos tempos áureos da Grécia Antiga, 

nos quais houve uma unidade entre o campo sensível e o inteligível, em que “a 

sensibilidade nunca pode mostrar-se a ele sem alma, e aos sentimentos humanos é 

igualmente impossível isolar a grosseira animalidade e a inteligência” (SCHILLER, 

2008, p. 11). No ideal grego, como interpretado por Schiller, existe uma harmonização 

entre a ideia e a matéria, uma conexão da ética do ser humano com a natureza sensível. 

“Para o grego, a natureza nunca é mera natureza [...] para ele, a razão nunca é mera razão 

[...]. Natureza e eticidade, matéria e espírito, terra e céu se misturam de modo 

maravilhosamente belo em suas poesias” (SCHILLER, 2008, p. 11). 

A busca é por uma ligação, e não sobreposição de uma natureza à outra. A beleza 

da estrutura não impede a graça, pois essa é uma beleza que se refere ao suprassensível; 

logo, a graça liga-se à natureza ética do ser humano. “A beleza arquitetônica é aquela que 

provém exclusivamente da natureza e que não é orientada por nada que não seja a própria 

natureza [...] diferenciando-se da graça que é proveniente apenas da liberdade” (SILVA, 

2018, p. 61). Esta beleza é determinada enquanto causalidade natural e a graça é criada 

contingentemente pelo sujeito no terreno da liberdade. O mito representa ambas as 

perspectivas: a deusa possui uma beleza fixa ou física, que pode fazer mesmo os deuses 

se inclinarem com desejo por ela, em virtude de uma inclinação sensível; já o cinto de 

Vênus é móvel e representa a possibilidade da aquisição para os seres humanos de uma 

beleza moral. 

A liberdade é o fundamento da graça, pois é nela que se desenvolve a moralidade 

nos indivíduos, podendo desenvolver essa beleza do âmbito suprassensível. Havendo a 

distinção entre os campos das belezas em Schiller, fica claro que a liberdade não interfere 

somente onde a natureza foi causa, assim como a liberdade não eleva a beleza 

arquitetônica49. Esta beleza fixa não fará qualquer menção à destinação ética do ser 

 
49 Cf. SCHILLER, 2008, p. 13. 
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humano, pois a faculdade que opera sobre ela é estética e não se refere ao fim moral da 

pessoa. A inteligência, por quaisquer ardis que use, não será capaz de assegurar a beleza 

para si mediante especulações. Enquanto sensibilidade, o homem não é mais que um 

objeto, “um fenômeno entre fenômenos” (SCHILLER, 2008, p. 14). A sua destinação 

ética interfere indiretamente em sua formação física, porém não a modifica: 

A destinação do homem como inteligência participa, portanto, da beleza de sua 

estrutura apenas na medida em que sua exposição, isto é, sua expressão no 

fenômeno, coincide, ao mesmo tempo, com as condições sob as quais o belo 

se produz no mundo sensível. A beleza mesma, a saber, sempre tem de 

permanecer um efeito livre da natureza e a ideia da razão, que determinou a 

técnica da estrutura humana, nunca pode conceder-lhe a beleza, mas apenas 

permiti-la (SCHILLER, 2008, p. 14). 

A fundação da pessoa se dá em dois campos: do intelecto e das intuições. Por 

outro lado, o julgamento da beleza da estrutura não é mediado pela razão; assim, o objeto 

é considerado totalmente independente de suas finalidades suprassensíveis. Agora, será 

analisada pormenorizadamente a Graça, na qual harmonizam-se sensibilidade e 

entendimento. 

3.2 Graça: beleza do jogo 

Na beleza do jogo, existe participação da razão. A razão pode ligar-se ao objeto 

de duas maneiras: I) encontrar no objeto a propriedade e conceituar tal ideia presente na 

natureza; II) introduzir uma ideia no objeto, de modo contingente ou subjetivo. Esse é o 

caso em que a beleza entra em conexão com o suprassensível, é a graça. Quando há essa 

conexão, o homem se torna mais livre, pois seu estado interno concorda com o sensível. 

É o interior concordante com o exterior. 

A intromissão de uma ideia exterior no objeto o torna significativo para a razão, 

lembrando que não se trata de uma ingerência de um sobre o outro. Segundo o autor do 

iluminismo50, o gosto seria o conector que liga o campo sensível ao inteligível. O gosto é 

capaz de transitar de modo gracioso entre ambas as naturezas do ser humano. Schiller diz, 

portanto, que “a beleza é, por isso, considerada cidadã de dois mundos, a um ela pertence 

pelo nascimento, ao outro, por adoção; ela recebe sua existência na natureza sensível e 

adquire, no mundo da razão, a sua cidadania” (SCHILLER, 2008, p. 16 e 17). Schiller 

considerará o juízo de gosto como aquilo que é capaz de aproximar o sensível à ideia, e 

diz que o belo “enobrece as intuições em ideias e transforma o mundo sensível, de certo 

modo, num reino da liberdade” (SCHILLER, 2008, p. 17). 

 
50 Cf. KANT, 2016, p. 252. 
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Como descrito no primeiro capítulo, é em seu escrito Kallias ou Sobre a Beleza 

que Schiller iniciou sua conceitualização da beleza como “liberdade no fenômeno”, 

trazendo a reflexão: a bela arte tem de mostrar-se como livre, ou assim parecer.51 Reitera-

se aqui que “a beleza arquitetônica do homem é, portanto, como acabo de dizer, a 

expressão sensível de um conceito da razão [...] não revela do seu sujeito nada mais que 

o que é sensível e apenas na representação recebe um significado supra-sensível.” Ainda 

é vista, no desenvolvimento dessas proposições, uma convergência entre a razão e a 

natureza, na qual as exigências da razão “coincidem com a necessidade da natureza, de 

modo que a última cumpre a missão da primeira, na medida em que ela age apenas 

segundo sua própria inclinação” (SCHILLER, 2008, p. 18).  

 O humano possui liberdade e a vontade livre determina os seus estados, não a 

natureza. Como o modo dela aparecer depende de sua pessoa e estados, o ser humano é 

livre para deliberar sobre como agir, pois, se fosse apenas natureza, não haveria a 

espontaneidade, a qual Schiller pressupõe no ser humano. E “o âmbito do espírito se 

estende até onde a natureza é viva e não termina antes que a vida orgânica se perca na 

massa sem forma e que cessem as forças animais”. Há espírito enquanto houver vida no 

sujeito humano, e toda a natureza de que o ser humano dispõe é influenciada pelo espírito. 

Schiller dirá que 

Não apenas os instrumentos da vontade, mas também aqueles aos quais a 

vontade não tem de dominar imediatamente experimentam, ao menos, 

mediatamente a sua influência. O espírito não os determina somente de modo 

intencional quando age, mas também de modo não-intencional, quando sente 

(SCHILLER, 2008, p. 19). 

A razão entra na beleza conforme interfere nela por sua liberdade, trazendo 

modificações que decorrem sob as leis da natureza, surgidas da ingerência da razão à 

natureza. A natureza não é mais capaz de guardar sua obra da ação humana e é o espírito 

que faz da natureza um produto de seu agir; portanto, é a responsável pelo que cria. Sua 

natureza, seu corpo, é subordinado à pessoa e por sua liberdade lhe é permitido exercer 

segundo sua vontade aquilo que lhe aprouver. Com isso, Schiller diferenciará os tipos de 

beleza: 

A natureza deu a beleza da estrutura, a alma dá a beleza do jogo. Ora, também 

sabemos o que temos de entender por graça e Graça. A graça é beleza da forma 

sob influência da liberdade; a beleza dos fenômenos que a pessoa determina. 

A beleza arquitetônica faz jus ao autor da natureza, graça e Graça, a quem as 

possui. Aquela é um talento, esta, um mérito pessoal (SCHILLER, 2008, p. 

20). 

 
51 Cf. Cap 1.2.4. 
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A graça é a beleza que tem conexão com o espírito, a razão e a liberdade. A beleza 

arquitetônica acaba no momento em que a razão adentra no mundo natural, exigindo a 

efetivação de seu princípio a partir da liberdade. Sendo a graça algo adquirido por mérito 

e não pela natureza, ela advém a partir dos estados da pessoa: “a graça apenas pode 

pertencer ao movimento, pois uma modificação no ânimo só pode se revelar no mundo 

sensível como movimento.” Porém, em posição contrária a essa afirmação, logo em 

seguida lê-se que “mesmo traços fixos e em repouso podem mostrar graça” (SCHILLER, 

2008, p, 20 e 21). Tais traços seriam fixados a partir da repetição dos atos, hábitos e 

costumes. Conforme o espírito insistente imprimisse permanentemente na matéria seus 

traços, seria a graça fixada nos traços do indivíduo. Assim, chega-se a um ponto de 

conexão maior entre natureza e espírito; e quando extensivamente o espírito reforça tal 

ação, ele poderá interferir na composição do corpo humano, tornando-se “numa 

propriedade da estrutura e mal pode ser contado como Graça” (SCHILLER, 2008, p. 21). 

Na intenção de unificação entram as naturezas sensível e racional. O limiar entre 

a graça e a estrutura pode ser tênue52 conforme vai se aproximando do ideal de 

harmonização entre o espírito e o corpo. “A graça é sempre apenas a beleza da forma 

movida pela liberdade e movimentos que meramente pertencem à natureza nunca podem 

merecer este nome” (SCHILLER, 2008, p. 21). O princípio da liberdade sempre põe o ser 

humano em movimento segundo sua vontade, e é ele que marcará a graça. Assim, a 

inteligência é capaz de transformar a mais bela obra da natureza em algo não belo, e o 

contrário também poderá ocorrer, sendo possível “corrigir seus erros, logo que apenas o 

espírito ético queira apoiar em sua obra de formação ou mesmo, algumas vezes, apenas 

não a queira inquietar” (SCHILLER, 2008, p. 22). Então, afirma-se que o espírito pode 

enobrecer e corrigir os erros da natureza, ao seguir os princípios éticos que aparecem e 

valorizando de modo suprassensível o indivíduo. 

Esses movimentos da graça não podem ser intencionais, eles precisam ter ligação 

indireta com um estado de espírito para pertencerem à Graça. No pensamento de Schiller, 

“os movimentos se chamam voluntários ou intencionais” são consequência da efetivação 

de uma ideia no mundo sensível e sempre se conectam diretamente com o estado 

deliberativo do ânimo, a saber, a vontade, que se define como a deliberação de começar 

 
52 Como se pode conferir, mais uma vez, em um extrato na nota de rodapé 13: “Não, nós não a perdemos 

de vista [a graça] ao percebermos na pessoa adormecida os traços que um espírito benévolo e gentil formou; 

e permanece justamente a parte mais apreciável da Graça, aquela, a saber, que se fixa, a partir dos gestos, 

em traços e, portanto, traz à luz do dia a aptidão do ânimo em sensações belas” (SCHILLER, 2008, p. 21). 
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uma ação pensada e transposta na materialidade com consciência da ação que se segue. 

Contudo, há também movimentos que não dependem da razão, mas vêm em consequência 

de uma sensação interna; “chamo a estes movimentos simpáticos” (SCHILLER, 2008, p. 

22). Esses acompanham a sensação moral, mas não são por ela determinados. O 

movimento de reação de cada músculo facial não é calculado para ser graça. 

A aparência é muito importante, mas o fundamento último da graça é a própria 

espontaneidade. A graça será aparente não naquilo que a vontade determina totalmente, 

mas com o que acompanha o movimento posto pela liberdade, pois ele não terá como ser 

falseado segundo Schiller. O movimento simpático não é capaz de dissimulação para 

demonstrar uma sensação moral. Se esse for o caso a graça se esvai e esse movimento 

não determinado previamente “é remetido aqui à natureza em mim” para ser considerado 

graça. Portanto, sendo a natureza que rege aquilo que a razão deixa de determinar, o 

homem transpassa a sensação interna ao externo, torna a ideia expressa sem filtros em 

seus movimentos. “Ora, a parte que o estado de sensação da pessoa tem num movimento 

voluntário é o involuntário do mesmo e é aí também que se tem de buscar a Graça”, pois 

a beleza do jogo demonstra o que há no interior do ser humano. A sincronicidade do 

movimento simpático com o estado de espírito – pois ele acontece sem o aval da vontade 

– é deliberada pela natureza que acompanha o sentimento interno: 

O movimento voluntário sucede a uma ação do ânimo que, portanto, já passou 

quando o movimento ocorre. 

O movimento simpático, ao contrário, acompanha a ação do ânimo e o estado 

de sensação do mesmo pelo qual ele é movido a esta ação, e, por isso, tem de 

ser considerado como simultâneo a ambos (SCHILLER, 2008, p. 24). 

É pela falta do controle restritivo do movimento simpático que nele aparece a 

graça. Nesses movimentos há uma espontaneidade que não guarda qualquer antipatia ao 

estado moral interno da pessoa, pois é a expressão exata do sentimento interno do 

indivíduo. O caso do movimento voluntário não é uma necessidade natural, mas uma 

deliberação racional segundo a vontade (livre escolha entre o impulso da natureza e a lei 

da razão). A decisão não está atrelada à causa da disposição anterior. E por esse motivo 

“não se pode, portanto, dizer que o espírito se revela num movimento voluntário, pois 

este apenas expressa a matéria da vontade (o fim), mas não a forma da vontade (a 

disposição). Sobre a última apenas pode nos instruir o movimento acompanhante” 

(SCHILLER, 2008, p. 24), a saber, o movimento simpático. 

A pessoa delibera sobre qual ação tomar, porém o que expressa sua disposição 

será aquilo que não é controlável. Portanto é no movimento acompanhante ou simpático 

que se dará essa exposição mais transparentemente. É no movimento simpático que 
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aparece a disposição moral53. É evidente, pelo exposto, que movimentos premeditados ou 

falseados não terão graça; podem existir tentativas, mas são considerados artifício e 

mentira, não contendo graça alguma. Só os movimentos que são natureza (com 

fundamento na disposição suprassensível)54 têm graça, pois ela nunca pode ser planejada 

por algum artifício humano55. Não são, portanto, os movimentos deliberados que tornam 

o movimento gracioso, muito pelo contrário: é a própria incapacidade de controlá-los que 

expressa sem pudor a disposição moral, e com isso a graça ou a falta dela. 

Conforme o que foi dito até o momento, percebe-se que a graça é algo involuntário 

que está junto a um fundamento suprassensível. Schiller dirá que “nós teremos de 

procurá-la naquilo que, em movimentos intencionais, não é intencional, mas, ao mesmo 

tempo, corresponde a uma causa moral no ânimo” (SCHILLER, 2008, p. 27). Esses 

movimentos sensíveis que acompanham uma disposição ou estado de ânimo são os 

chamados movimentos falantes, e os movimentos simpáticos se enquadram nessa classe. 

Tais movimentos falantes poderão ser verificados na natureza, plantas ou animais; 

todavia, a reflexão de Schiller abarca somente aquilo que é consoante com a humanidade. 

Serão vistas, por conseguinte as características que classificam a graça como própria à 

humanidade. 

Pode-se demonstrar de modo material (sensível) o estado interno de ânimo do 

animal, porém esta é somente uma etapa do que existe enquanto universal. O ser humano 

tem seu fim determinado pela natureza, mas ela o liberta de seu jugo no momento em que 

põe liberdade na pessoa. “A natureza não apenas dá a determinação ao animal e à planta, 

mas somente ela a realiza. Mas, ao homem, ela apenas dá a determinação e confia a ele 

mesmo a satisfação desta. Somente isto o torna homem” (SCHILLER, 2008, p. 28).56 

O homem tem humanidade em virtude da existência de uma parte sensível, que 

não se diferencia dos animais, e uma parte suprassensível, na qual reside a razão e a 

liberdade. Com relação a parte que demonstra sua racionalidade podemos apontar a ação 

e o ato: aquela decorre da deliberação da liberdade, e os atos são as consequências de sua 

 
53 Cf. SCHILLER, 2002, p. 24 e 25. 
54 Nesse sentido Schiller diz que: “Embora a graça tenha de ser ou parecer algo de involuntário nós a 

buscamos apenas nos movimentos que dependem, mais ou menos, da vontade” (SCHILLER, 2008, p. 26). 
55 Schiller dirá que “Logo que notamos que a graça é simulada, nosso coração se fecha subitamente e a 

alma, que caminhava ao seu encontro, bate em retirada. Vemos subitamente ser feita, de espírito, a matéria 

e, de uma Juno celeste, uma imagem de nuvens” (SCHILLER, 2008, p. 26). 
56 Logo em seguida há outra formulação no mesmo sentido: “Posto que a natureza dá, com efeito, a 

destinação ao homem, mas põe a satisfação da mesma em sua vontade, logo, a relação presente do seu 

estado com a sua destinação não pode ser obra da natureza, mas tem de ser sua própria obra” (SCHILLER, 

2008, p. 28). 
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efetivação, sobre os quais ele ainda complementa que “somente através dos seus atos, ele 

pode, portanto, provar que é uma pessoa” (SCHILLER, 2008, p. 28) 57. É a efetivação das 

ideias no campo dos fenômenos que comprova a não dependência do ser humano às leis 

naturais, portanto, sua liberdade e humanidade existem na unificação de ambos os 

princípios que formam aquilo que ele é. O caminho para a efetivação da liberdade é a 

capacidade de harmonizar e deliberar livremente sem coerção da matéria ou da forma.  

O indivíduo é responsável pelo seu estado em relação ao fim que a natureza lhe 

determinou. Não é o baixo que é buscado pela humanidade, mas sim a conformidade com 

aquele fim posto pela razão; logo, busca-se caráter no indivíduo, pois “ele foi destinado 

e qualificado a limitar a sensibilidade pela sua liberdade” e não enquanto animal 

determinado imediatamente. E são somente os traços sensíveis que aparecem no homem, 

“o não-uso daquela faculdade e a não-satisfação daquela destinação; portanto, é, de fato, 

tão falante moralmente como a omissão de uma ação que o dever ordena é uma ação” 

(SCHILLER, 2008, p. 29). O ser humano deve então perseguir a sua destinação, pois, 

caso contrário, se limitaria a ser mero animal, coisa que a natureza não fez dele. 

É necessário, segundo Schiller, que o ser humano esteja sempre ciente de sua 

formação, pois ele é responsável por ela, é sua criação. Se “toda a individualidade da 

realização pertence à pessoa” (SCHILLER, 2008, p. 30) e deve-se visar à formação do 

caráter para a moralidade, não se pode deixar somente a natureza falar no homem. 

Meros seres orgânicos são, para nós, dignos de reverência enquanto criaturas, 

mas apenas o homem pode sê-lo, para nós, como criador (isto é, como autor 

do seu estado). Ele não deve meramente refletir, como os outros seres 

sensíveis, os raios da razão alheia, ainda que fosse a divina, mas deve, igual a 

um corpo celeste brilhar por sua própria luz (SCHILLER, 2008, p. 32) 

O ser humano tem o dever de unir em si mesmo ambas as naturezas que o formam, 

e é preciso tomar consciência de sua “destinação ética”, pois a sensibilidade é dada ao 

nascer. Faz-se necessário explicitar que o homem age e sente concomitantemente. Nesse 

sentido, enquanto age moralmente não gera prejuízo ao fenômeno. Ambas estão no 

mesmo objeto em instâncias distintas, 

logo, a satisfação também tem de ser providenciada por uma e mesma causa 

para ambas. Aquele estado do ânimo do homem pelo qual ele é mais capaz de 

realizar a sua destinação como pessoa moral tem de permitir uma tal expressão 

que também lhe seja mais favorável, como mero fenômeno. Em outras 

palavras, sua aptidão ética deve se revelar pela Graça (SCHILLER, 2008, p. 

32 e 33). 

 
57 Schiller tem uma proposição que possui similaridade com essa, que parece apontar a ação como 

ratificadora da liberdade; segue-se a passagem: “homens, animais, nuvens querem mover-se, pois a 

liberdade do vivente se manifesta apenas na ação” (SCHILLER, 2004, p. 97). 
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A Graça é a feliz coincidência entre o sensível e a razão. Pelo fato de ambas 

ocorrerem em campos distintos há uma falsa impressão, segundo Schiller, de que existe 

contradição na conciliação entre os dois campos na Graça. Ele pressupõe a existência de 

uma conexão: “que a causa moral no ânimo, que está no fundamento da Graça, produz 

necessariamente na sensibilidade dependente dele justamente aquele estado que contém 

em si as condições naturais do belo” (SCHILLER, 2008, p. 33). O alinhamento da 

sensibilidade com o moral produz um tipo de beleza, sendo que os movimentos 

involuntários que acompanham o estado do espírito expressam a realidade interna ao 

fenômeno. 

Pode-se considerar que o âmbito da moralidade é transposto para o fenômeno, 

nesse caso, e somente nesse, será considerado que existe Graça. O filósofo parece crer 

que, enquanto as situações acontecem no fenômeno, vê-se uma expressão nos indivíduos 

daquilo que internamente é sentido no estado de ânimo interno, como se houvesse 

incapacidade de controlar totalmente o impulso da natureza. 

Ora, porque o espírito (segundo uma lei que nós não podemos investigar), pelo 

estado no qual ele mesmo se encontra, prescreve à natureza que o acompanha 

o estado desta e que o estado de aptidão moral seja nele justo aquele pelo qual 

as condições sensíveis do belo são satisfeitas, ele torna o belo possível e só isto 

é sua ação. Mas que efetivamente a beleza derive disso é consequência 

daquelas condições sensíveis, portanto, do efeito livre da natureza. Mas porque 

a natureza não pode ser efetivamente chamada de livre nos movimentos 

voluntários, nos quais ela é tratada como meio para realizar um fim, e porque 

ela, por outro lado, não pode ser chamada de livre nos movimentos 

involuntários, que expressam o moral, logo, a liberdade, com a qual ela se 

manifesta, a despeito de sua dependência da vontade, é uma permissão da parte 

do espírito. Pode-se dizer, portanto, que a Graça é um favor que o ético mostra 

ao sensível, assim como a beleza arquitetônica pode ser considerada como o 

consentimento da natureza à sua forma técnica (SCHILLER, 2008, p. 33). 

O espírito assentiria em ceder sua presença e se tornaria perceptível na matéria, 

sendo, portanto, uma convergência entre o campo moral e o sensível, conjugados no 

estético. Os dois situam-se em campos distintos, porém há uma conexão que torna a 

destinação do homem mais viável; nessa conexão o homem não porá constantemente o 

sensível contra a razão legisladora. Conforme a sensibilidade não é lesada na percepção 

do sujeito, e a razão está tomando-a para seu lado, surge uma completude na ação do 

sujeito que o faz sentir (mesmo que por um instante) a completude de seu ser, na justa 

medida entre sensibilidade e razão. 

É a sensibilidade que acompanha um estado de ânimo que confirma esse 

sentimento subjetivo de concordância com a lei moral, surgindo, então, a Graça. Essa 

Graça efetua-se pelo exercício da razão, no qual existe uma busca pela destinação do 

homem. Esse é o empreendimento da efetivação da lei moral em suas ações não isoladas, 
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mas como conjunto que forma o caráter e define a pessoa como concordante com a lei 

moral. 

Se o espírito se manifesta na natureza sensível dependente dele, de um tal modo 

que ela execute a sua vontade do modo mais fiel e expresse suas sensações do 

modo mais falante sem, porém, violar as exigências que lhe faz o sentido, como 

no fenômeno, logo surgirá o que se chama graça. Mas se estaria igualmente 

longe de chamar graça se, ou o espírito se revelasse na sensibilidade através de 

coerção ou se, ao efeito livre da sensibilidade, faltasse a expressão do espírito. 

Pois, no primeiro, não haveria nenhuma beleza; no segundo, não haveria 

nenhuma beleza do jogo. É, portanto, sempre apenas o fundamento 

suprassensível no ânimo que torna a Graça falante e sempre apenas um mero 

fundamento sensível na natureza que a torna bela (SCHILLER, 2008, p. 34). 

A Graça é, portanto, a manifestação do espírito na natureza sensível a ele atrelada, 

que precisa de um fundamento no espírito, e da expressão na matéria, as quais são geradas 

na coincidência de matéria e liberdade, surgindo, assim, a beleza do jogo58. 

3.3 Constituição pessoal: os efeitos da cultura 

As relações que o homem pode ter consigo, será de ligação entre “sua parte 

sensível com sua parte racional”, tendo dominação daquela sobre esta, ou o seu contrário, 

desta sobre aquela. Ou, ainda, uma harmonia entre impulsos e leis o que constitui “o 

homem unificado consigo mesmo” (SCHILLER, 2008, p. 35). A “constituição pessoal” 

que propicia o aparecimento da Graça na visão de Schiller é o equilíbrio de forma e 

matéria, pois a leveza constitui uma característica da Graça. A cultura terá um papel muito 

importante nisso, visto que põe o meio em que o ser humano se forma, e somente a 

harmonização do homem é benéfica pois ele deve ser uno consigo. 

Porém a cultura pode ser culpada também pelos desvios do ser humano, havendo 

“sempre testemunho de uma formação cultural ainda precária se o caráter ético só se 

afirma com o sacrifício do natural; e é ainda muito imperfeita uma constituição do Estado 

que só seja capaz de produzir a unidade pela supressão da multiplicidade” (SCHILLER, 

1989, p. 32). Em suas Cartas ele dirá que: 

O homem, entretanto, pode ser oposto a si mesmo de duas maneiras: como 

selvagem, quando seus sentimentos imperam sobre seus princípios, ou como 

bárbaro, quando seus princípios destroem seus sentimentos. O selvagem 

despreza a arte e reconhece a natureza como sua soberana irrestrita; o bárbaro 

escarnece e desonra a natureza, mas continua sendo escravo de seu escravo por 

 
58“Se o espírito se manifesta na natureza sensível dependente dele, de um tal modo que ela execute a sua 

vontade do modo mais fiel e expresse suas sensações do modo mais falante sem, porém, violar as exigências 

que lhe faz o sentido, como no fenômeno, logo surgirá o que se chama graça. Mas se estaria igualmente 

longe de chamar graça se, ou o espírito se revelasse na sensibilidade através de coerção ou se, ao efeito 

livre da sensibilidade, faltasse a expressão do espírito. Pois, no primeiro, não haveria nenhuma beleza; no 

segundo, não haveria nenhuma beleza do jogo. É, portanto, sempre apenas o fundamento suprassensível no 

ânimo que torna a Graça falante e sempre apenas um mero fundamento sensível na natureza que a torna 

bela” (SCHILLER, 2008, p. 34). 
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um modo freqüentemente mais desprezível que o do selvagem. O homem 

cultivado faz da natureza uma amiga e honra sua liberdade, na medida em que 

apenas põe rédeas a seu arbítrio (SCHILLER, 1989, p. 32). 

A Graça não se manifesta quando há coação59. Portanto, ambos os desvios que o 

ser humano pode seguir não são benéficos à sua unidade sensível-racional e causam uma 

cisão no interior dele. O primeiro a ser destacado é que o ser humano só toma consciência 

de sua liberdade, de sua capacidade de autolegislação, após tornar-se um ser sensível. 

“Quando o homem se torna consciente da sua auto-suficiência pura, logo, repele tudo o 

que é sensível e apenas através desta abstração da matéria chega ao sentimento da sua 

liberdade racional.” E pelo impulso intentar dominar o homem, a razão precisa exercer 

“um poder considerável e um grande esforço”, afastando de si tais perigos. Quando a 

razão domina o indivíduo será bárbaro. A expressão sensível dela acontece na natureza 

“reprimida e a resistência interior se dará a conhecer no exterior pela coerção” 

(SCHILLER, 2008, p. 35). 

O outro caso de desvio é quando a natureza domina o ser humano, tornando 

irrelevante no indivíduo a força de sua autossuficiência: esse é o selvagem. Schiller indica 

que isso pode acontecer no carecimento das necessidades naturais no homem, não 

existindo espaço para a reflexão, e o único impulso que age é o de conservação da 

existência. Aqui a natureza domina o homem e não existe espaço para a humanidade, e 

assim se igualaria, nessa específica condição hipotética, ao animal. Tal condição será 

visível, segundo o neoclassicista, e pode notar-se que o olhar se torna “opaco e vítreo”, e 

não há nele “nenhuma alma”.60 Pelo fato da natureza tomar toda expressão de liberdade 

e não respeitar a finalidade do ser humano, torna-o cindido, agora, por selvageria, pois 

não considera a natureza da pessoa que deve ser una entre sensibilidade e forma, não 

sobrepondo uma à outra61.  

A liberdade das formas, que a vontade ética somente tinha limitado, é 

dominada pela matéria tosca, que sempre ganha tanto terreno quanto é 

arrancado à vontade. 

Um homem neste estado não revolta somente o sentido moral, que exige sem 

cessar a expressão da humanidade; mas também o sentido estético, que não se 

 
59 No seu Kallias ele aborda a autonomia do estético, na qual se elucida a incapacidade da Graça (por ser 

também uma beleza) em surgir da coação. “A beleza ou, antes, o gosto, considera todas as coisas como fins 

em si e simplesmente não tolera que uma sirva de meio para a outra ou suporte o jugo” (SCHILLER, 2002, 

p. 95). Logo, conforme a coação se faz notar qualquer beleza, seja ela puramente estética ou uma beleza 

com fundamento de origem suprassensível, a Graça, não se manifesta quando aparece enquanto coagida, 

determinada ou limitada exteriormente. 
60 Conforme descreve: “O olho que irradia a alma torna-se opaco ou também brota vítreo e fixo de sua 

cavidade, o delicado encarnado das faces engrossa num verniz tosco e homogêneo, a boca se torna em mera 

abertura, pois sua forma não é mais efeito das forças que agem, mas das forças que abrandam, a voz e a 

respiração ofegante não são mais que sopros pelos quais o peito queixoso quer se aliviar e que agora apenas 

dão a conhecer um carecimento mecânico e nenhuma alma” (SCHILLER, 2008, p. 36). 
61 SCHILLER, 2002, p. 85.  
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satisfaz com a mera matéria, mas busca na forma um contentamento livre, se 

afastará, enojado, de uma tal visão na qual apenas o desejo pode encontrar sua 

satisfação (SCHILLER, 2008, p. 36). 

O terreno criado pelas relações da sensibilidade e da razão nesses casos não é 

benéfico à destinação do ser humano, sendo no meio termo “da pressão legítima e da 

anarquia” que surge a liberdade. “Encontramos a beleza no meio da dignidade, como 

expressão do espírito dominante, e da volúpia, como expressão do impulso dominante”. 

E “aquele estado do ânimo, no qual razão e sensibilidade – dever e inclinação – 

concordam será a condição sob a qual ocorre a beleza do jogo” (SCHILLER, 2008, p. 

37). A cultura deve auxiliar no desenvolvimento do ser humano para que seja efetivada a 

liberdade. Ela não será, portanto, somente capaz de tornar a espécie humana enobrecida, 

mas também pode – se seguir um descaminho – cair em níveis mais baixos que a 

animalidade, quando a racionalidade tem parte na imoralidade. 

Schiller acredita que a educação estética é o caminho para se consolidar uma 

cultura que eleve o ser humano e o unifique em sua “essência interna.”. O “artista 

pedagogo ou político”, segundo Schiller, tem de compreender que a sustentação de sua 

criação, do próprio Estado, é dada pelos cidadãos. A sustentação do todo se forma na 

medida em que os cidadãos estão ligados a esse fim, por isso “o artista político deve” 

visar no ser humano a “especificidade e personalidade não apenas subjetivamente, para 

um efeito ilusório sobre os sentidos, mas objetivamente e para a essência interna” 

(SCHILLER, 1989, p. 33).  

A tarefa que Schiller tomará para si é a difícil missão de superar a cisão entre o 

impulso sensível com aquela busca pela razão pura, imutável. Na ética rigorista a 

racionalidade é posta sozinha como a única capaz de guiar o homem para as ações 

moralmente boas e Schiller concorda com essa visão; já a sensibilidade é colocada em 

segundo plano, e exatamente nesse ponto há uma discordância com Kant62. A 

sensibilidade é muitas vezes vista como um perigo para a racionalidade, uma tentação 

que pode subverter o homem, levando-o a tomar o caminho do plano sensível em 

detrimento do moral. Schiller dirá que se não houver limites ao impulso de felicidade 

(natural), “ele quererá de bom grado falar na atividade de escolha ética e prejudicará a 

pureza da vontade, que sempre deve seguir a lei e nunca o impulso” (SCHILLER, 2008, 

p. 37). 

 
62 “Portanto, para estarmos inteiramente seguros de que a inclinação não interveio, prefere-se vê-la em 

guerra que em acordo com a lei da razão, porque pode ser que demasiado facilmente só sua intercessão lhe 

proporcionasse seu domínio sobre a vontade” (SCHILLER, 2008, p. 37).  
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Há uma reciprocidade entre o estado do caráter do povo e o Estado, pois este honra 

a humanidade no nível que está desenvolvida subjetivamente, em relação ao ideal dos 

seres humanos – da harmonização entre sensível e racional. “Se o homem interior é uno 

consigo, ele salva especificidade mesmo na mais alta universalização do seu 

comportamento, e o Estado será apenas o intérprete de seu belo instinto, a fórmula mais 

nítida de sua legislação interna” (SCHILLER, 1989, p. 33). Infelizmente, caso aconteça 

o contrário, é dever do Estado impor ao cidadão o “rigor da lei” enquanto houver uma 

unidade interior no ser humano. O Estado é, portanto, a expressão objetificada da 

multiplicidade dos seres humanos que o constituem. 

Quando, portanto, a razão transporta à sociedade física sua unidade moral, ela 

não deve ferir a multiplicidade da natureza. Quando a natureza procura afirmar 

sua multiplicidade no edifício moral da sociedade, isso não deve acarretar 

ruptura alguma à unidade moral; a força vitoriosa repousa a igual distância da 

uniformidade e da confusão. É preciso, portanto, encontrar totalidade de 

caráter no povo, caso este deva ser capaz e digno de trocar o Estado da privação 

pelo Estado da liberdade (SCHILLER, 1989, p. 33 e 34). 
Não há uma ação moral, segundo Schiller, se ela não for embasada segundo os 

princípios fundamentados na lei. No entanto, é preciso relembrar que o autor afirma ser 

por causa de um engano que se rejeita qualquer possibilidade da sensibilidade auxiliar 

uma ação ética, sendo muitas vezes considerada como algo intrinsecamente nocivo à 

moral, então ele diferenciará que: 

se aí, no agir ético, isto não depende da conformidade à lei dos atos, mas 

unicamente da conformidade ao dever das disposições, logo, com razão, não 

se põe nenhum valor na consideração de que é comumente mais vantajoso 

para a primeira se a inclinação se encontra ao lado do dever. Portanto, parece 

certo que o aplauso da sensibilidade, se também não torna suspeita a 

conformidade ao dever da vontade, é, porém ainda menos capaz de ocultá-

la. A expressão sensível deste aplauso na Graça nunca dará, portanto, um 

testemunho suficiente e válido da eticidade da ação, na qual ele é encontrado, 

e nunca se saberá o valor moral da bela exposição de uma disposição ou ação 

(SCHILLER, 2008, p. 37 e 38). 

Depreende-se que não é na própria ação que é valorada sua eticidade, mas nas 

disposições do espírito que confirmam ou negam a conformidade da ação com a moral. 

Portanto, se deduz a moral ou a falta dela na disposição do espírito e não nos atos. É a 

razão a base para a ação ética, não a aparência sensível. É interiormente que se encontra 

a disposição do espírito, o fundamento da ação. Por isso, considera-se que não é pela 

presença da sensibilidade que a ação tornar-se-á imoral, já que somente a disposição 

interna determina a moralidade da ação. O imperativo da lei moral não tem base no 
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fenômeno, e também não é possível para a sensibilidade agregar moralidade a uma ação 

e nem a tirar; assim como para Kant, é o dever pelo próprio dever 63. 

A unidade moral não deve interferir na natureza ou mesmo na parte sensível 

presente no humano. Deve-se buscar a harmonia para efetivar a humanidade, e o Estado 

honrará o ser humano no nível de seu desenvolvimento subjetivo. Esse usufruto da 

liberdade não será em prol de ações imorais, pois como já foi exposto, é dever da parte 

racional dos seres humanos limitar os impulsos em prol da unidade que devemos ser. Foi 

apontado de Kallias a menção clara sobre como a liberdade individual e a liberdade do 

todo se respeitariam reciprocamente, mantendo-as sempre harmônicas: “Mas onde 

permaneceria então a harmonia do todo, se cada um cuida apenas de si mesmo? Ela 

provém justamente de que cada um se prescreve a si mesmo, a partir da liberdade interna, 

limitação de que o outro precisa para manifestar a liberdade dele” (SCHILLER, 2002, p. 

97). 

É necessário e benéfico para a efetivação da ética no âmbito do real que ela atraia 

para si a sensibilidade e não que trave uma disputa. Seguir os fundamentos éticos da razão 

é difícil, mas pior será se a sensibilidade se portar como oponente daquela. O ser humano, 

conforme ficou explicitado acima, “somente através dos seus atos, [...] pode, portanto, 

provar que é uma pessoa” (SCHILLER, 2008, p. 28) capaz de moralidade. A interioridade 

da disposição é externalizada em ações e suas consequências, os atos, são de 

responsabilidade do indivíduo. Este tenta “manter, no campo do fenômeno e do exercício 

efetivo do dever ético, as exigências da sensibilidade que, no campo da razão pura e da 

legislação moral, são inteiramente rejeitadas” (SCHILLER, 2008, p. 38). 

O desenvolvimento ético do ser humano é o da harmonização dos contrários e 

justo porque a sensibilidade não desistirá de dominar o homem tem de ser convencida a 

trocar de lado e servir a moralidade. A graça reestabeleceria “a expressão ao nível 

fenomênico da reconciliação ou da harmonia da sensibilidade e da razão, da inclinação e 

do dever que caracterizam a ‘bela alma’”. Para Schiller, a bela alma é o estado de 

harmonia dos impulsos em que reside a graça64. Quer-se a sensibilidade como colaborante 

e não rival da razão. É mister salientar que há uma diferenciação entre aquilo que é 

considerado objetivamente, a saber, a oposição entre impulso natural e lei moral, e o que 

 
63 Cf. capítulo 1.2.1 Do dever como móbil, onde explicitamos a moral kantiana, a qual Schiller segue com 

algumas reservas. 
64 Cf. SANTOS, 2012, p. 233. 
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em sentido subjetivo não se dá de mesmo modo, ou seja, é possível e indicado que o ser 

humano combine ambos os campos em seu indivíduo, pois  

[...]a parte da inclinação numa ação livre nada prova da sua pura conformidade 

ao dever desta ação, logo, creio poder concluir justo a partir desta participação 

da sua inclinação no seu agir moral. O homem, a saber, não está destinado a 

executar ações éticas singulares, mas a ser um ser ético. Não virtudes, mas a 

virtude é seu preceito e a virtude não é mais que ‘uma inclinação para o dever’. 

Portanto, por mais que também as ações da inclinação e as ações do dever em 

sentido objetivo se oponham umas às outras, isto, porém não ocorre em sentido 

subjetivo e o homem não apenas pode, mas deve combinar o prazer e o dever; 

ele deve obedecer com alegria à sua razão (SCHILLER, 2008, p. 38). 

Mesmo que objetivamente suceda-se uma oposição entre os princípios, é 

necessário buscar essa harmonização, não se contentando com o baixo e medíocre. 

Considera-se que inclinação e dever sejam opostos, que naturalmente um anteponha-se 

perante seu oposto, mas, apesar disso, o desenvolvimento subjetivo tanto pode, quanto 

deve, na visão de Schiller, combinar razão e sensibilidade. Considerando que o homem é 

constituído necessariamente por ambos, é inviável pensá-lo enquanto oposto a uma de 

suas partes, pois estaria opondo-se à sua própria constituição e natureza de ser, já que é 

constitutivamente um ser que pertence a ambas as esferas. Concordando com Santos, que 

a “estratégia proposta por Schiller consiste em tratar a sensibilidade como se ela fosse 

cúmplice e não inimiga da moralidade”, a sensibilidade é “algo a ser atraído pela razão e 

para o próprio projeto desta” (SANTOS, 2012, p. 237). 

Salienta-se que a virtude dita por Schiller não nega uma ética rigorista, mas 

pretende atrair a esta uma aliada: a sensibilidade. O indivíduo será observado no conjunto 

de seu caráter e não será moral por ter ações éticas singulares e sim por “ser um ser ético” 

e buscar “a virtude”, que nada mais é que “‘uma inclinação para o dever’” (SCHILLER, 

2008, p. 38). Enfatiza-se aqui que deve haver uma aliança e a vigia constante para a 

formação de uma sensibilidade inclinada ao dever, a qual em nada afeta a eticidade da 

ação em voga. Por conseguinte, não se pode enquadrar Schiller como um filósofo que 

baseia suas reflexões morais a partir de virtudes ou da virtude, sendo essa somente a 

junção da inclinação com o dever. Busca-se a partir da análise antropológica um modo de 

facilitar a efetivação da liberdade no ser humano. 

3.4 Graça e bela alma 

Tendo em consideração a natureza sensível-racional do ser humano seria, segundo 

Schiller, ofensiva a violência da razão contra a sensibilidade. A sensibilidade é necessária, 

pois sem ela não haveria o debate ético ou conteúdo para o entendimento; contra esse 

embate o neoclassicista vê a solução numa aliança. Porquanto a natureza uniu razão e 
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sensibilidade na humanidade, não se deve desassociá-los, antes existe a “obrigação de 

não separar o que ela combinou”, por isso não é na supressão de um sobre o outro que 

triunfa a humanidade. A razão “mesmo nas mais puras manifestações de sua parte divina 

não deve deixar para trás a parte sensível nem fundar o triunfo de uma sobre a opressão 

da outra” (SCHILLER, 2008, p. 39). A solução para o problema ético é a harmonização 

de ambos os princípios na Graça: 

Somente quando ela brota de sua humanidade inteira como o efeito unificado 

de ambos os princípios, quando se tornou para ele em natureza, seu modo de 

pensar o ético é recuperado, pois, na medida em que o espírito ético ainda usa 

o poder, o impulso natural ainda tem de opor-lhe a força. O inimigo meramente 

derrotado pode erguer-se de novo, mas o reconciliado é verdadeiramente 

vencido (SCHILLER, 2008, p. 39). 

A argumentação é antropológica, e não há motivos para uma disputa infindável 

em que o único a perder é o próprio sujeito em sua humanidade. O ético se firma no 

espírito, mas caso o sensível se oponha pela força haverá uma disputa e a insegurança 

contínua da possível revolta deste; somente com a reconciliação o poder de um imperativo 

não disputará com a força cega da natureza. Segundo Schiller, não há motivos para 

buscar-se uma pureza irreal para o ser humano, visto que ele é natureza assim como razão. 

“Certamente, não é vantajoso para a verdade moral ter contra si sensações que o homem 

não pode confessar sem enrubescer” (SCHILLER, 2008, p. 41). 

Para Schiller, é de interesse da moral não ter uma força opositora às suas leis. Essa 

disputa é infindável enquanto “a natureza sensível” for apenas “oprimida no ético e nunca 

a parte colaboradora”. O filósofo dirá que “a vontade tem, além disso, uma conexão mais 

imediata com a faculdade da sensação que com a do conhecimento e, em muitos casos, 

seria ruim se ela tivesse de se orientar primeiro junto à razão pura” (SCHILLER, 2008, 

p. 41). Há uma inclinação do ser humano para a satisfação de seus impulsos, e a vontade 

parece conectar-se às próprias condições para sua preservação, pois somente enquanto 

existe pode agir e buscar tornar-se um ser ético. 

No caso de o impulso sensível não concordar com o moral, a matéria será 

indiferente ou desprezível, pois não agrega “nenhum juízo prévio favorável”. Porém, 

sendo possível confiar o leme das ações à sensibilidade isso será “altamente considerado”. 

Se o sensível não embaraça a lei da razão ou vice-versa, então há Graça: “Pois isto mostra 

que ambos os princípios nele já se encontram naquele acordo que é o selo da humanidade 

consumada e é isso que se entende por uma bela alma”. Schiller conceituará que é “uma 

bela alma aquela em que o sentimento ético finalmente se assegurou de todas as sensações 

do homem, até ao grau em que, sem temor, pode deixar ao afeto a direção da vontade e 
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nunca corre o risco de estar em contradição com as decisões do mesmo” (SCHILLER, 

2008, p. 42). Assim, convergem a Graça, a bela alma e a harmonia dos impulsos. Schiller 

dirá que  

numa bela alma, as ações singulares não são propriamente éticas, mas o caráter 

todo o é. Também não se pode atribuir ao mérito nenhuma ação singular entre 

estas, porque uma satisfação do impulso nunca pode ser chamada de meritória. 

A bela alma não tem nenhum outro mérito que o fato de ser o que ela é. Com 

uma leveza, como se somente o instinto agisse a partir dela, exerce os deveres 

mais penosos da humanidade e o sacrifício mais heróico que ela obtém sobre 

o impulso natural salta aos olhos como um efeito espontâneo justamente deste 

impulso (SCHILLER, 2008, p. 42). 

A leveza com que o indivíduo cumpre um dever confere a aparência de que aquela 

ação não é nada além de natureza, e de fato não o é, mas assim se parece, e aqui a noção 

principal é a de aparência. Não se pretende demonstrar a moralidade no fenômeno, visto 

que não é possível conhecer a moralidade de uma ação segundo a matéria, porém é 

propício tê-la ao seu lado para o cumprimento daquele fim. O filósofo diz que, quando se 

segue somente a regra, são nítidos os traços duros e pesados em que se delineiam de 

“modo mais rigoroso” os passos para a sua ação. Onde há Graça existe uma “vida bela”, 

na qual não há uma separação nítida entre a inclinação e o dever. “Como num quadro de 

Ticiano, todos aqueles limites agudos desapareceram e a forma inteira, porém, sobressai 

tanto mais verdadeira, viva e harmoniosa” (SCHILLER, 2008, p. 42). Na bela alma não 

se demonstra a técnica rígida e existe uma aparência de liberdade, não parecendo 

imposição. 

Nesse estado, no qual o ser humano alcançou uma bela formação, é possível 

confiar no impulso da felicidade pois há concordância com as deliberações da razão, e 

“não será percebida nenhuma tensão na face nem nenhuma coerção nos movimentos 

voluntários, pois a alma não conhece nenhum”. A Graça será algo a ser buscado, assim 

como a bela alma, porém esse estado só dura momentaneamente. Sobre isso Schiller dirá 

que 

É dado ao homem, com efeito, fundar uma consonância íntima entre suas duas 

naturezas, ser sempre um todo harmonizante e agir com sua humanidade total 

e plena. Mas esta beleza do caráter, o fruto mais maduro da sua humanidade, é 

somente uma ideia de acordo com a qual ele se empenhará com vigilância 

contínua, mas que ele nunca poderá alcançar inteiramente com todo esforço. 

A razão pela qual ele não pode alcançá-la é o arranjo invariável da sua 

natureza; são as condições físicas da sua existência mesma que o impedem 

disso (SCHILLER, 2008, p.44). 

Essa busca não é mais do que uma quimérica esperança, pois a espécie humana 

acompanha o devir da existência material, mesmo devendo perseguir o ideal. O ser 

humano, enfatizamos, torna-se um ser ético – mas não há necessidade de buscar em suas 
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ações isoladas algo de ético –, entretanto ele terá o caráter conforme o dever. Por esse 

motivo, o dever precisa ser, quando necessário, dominante perante a sensibilidade e barrar 

o seu acesso à vontade, tomando o domínio somente pela lei e não pela harmonia65: essa 

será a dignidade do ser humano. Esse conceito e a sua função serão abordados a seguir 

para a garantia da supremacia da moral. 

3.5 A Dignidade 

De acordo com Schiller, seres humanos são dignos quando agem de acordo com 

os princípios da lei moral em detrimento da sensibilidade. A lei moral é seguida por ser 

correto assim empreender, agindo em prol da finalidade mais alta que o ser humano pode 

alçar. A moralidade assim o requer, mesmo sem a integração da sensibilidade. A 

impossibilidade surge desse estado de equilíbrio não ser contínuo, pois o ser humano 

sempre tende a uma de suas naturezas, logo, será necessário que a lei moral se imponha 

a quaisquer fatores sensíveis para fazer o homem cumprir a sua destinação ética. Pela 

“existência no mundo sensível” do ser humano, é necessário que ele tenha “de cuidar da 

sua conservação mesma”, já que ele é natureza e precisa conservar-se para efetivar suas 

ações (SCHILLER, 2008, p. 44). 

Portanto, a sensibilidade “põe necessidade nas determinações do arbítrio” para 

assegurar a sobrevivência da espécie, não deixando princípio tão primordial fundar-se em 

uma base ética. “Assim nasceu o impulso de natureza que não é outra coisa que uma 

necessidade da natureza pelo médio da sensação” (SCHILLER, 2008, p. 44 e 45). A 

dignidade impõe limites à sensibilidade, já que esse impulso da natureza é movido 

somente por intermédio do prazer e da dor, não pela moralidade. Os indivíduos sentem 

repulsa e desejo como os animais, mas nestes é inevitável que a natureza domine: 

Há aqui uma cadeia contínua e sucessiva, onde cada elo se prende 

necessariamente ao outro. Há ainda no homem uma instância a mais, a saber, 

a vontade que, como uma faculdade suprassensível, não está tão submetida 

nem à lei da natureza nem à da razão, de modo que não lhe resta completamente 

livre a opção de se orientar segundo esta ou aquela. O animal tem de empenhar-

se em ficar livre da dor, o homem pode se decidir a conservá-la (SCHILLER, 

2008, p. 45). 

O ser humano é completamente livre, podendo deambular da razão à sensibilidade 

sem precisar servir a nenhuma das duas, escolhendo a bel-prazer qual cabe a seu estado. 

Schiller considera a pura vontade, independente de seus usos, capaz de erguer o ser 

humano a uma instância superior à dos animais, visto que ele toma seu fado e delibera os 

 
65 Cf. (SCHILLER, 2008, p. 42). 
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caminhos a seguir, afirmando sua autonomia perante a fortuna que a natureza lhe 

incumbiu. Schiller afirma que “a mera vontade eleva o homem acima da animalidade; a 

vontade moral eleva-o à divindade” (SCHILLER, 2008, p. 45). A primazia em relação à 

vontade é do impulso de natureza, pois ela tem a força de despertar o desejo na vontade 

antes que seja possível à razão qualquer pronunciamento, porém ela somente é livre 

“como força da natureza”, já que “como força moral ela não é livre, isto é, ela deve se 

medir com a faculdade racional. Ela não está ligada a nenhuma, mas está combinada com 

a lei da razão” (SCHILLER, 2008, p. 45 e 46). A vontade tem o dever de pactuar com a 

razão para elevar o ser humano ao ponto mais alto possível, porém ele não deixa de ser 

livre perante o uso contrário a razão. Schiller diz que o ser humano usa 

a sua liberdade quando age igualmente em contradição com a razão, mas a usa 

indignamente porque, a despeito de sua liberdade, permanece, porém, apenas 

no interior da natureza e não põe nenhuma realidade na operação do mero 

impulso; pois querer por desejo significa desejar circunstancialmente 

(SCHILLER, 2008, p. 46). 

Diferencia-se o uso ordinário e o moral da vontade, pois no primeiro não há 

distinção entre o impulso e a deliberação na vontade, agindo somente enquanto natureza 

e não como razão. O uso da vontade em aliança com a razão representa a quebra de uma 

necessidade natural e a criação de uma sequência de ações espontâneas advindas da lei 

moral. O ser humano não deve se contentar com a animalidade, mas sim buscar aquilo 

que é imutável, e não deve desejar a lei somente circunstancialmente enquanto a lei 

concorda com a natureza, porém elevar-se acima da natureza e adequar esta àquela. Se a 

força da natureza é contrária aos princípios morais, a razão deve conter as pretensões do 

impulso. É necessária a enérgica postura da razão perante a sensibilidade, pois ela nunca 

retrocede em seus desejos e intenta seu objetivo com indiferença a qualquer racionalidade, 

cobiçando a satisfação de suas demandas. 

Schiller afirma que tanto a natureza quanto a razão pura não consideram a posição 

do seu contrário, mas querem somente a satisfação de seus princípios66. Portanto, se 

houvesse um caso “em que o homem não apenas desse livre curso ao impulso, mas em 

que o impulso mesmo tomasse este curso, o homem também seria apenas animal” e nada 

se manifestaria de sua natureza racional. Nada obstante, “é de se duvidar se este, alguma 

vez, poderia ser o seu caso”. A vontade tem de consultar a razão antes de cumprir a 

solicitação que a sensibilidade lhe dirige, pois ela pode comportar-se de dois modos: “se 

a vontade se dirige efetivamente à razão antes de consentir na demanda do impulso, logo, 

 
66 Cf. SCHILLER, 2008, p. 47. 
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age de modo ético; mas se decide imediatamente, age, portanto, de modo sensível” 

(SCHILLER, 2008, p. 46 e 47). 

A única espécie que não é tragada pela necessidade natural é a humana. Pela sua 

capacidade racional, é inescusável permitir o livre percurso do impulso da natureza, sendo 

necessário consultar a razão antes do assentimento da vontade. Quando o impulso “é a 

parte iniciante”, deve-se “negar à natureza a causalidade imediata”, não permitir um fluxo 

desimpedido aos desejos demonstra uma capacidade que não existe nos animais. “O 

homem faz ver sua autossuficiência e se mostra como um ser moral, que nunca apenas 

deseja ou apenas repele, mas que sempre tem de querer sua repulsa ou desejo” 

(SCHILLER, 2008, p. 47). O ser humano tem de, necessariamente, assentir perante a 

vontade e desejar a ação que engendrará. A ilusão de que não há possibilidade de agir 

moralmente não existe, pois o assentimento é essencial para o agir; a questão é que precisa 

haver ciência do querer e assentir ou não através da vontade. Sempre haverá consciência 

do aceite ou recusa para a sucessão da ação. 

Por isso, mesmo o espírito mais corajoso, em toda resistência que ele exerce 

contra a sensibilidade, não pode reprimir nem a sensação mesma nem o desejo 

mesmo, mas somente pode negar-lhes a influência sobre as determinações da 

vontade; ele pode desarmar o impulso por meios morais, mas apenas por meios 

naturais pode apaziguá-lo. Com efeito, pode impedir, pela sua força 

autossuficiente, que as leis da natureza sejam coercitivas para sua vontade, mas 

ele absolutamente nada pode alterar nestas leis mesmas (SCHILLER, 2008, p. 

47 e 48). 

É inviável para o ser humano tornar o impulso inexistente, já que ele continua a 

existir mesmo com a resistência da razão, porém é lícito solicitar objeção firme da razão 

frente às tentações da sensibilidade. Destaca-se ainda que é sempre possível que o 

impulso tente burlar o exame da vontade ou mesmo atraí-la a ele; aqui cabe somente a 

oposição da razão, pois não há harmonia, e só se pode demonstrar “pela limitação do 

impulso” a face ética das ações e do ser humano, de seu caráter. “No afeto, portanto, a 

consonância com a lei da razão não é possível senão por uma contradição com as 

exigências da natureza” (SCHILLER, 2008, p. 48). A Graça é a manifestação de harmonia 

interior no indivíduo, “é a expressão de uma bela alma”, e “a dignidade é a expressão de 

uma disposição sublime”, demonstrando a superioridade da razão perante a matéria 

ordinária (SCHILLER, 2008, p. 44). 

Schiller dirá que no sublime, em que a razão domina e subjuga a sensibilidade, 

“ele age de modo moralmente grande, pois tudo o que é grande e somente este dá o 

testemunho de uma superioridade das faculdades superiores a faculdade sensível” 

(SCHILLER, 2008, p. 48). A sensibilidade no caso acima citado vai de encontro com a 



51 

 

razão, e somente se a razão concorda com ela haveria uma aliança (apenas 

contingentemente), portanto a ética se demonstra pelo domínio e não pela harmonia. 

Schiller deixa explícita a função da razão prática de limitar a sensibilidade, pois a razão 

sempre “retomará no mesmo momento em que o impulso queira abusar da sua autoridade” 

(SCHILLER, 2008, 49), já que o estado de harmonia e equilíbrio não é rijo ou fixo, mas 

perene e inconsistente. Portanto dirá Schiller: “O domínio dos impulsos pela força moral 

é a liberdade do espírito e a sua expressão no fenômeno se chama dignidade” 

(SCHILLER, 2008, 49). 

A via para alcançar a moralidade é a harmonia, pois a falta de empecilhos da 

natureza sensível é benfazeja para o cumprimento das leis morais. No entanto, se a 

sensibilidade tentar dominar à vontade ou burlá-la, tão logo isso aconteça a razão deve 

assegurar os meios para o cumprimento da moral nas ações e barrar o domínio da 

sensibilidade no ser humano. Há uma impossibilidade de expor o suprassensível, a 

liberdade de espírito, porém é possível sua representação: “ela [a força moral] pode ser 

representada mediatamente ao entendimento por signos sensíveis, como efetivamente é o 

caso da dignidade da formação humana” (SCHILLER, 2008, p. 49)67. 

A inclinação sensível não se contenta em comunicar seu desejo, antes transporá o 

mais rápido possível o desejo à ação, sem consentimento da razão, caso “o espírito 

autossuficiente não lhe resistir expressamente. Pois o impulso de conservação luta sem 

interrupção pelo poder legislador no âmbito da vontade e seu empenho é o de dispor de 

modo tão livre do homem como do animal” (SCHILLER, 2008, p. 49). Se o impulso 

tomar a dianteira frente à natureza racional, é imperativa a resistência pela razão, devendo 

ela interpor-se entre tais impulsos e a vontade, incutindo com força moral a lei efetivando-

a no ser humano, assim tornando-se visível “a expressão da força moral” (SCHILLER, 

2008, p. 50). 

O neoclassicista entende que há expressões de concordância entre moral e 

sensível, assim como seu contrário. “Desta maneira a tranquilidade no sofrimento, em 

 
67 Colchetes nosso. Pode-se notar essa análise na seguinte passagem em que há uma exemplificação da 

argumentação sobre a sensibilização do impulso da natureza e da lei: “Mas, na medida em que suas veias 

se dilatam, seus músculos se contraem convulsivamente, sua voz é sufocada, seu peito se avoluma, seu 

abdômen se comprime, seus movimentos voluntários são suaves, sua fisionomia está livre e há serenidade 

no olho e na fronte. Se o homem fosse somente um ser sensível, logo todos os seus traços teriam de 

concordar uns com os outros, pois teriam a mesma origem comum, e, portanto, no caso presente, todos sem 

distinção, teriam de expressar sofrimento. Mas porque os traços de tranquilidade estão misturados aos traços 

de dor e a mesma causa, porém, não pode ter efeitos opostos, logo, esta contradição dos traços demonstra 

a existência e a influência de uma força que é considerada independente do sofrimento e das impressões às 

quais vemos sucumbir o sensível” (SCHILLER, 2008, p. 50). 
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que consiste propriamente a dignidade, embora apenas mediatamente por uma resolução 

da razão, se torna a exposição da inteligência no homem e a expressão da sua liberdade 

moral” (SCHILLER, 2008, p. 50). O homem pode então demonstrar sofrimento e 

insatisfação em movimentos involuntários, mas se naqueles que são voluntários há 

moralidade então vê-se a expressão de dignidade no ser humano. Isso porque a 

sensibilidade é contradita pela razão e essa face é a que emerge e triunfa no indivíduo, 

visto que a razão é independente da matéria. E Schiller reafirma que  

em todo forte interesse da faculdade da apetição, o espírito tem de demonstrar 

sua liberdade e, portanto, a dignidade tem de ser a expressão. O afeto agradável 

a exige não menos que o penoso, porque a natureza, em ambos os casos, 

gostaria de desempenhar o papel de mestra e deve ser contida pela vontade. A 

dignidade se refere à forma e não ao conteúdo do afeto, por isso, pode ocorrer 

que, muitas vezes, afetos dignos de elogio, segundo o conteúdo, caiam no 

comum e no baixo, se o homem, por falta de dignidade, se entrega cegamente 

a eles; que, ao contrário, afetos não raro condenáveis se aproximem mesmo do 

sublime, assim que mostrem, apenas em sua forma, o domínio do espírito sobre 

suas sensações (SCHILLER, 2008, p. 51). 

O domínio sobre a matéria ordinária é a marca da dignidade; nela “o espírito se 

porta no corpo como soberano” e demonstra sua autossuficiência contrastando com o 

impulso. Se a matéria permanece ao lado da razão de bom grado a “graça reside, portanto, 

na liberdade dos movimentos voluntários; a dignidade, no domínio dos involuntários. A 

graça deixa à natureza uma aparência de espontaneidade, aí onde ela executa as ordens 

do espírito; a dignidade, ao contrário, a submete a este, aí onde ela quer dominar” 

(SCHILLER, 2008, p. 51). A graça dá aparência de liberdade (de espontaneidade) para 

uma parte da matéria (que é sensível), pois, “como na beleza em geral, a razão vê satisfeita 

sua exigência na sensibilidade e inesperadamente uma de suas ideias vai ao seu encontro 

no fenômeno”. Quando se age com dignidade, entretanto, “é apresentado um exemplo da 

subordinação do sensível ao ético, cuja imitação é lei para nós, mas que, ao mesmo tempo 

ultrapassa nossa capacidade física” (SCHILLER, 2008, p. 56). 

Assim, a dignidade é mais “exigida e mostrada no sofrimento (páthos) e a graça, 

mais na conduta (ethos)” (SCHILLER, 2008, p. 51). O caráter virtuoso pede graça, pois 

a dignidade já é pressuposta e não expressa a totalidade do “ideal da humanidade 

perfeita”, visto que essa “não exige nenhum combate”, e a dignidade é a expressão da 

sobreposição da razão à sensibilidade. A graça, enquanto isso, é a expressão desse 

equilíbrio, pois se baseia em “uma coincidência entre o ético e o sensível, logo ele não 

combina completamente com a dignidade que, como uma expressão daquele combate 

entre ambos torna visíveis ou os limites particulares do sujeito ou os limites universais da 

humanidade” (SCHILLER, 2008, p. 52). 
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O homem deve conciliar sempre que possível os desejos da sensibilidade com os 

imperativos da razão. Numa ação que seja possível esse equilíbrio, mas que o indivíduo 

falhe na conjugação de ambos os princípios, a ação perderá valor ético e adicionará 

“dignidade à sua apresentação” na qual poderia haver graça, portanto perderá um pouco 

de sua humanidade. Schiller afirma ainda que o parâmetro a ser usado pelo “juízo moral 

submete cada indivíduo à medida da espécie e não concederá ao homem nenhum outro 

limite que o da humanidade” (SCHILLER, 2008, p. 52). Todavia, caso seja necessário a 

razão se impor perante os impulsos impetuosos, somente desse modo “a dignidade pode 

ser a expressão, mas não a graça. Em geral, vigora aqui a lei de que o homem tem de fazer 

com graça tudo o que pode realizar no interior de sua humanidade e com dignidade tudo 

aquilo para cuja realização ele tem de superar a sua humanidade” (SCHILLER, 2008, p. 

53). 

Não havendo expressão, nem da graça nem da dignidade, subsiste somente o 

impulso da natureza e, portanto, em tal hipótese, o ser humano seria igualado ao animal, 

o contrário daquilo que Schiller tem em vista. Dito isto, é necessário que haja uma 

expressão da lei da razão no ser humano, independentemente da natureza tornar-se 

acompanhante da moral. Portanto, busca-se a graça, mas em sua falta reitera-se a 

liberdade a partir do uso da razão, logo, a dignidade domina o impulso e, ao preço dele, 

torna visível no ser humano sua liberdade, pois “assim como exigimos graça da virtude, 

exigimos dignidade da inclinação.” Em razão da exigência do “ideal da humanidade”, 

devem-se harmonizar ambas as naturezas humanas e expressar graça, não obstante, há o 

perigo da sensibilidade insistir na dominação do indivíduo sem o aval da razão, por isso 

é imperativo que exista o respeito68. 

Para pôr-se, então, num sentimento nobre, que somente uma origem ética pode 

proporcionar-lhe, a inclinação sempre tem de combinar-se com a dignidade. 

Por isso, o amante exige dignidade do objeto da sua paixão. Somente a 

dignidade é para ele é para ele garantia de que o carecimento não o forçou, mas 

sim de que a liberdade o escolheu – que não é desejado como coisa, mas é 

estimado como pessoa (SCHILLER, 2008, p. 53). 

Schiller exemplificará como os sujeitos devem proceder perante as noções morais, 

sobre isso há trechos esclarecedores no Anmunt und Würde: “Exige-se graça de quem 

obriga e dignidade de quem é obrigado” e ainda dirá que “deve-se repreender uma falta 

com graça e reconhece-la com dignidade [...]” (SCHILLER, 2008, p. 53). O 

comportamento de alguém que pretende exigir a presença da razão a outrem tem de 

 
68 Cf. 3.6 – Entre humanidade e racionalidade; no qual adentrou-se na conceituação de respeito, segundo 

Schiller. 
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demonstrar graciosidade, não a imposição de uma natureza sobre a outra ou de uma 

heteronomia, mas de modo harmônico e que não pareça uma imposição. Aquele de quem 

é requerido portar-se dignamente perante a lei da razão, deve impor aos impulsos o 

imperativo que a moral prescreve através da razão; o primeiro demonstra graça e o 

segundo demonstra aquilo que a “supera”: a dignidade. Logo, aquele que cobra a lei tem 

de dar-lhe uma aparência sensível para não afugentar este que tem de reconhecer o poder 

da lei, enquanto deve elevar seus impulsos e passá-los pelo crivo da lei moral. 

3.6 Entre humanidade e racionalidade 

É possível, portanto, que haja uma simultaneidade de dignidade e graça no 

indivíduo, porquanto “elas não se excluem reciprocamente na mesma pessoa nem no 

mesmo estado de uma pessoa; antes, é somente da graça que a dignidade recebe a sua 

legitimação e somente da dignidade que a graça recebe seu valor” (SCHILLER, 2008, p. 

54). A dignidade é a limitação dos impulsos, porém ela tem de ser genuína, não sendo um 

afeto mais forte que traz uma motivação para não agir conforme o impulso anterior, 

demonstra a instância superior: a liberdade. Na dignidade, “o sujeito se legitima como 

uma força autossuficiente”, e demonstra que foi “efetivamente a autoatividade moral” 

que conduziu sua vontade por “tensão intencional”. A graça será a prova de que isso 

acontece, pois demonstra “um ânimo tranquilo e harmonioso em si e um coração que 

sente.” Na graça que se expressa na “faculdade do sentimento” a dignidade deve estar 

presente, pois comprova que foi a própria razão o motivo da elevação das sensações. A 

graça confirma que o móbil foi puramente moral, enquanto a dignidade comprova nossa 

natureza superior, a liberdade. 

Ainda é interessante notar que a dignidade, no momento em que “domina a licença 

dos movimentos involuntários”, demonstra um alinhamento da vontade com a razão, em 

que ela “dá a conhecer que somente tolera a liberdade dos movimentos voluntários” 

(SCHILLER, 2008, p. 54). Aceita-se a sensibilidade por necessidade, pois a razão 

somente tolera aquilo que não advém de si, a razão preferiria ver a si somente enquanto 

razão pura, independente da matéria sensível. E Schiller confirmará a necessidade da 

razão, que é expressa na dignidade, para o ideal que traçou para a humanidade, no qual é 

necessária uma harmonia entre sensível e moral. Segundo o autor: 

Se graça e dignidade, aquela ainda sustentada pela beleza arquitetônica, esta, 

pela força, estão unidas na mesma pessoa, logo a expressão da humanidade é 

consumada nela e aí ela se encontra justificada no mundo dos espíritos e 

absolvida no fenômeno. Aqui ambas as legislações tocam uma à outra de tão 

perto que seus limites se confundem. Com brilho suavizado, a liberdade da 
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razão se eleva no sorriso da boca, no olhar vivo e delicado, na fronte serena, e 

a necessidade da natureza declina, com adeus sublime, na majestade nobre da 

face (SCHILLER, 2008, p. 55). 

Havendo graça e dignidade, vê-se a lei moral e a leveza no sensível, estando aí 

posta a expressão da humanidade. Porém Schiller ainda fará um adendo ao dizer que, 

quando essa união acontece, os seres humanos são “atraídos como espíritos”, mas 

“repelidos como naturezas sensíveis” (SCHILLER, 2008, p. 56). Na dignidade, em que o 

ético domina o sensível, ocorrerá o conflito entre ambas as naturezas, o qual “desperta o 

sentimento que é chamado respeito e é inseparável da dignidade”.69 Enquanto isso, na 

graça se verá que a harmonia de ambas naturezas traz à tona “um sentimento de feliz 

aprovação (comprazimento) que dissipa o sentido, mas vivifica e ocupa o espírito; e tem 

de se seguir uma atração do objeto sensível. A esta atração chamamos benevolência – 

amor; um sentimento que é inseparável da graça e da beleza.” E explanando esta atração 

benevolente, define o amor: 

Somente o amor é, portanto, uma sensação livre, pois sua fonte pura brota da 

sede da liberdade, da nossa natureza divina. Aqui não é o pequeno e o baixo 

que se mede com o grande e elevado, nem o sentido que, atordoado, ergue os 

olhos para a lei da razão; é o absolutamente grande mesmo que é imitado na 

graça e na beleza e se encontra satisfeito na eticidade; é o legislador mesmo, o 

Deus em nós, que joga com a sua própria imagem no mundo sensível. Por isso, 

o ânimo é dissipado no amor, posto que é tensionado no respeito; pois aqui 

nada há que lhe ponha limites, porque o absolutamente grande nada tem acima 

de si e a sensibilidade, da qual apenas poderia vir a limitação, concorda na 

graça e na beleza com as ideias do espírito. O amor é um descenso, pois o 

respeito é uma elevação. Por isso, o mau nada pode amar, embora tenha de 

respeitar muita coisa; por isso, o bom pode respeitar pouca coisa que, ao 

mesmo tempo, ele não abrace com amor. O espírito puro pode apenas amar, 

não respeitar; o sentido pode apenas respeitar, mas não amar (SCHILLER, 

2008, p. 57). 

E ele ainda falará, em relação aos três possíveis sentimentos (de respeito, amor e 

do desejo): “do respeito que ele se curva diante do seu objeto; do amor, que ele se inclina 

ao seu; do desejo, que ele se lança ao seu” (SCHILLER, 2008, p. 57). No amor, como se 

pode ler na passagem acima, existe algo que satisfaz a natureza e a eticidade, 

exteriorizando do próprio homem seu estado na sensibilidade, sendo ela enfraquecida por 

uma interioridade. Sobre esse amor que é absolutamente grande e deve ser perseguido, 

não podem ser ignoradas as consistentes passagens que alegam um alinhamento com uma 

moral deontológica kantiana em Schiller. Nesse sentido vemos o comentário de Beiser: 

 

 
69 Schiller expõe sua interpretação do respeito à nota-de-rodapé 35: “Não se pode confundir o respeito com 

a veneração. O respeito (segundo seu conceito puro) refere-se apenas à relação da natureza sensível com as 

exigências da razão prática pura em geral, sem ter em conta uma satisfação efetiva. “O sentimento de 

inadequação em alcançar uma ideia que para nós, é lei chama-se respeito.” (Crítica da faculdade de julgas 

de Kant.) Por isso o respeito não é nenhuma sensação agradável, antes é opressora. Ele é um sentimento da 

distância da vontade empírica à pura” (SCHILLER, 2008, p. 57). 
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“Se o amor pudesse ser um incentivo para a execução da lei moral, isso nunca 

deveria tornar-se uma razão ou justificação da lei. O amor pode ser a fonte da 

autodecepção, nota Schiller, porque nós pensamos que estamos agindo 

desinteressadamente, então conforme o princípio moral, quando, na realidade, 

é um egoísmo que está em execução. Amor, ele escreve em Anmut und Würde 

(Sobre Graça e Dignidade), é de uma vez o mais generoso e mais egoísta 

sentimento: generoso, porque dá tudo; e egoísta, porque só vê a si em tudo. Foi 

o elemento egoísta que desqualificou o amor de servir como base para a 

moralidade. Mas, independentemente das reservas de Schiller sobre o amor, 

ele deixa o gênio fora da garrafa; isso têm efeito sobre os românticos nunca foi 

o que ele pretendeu e nunca do qual ele poderia ter aprovado. (BEISER, 2005, 

p. 84 e 85).70 

Nos escritos de Schiller, o amor é somente um incentivo para agir de acordo com 

a moral, mas não a substitui. Schiller ainda alerta para a impertinência perpétua que o 

impulso da natureza ousa levantar contra a razão: “tão logo o sentido interno não mais 

atribui ao externo suas intuições, o externo põe-se novamente em seus direitos e exige o 

que lhe cabe – a matéria.” E por esse motivo sempre é a dignidade que “impede que o 

amor se torne em desejo. A graça evita que o respeito se torne em temor.” A graça é 

incapaz de incorporar o desejo, pois se isso acontece “tem de faltar ou dignidade ao objeto 

ou eticidade das sensações ao observador” e “a verdadeira grandeza nunca deve despertar 

temor. Onde este aparece, aí pode-se estar certo de que ou faltam gosto e Graça ao objeto 

ou falto ao observador um testemunho favorável da sua consciência” (SCHILLER, 2008, 

p. 58). Não há nenhum aval a qualquer intemperança dos impulsos, visto que a 

prerrogativa da fundamentação do valor moral é sempre consoante com a lei moral. 

Schiller concluirá seu trabalho delimitando mais uma vez aquilo que é 

concernente à graça e à dignidade daquilo que não é. “A verdadeira graça somente cede 

e vai ao encontro, a falsa, ao contrário, desfaz-se. A verdadeira graça somente cuida dos 

instrumentos do movimento voluntário e não quer aproximar-se desnecessariamente da 

liberdade da natureza” (SCHILLER, 2008, p. 60). Por outro lado, “a verdadeira dignidade 

está satisfeita em dificultar ao afeto em sua dominação e põe limites ao impulso natural 

somente aí onde ele quer desempenhar o papel de mestre, nos movimentos involuntários,” 

 
70 Tradução nossa do seguinte extrato: “If love could be an incentive for executing the moral law, it should 

never become a reason or justification of the law. Love can be a source of self-deception, Schiller realizes, 

because we think that we are acting selflessly and so according to moral principle, when ultimately a deeper 

selfishness it at play. Love, he wrote in Anmut und Würde, is at once both the most generous and most 

selfish feeling: generous, because it gives everything; and selfish, because it only sees itself in everything. 

It was this selfish element that disqualified love from serving as a basis of morality. But, whatever Schiller’s 

own reservations about love, he had let the genie out of the bottle; its effect on the romantics was never one 

upon which he had intended and never one of which he would have approved” (BEISER, 2005, p. 84 e 85). 

A passagem a qual Beiser se refere é a seguinte: “O amor é, ao mesmo tempo, o mais generoso e o mais 

egoísta na natureza; primeiro, pois ele nada recebe do seu objeto, mas tudo lhe dá, porque o espírito puro 

apenas pode dar, não receber; segundo, pois é sempre apenas seu próprio si mesmo que ele busca e estima 

em seu objeto” (SCHILLER, 2008, p. 58). 
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enquanto “a falsa dignidade [...] não é somente severa contra a natureza que resiste, mas 

é dura contra a natureza servil e busca sua ridícula grandeza na opressão e, onde isto não 

é possível, na dissimulação da mesma” (SCHILLER, 2008, p. 61). 

Esses são os limites da dignidade e da graça para Schiller, que busca tornar o 

homem unificado em si por meio da graça. O autor preza pela unificação entre matéria e 

forma para aproximar o ser humano de sua destinação ética, pois visa a facilitação da 

passagem do campo da natureza ao da moral. Não obstante, se é indispensável usar do 

poder suprassensível para barrar os impulsos impetuosos da natureza como um 

imperativo, conforme Schiller indica, é necessário impor a lei moral. A lei não pode ser 

ignorada pelo ser humano já que ela demonstra uma capacidade superior à humanidade. 

Quando necessário, deve-se instituir a dignidade, limitando a sensibilidade e tornando a 

ação do homem conforme a lei, capacidade que supera a sensibilidade. O caminho para a 

efetivação da liberdade do ser humano é não coagir nenhuma de suas partes. 
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4. EDUCAÇÃO ESTÉTICA: a solução schilleriana 

Em suas Cartas Schiller divide a sua argumentação em três partes principais, a 

saber: I) uma justificação do estudo na estética, com reflexões sócio-histórico-filosóficas; 

II) uma dedução racional da beleza e da humanidade, com o aprofundamento nos 

impulsos e suas funções na arte e no ser humano; III) busca solucionar o problema da 

liberdade utilizando da beleza como ponto central de sua educação estética da 

humanidade. O autor afirma que o ser humano é cindido, como já explicitado, que é 

necessário aproximar as naturezas que compõem a pessoa para a melhor efetivação de 

sua destinação ética. 

Adentramos agora na argumentação do filósofo, de suas reflexões históricas ao 

enlaçamento da estética como via para o enobrecimento do ser humano. 

4.1 A Liberdade e o Estado: o Estado natural 

O ser humano se vê primeiramente limitado pela sensibilidade e por um Estado. 

No instante em que o ser humano “reconhece-se homem, olha à sua volta e encontra-se 

no Estado” (SCHILLER, 1989, p. 27). Mas para honrar o ser humano é necessária a 

criação de um Estado que honre a humanidade presente nos indivíduos, sendo preciso 

abandonar 

esse Estado natural (como podemos denominar todo corpo político que tenha 

sua instalação originalmente derivada da força e não de leis), embora 

contradiga o homem moral, para o qual a mera conformidade à lei deve servir 

como lei, é suficiente para o homem físico, que estabelece leis para si apenas 

para lidar com forças. O homem físico, entretanto, é real, enquanto o ético, 

apenas problemático (SCHILLER, 1989, p. 28). 

O autor considera que o ser humano deve buscar um Estado que reencontre a 

totalidade da humanidade, que “recupera a infância em sua maturidade”, referindo-se 

tanto ao indivíduo quanto à espécie, e indicando um caminho a ser percorrido pela razão 

através do postulado de um “Estado de natureza”. Deve-se substitui-lo pelo Estado ideal 

que é dado pela razão, mas não de antemão “por nenhuma experiência”. A razão prescreve 

que ele deve trocar “o estado de independência pelo dos contratos”. O Estado criado a 

partir da necessidade, no qual o homem é somente submetido pelas forças, não é o seu 

Estado, é preciso buscar aquele que ele próprio cria e ao qual se submete por escolha. 

Assim, há uma necessidade de substituir aquele Estado imposto pelo Estado Ideal, 

Pois a obra de forças cegas não possui autoridade ante a qual a liberdade 

precise curvar-se, e tudo deve ser submetido ao supremo fim último, que a 

razão põe em sua personalidade. Desse modo surge e justifica-se a tentativa de 

um povo, emancipado já, de transformar em Estado ético o seu Estado natural 

(SCHILLER, 1989, p. 28). 
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É necessário buscar esse Estado ideal, porque isso “confronta a existência da 

sociedade com o Ideal apenas possível (ainda que moralmente necessário) de sociedade”. 

A indicação desse Ideal não ultrapassa algo para o qual a espécie não esteja preparada, 

pois se fosse imputada uma necessidade inflexível, isso poderia comprometer a existência 

do indivíduo, já que são “os próprios meios para a animalidade que, no entanto, é a 

condição da humanidade. Sem que ele tenha tido tempo de apegar-se por sua vontade à 

lei, ela terá tirado sob seus pés a escada da natureza.” Há necessidade da vontade 

concordar com a ascensão para um nível maior de conscientização, não devendo lesar a 

sensibilidade e a existência do indivíduo, pois é a partir da liberdade que ocorreria uma 

modificação na própria constituição dos indivíduos para o advento desse Estado ético. A 

harmonização auxiliaria nesse processo, como foi visto no capítulo anterior, visto que a 

busca pela liberdade ocorre na harmonia do formal e do sensível, propiciando o 

surgimento da ação ética. 

A grande dificuldade reside, pois, no fato de que a sociedade física não pode 

cessar um instante sequer no tempo, enquanto a sociedade moral se forma na 

Ideia, de que a existência do homem não pode correr perigo por causa de sua 

dignidade. [...] É preciso, portanto, procurar um suporte para a subsistência da 

sociedade que a torne independente do Estado natural que se quer dissolver 

(SCHILLER, 1989, p. 28 e 29). 

Schiller buscará o móbil que pode modificar o caráter “natural egoísta e violento 

do homem”. Ele considera engendrar as duas naturezas que formam o ser humano em 

uma terceira, o que tornaria possível essa transição do Estado natural para o Estado ético, 

“do domínio das simples forças para o das leis, e que, longe de impedir a evolução do 

caráter moral, desse à eticidade o penhor dos sentidos.” Antecipa-se que há similitudes 

entre o estado explanado em Sobre a Graça e a Dignidade, indicando que devemos 

aproximar sensibilidade e lei, considerando que “o primeiro concordasse com leis e que 

o segundo dependesse de impressões” (SCHILLER, 1989, p. 29). 

O caráter que abarca dever e sensibilidade é essencial para a transição do Estado 

natural àquele Ideal, só ele garante “uma transformação do Estado segundo princípios 

morais, e somente um tal caráter poderá assegurar-lhe a duração.” Esse caráter que ainda 

precisa se fundar, não baseado no Estado ou no caráter ético, é contingente no surgimento 

de tal Estado. A vontade somente será unificada no “Ser absoluto”, onde “as necessidades 

física e moral coincidem” (SCHILLER, 1989, p. 31), enquanto que no ser humano há 

uma cisão interna, ou seja, o físico e o moral são independentes e veem-se muitas vezes 

como adversários. 
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Há então de se notar que “a vontade do homem, contudo, é plenamente livre entre 

dever e inclinação; nenhum constrangimento físico pode intervir nesse direito régio da 

pessoa.” No caminho para a fundação desse novo caráter, em que a conduta baseada na 

razão “tem de ser natureza, o homem já tem de ser levado por seus impulsos a um 

comportamento que só pode ser resultado de um caráter ético” (SCHILLER, 1989, p. 31). 

É preciso evitar a inclinação para qualquer natureza, por isso, Schiller busca estimular a 

liberdade a partir do princípio de “que seus impulsos concordem suficientemente com sua 

razão para valer como uma legislação universal” (SCHILLER, 1989, p. 32), mas não no 

sentido de se confiar a fundamentação da ética a algo tão instável como a sensibilidade 

contingente, por esse motivo ela tem de ser tensionada a concordar com a razão 

legisladora. É imperativa a manutenção de um certo equilíbrio de suas naturezas com a 

finalidade de conservar tal estado, a saber, onde não há coerção que interfira no livre 

arbítrio do indivíduo. 

Todo homem individual, pode-se dizer, traz em si, quanto à disposição e 

destinação, um homem ideal e puro, e a grande tarefa de sua existência é 

concordar, em todas as suas modificações, com sua unidade inalterável. Este 

homem puro, que se dá a conhecer com maior ou menor nitidez em cada 

sujeito, é representado pelo Estado, a forma mais objetiva e por assim dizer 

canônica na qual a multiplicidade dos sujeitos tenta unificar-se. É possível 

pensar, porém, dois modos diversos de o homem temporal coincidir com o 

homem ideal, e outras tantas de o Estado afirmar-se nos indivíduos: ou pela 

opressão do homem empírico pelo puro, quando o Estado suprime os 

indivíduos; ou pelo fato de o indivíduo tornar-se Estado, quando o homem no 

tempo se enobrece em direção ao homem na Ideia. (SCHILLER, 1989, p. 32). 

No pensamento de Schiller71, existe uma unidade ideal e nela não há distinção ou 

discordância entre o plano sensível e o racional; a combinação perfeita entre ambas é 

pressuposta nesse homem ideal e puro. A destinação do ser humano é se aproximar dessa 

ideia; mesmo que seja impossível a combinação de ambas as naturezas do ser humano, 

existe uma inconstância nesse estado pela contingência própria que a existência humana 

traz consigo. Foi desvendado que o ideal puro do ser humano não é submetido a qualquer 

contingência, pois a sensibilidade e a matéria interferem tornando circunstancial no 

indivíduo real àquilo que deveria ser imutável no ser humano absoluto. 

O Estado é, no pensamento do neoclassicista, aquilo que tenta harmonizar a 

humanidade multifacetada em uma forma mais objetiva que entre em conformidade com 

a unidade ideal que deve ser buscada pelos humanos. Tal identificação do caráter do povo 

com o desenvolvimento do Estado é o motivo de Schiller não considerar que a Revolução 

Francesa conseguiu cumprir com o que deveria – pois acabou se deteriorando em terror 

 
71 Cf. Nota à página 32 e nota 14 na página 150 (SCHILLER, 1989). 
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–, visto que é imprescindível ao homem real elevar-se e enobrecer-se para alcançar a 

modificação do Estado. Não adianta a transformação no Estado se o ser humano ainda 

não se encontra em consonância com os requisitos para a elevação do estado da 

humanidade enquanto tal. Caso ele não esteja subjetivamente desenvolvido para a 

formação deste Estado, esse se afirmará com direito acima dos indivíduos e suprimirá o 

empírico em busca do ideal. 

Ambas as naturezas reivindicarão para si o cumprimento dos seus imperativos. 

“Na avaliação antropológica plena, porém, quando o conteúdo conta ao lado da forma e 

também o sentimento vivo tem a sua voz, ela será considerada tanto mais” (SCHILLER, 

1989, p. 32). É melhor para o indivíduo ter a matéria em consonância com a lei, pois elas 

só parecem opostas, porém as duas estão profundamente enraizadas no ser humano e o 

constituem. Visto que é formado por elas, não pode renegar a sua própria essência 

enquanto ser humano e deve perseguir seu ideal na unidade absoluta de seu ser. A 

elevação do ser humano não se nota pela supressão de uma de suas naturezas, mas pela 

conformidade que deve existir entre ambas, esse é o papel da cultura.  

4.2 Cultura: seu papel e seus efeitos 

Deve-se buscar o alinhamento com as ideias da razão para então poder enobrecer 

e instigar a sensibilidade a encontrar-se com a moral, porquanto o ser humano deve 

perseguir a formação da sua liberdade. A mais perfeita liberdade honra a razão sem 

humilhar a sensibilidade, pois esta estará em prontidão ao seu lado e não como sua antiga 

inimiga, sendo essa a função que a cultura deve ter. 

O ser humano, por se tornar consciente da ideia de um Estado ideal, intenta ser 

restituído daquilo que o Estado natural impõe contra a sua vontade. No pensamento de 

Schiller, essa é a causa da tentativa violenta da revolução. Tornar o Estado natural em 

ético é totalmente vão quando não há os fundamentos nos próprios homens para tal. Visto 

que o fundamento para o Estado ideal é o desenvolvimento subjetivo do próprio povo, a 

análise não é das mais positivas: “a selvageria, mais além, lassidão: os dois extremos da 

decadência humana, e os dois unidos em um espaço de tempo!” (SCHILLER, 1989, p. 

35). Entre os que caem nos impulsos selvagens são reclamadas as classes mais baixas, já 

as civilizadas e materialmente mais felizardas expõem o extremo oposto, a barbárie e a 

razão as domina, nada obstante não as enobrece moralmente. 

“A sociedade desregrada recai no reino elementar em vez de ascender à vida 

orgânica”, no caso em que os impulsos imperam sobre o indivíduo; “do outro lado, as 
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classes civilizadas dão-nos a visão ainda mais repugnante da languidez e de uma 

depravação do caráter, tanto mais revoltante porque sua fonte é a própria cultura” 

(SCHILLER, 1989, p. 36). Entre os dois o primeiro é mais escusável, pois a sua fonte é a 

falta material que pula à frente de qualquer racionalidade em controlar a vontade, Schiller 

analisa: 

A luta contra a privação desgasta e esgota a maior parte dos homens a ponto 

de não lhes restar força para uma nova luta mais árdua contra o erro. Satisfeitos 

de escaparem, eles mesmo, ao penoso esforço do pensar, concedem de bom 

grado aos outros a tutela sobre os seus conceitos, e se carências mais altas 

manifestam-se neles, agarram-se com fé ávida às fórmulas que Estado e clero 

têm reservadas em tais casos (SCHILLER, 1989, p. 50). 

No caso daqueles que perecem, onde a matéria é mais urgente que a reflexão, isso 

ainda é compreensível e não abominável, há de se entender que enquanto natureza 

sensível o ser humano deve sempre cumprir com a manutenção de sua existência. No 

entanto, aqueles que se negam a enobrecer escolhendo enquanto inteligência a 

negligência para com o fim ético, mesmo que libertos da sujeição da matéria, são piores, 

pois utilizam da racionalidade para manutenção de seus vícios, ignoram a verdade em 

prol de suas vontades imorais e viciosas. “A ilustração do entendimento, da qual se gabam 

não sem razão os estamentos refinados, mostra em geral uma influência tão pouco 

enobrecedora sobre as intenções que até, pelo contrário, solidifica a corrupção por meio 

de máximas” (SCHILLER, 1989, p. 36). 

Para Schiller, “todos os povos a caminho da cultura, pois sem distinção tiveram 

de abandonar a natureza através da sofisticação, antes de poderem retornar a ela pela 

razão” (SCHILLER, 1989, p. 39). Em sua teoria o ideal era o da Grécia clássica que 

unificava razão e natureza, era uma unidade, à qual se deve retornar pela razão. Arte e 

entendimento “honravam a verdade. Por mais alto que a razão se elevasse, trazia sempre 

consigo, amorosa, a matéria, e por fina e rente que a cortasse, nunca a mutilava” 

(SCHILLER, 1989, p. 40). Já o contemporâneo de Schiller é alguém cindido, pois foi 

necessário separar matéria e forma. 

Os indivíduos na modernidade são meros fragmentos de um todo. Há “classes 

inteiras de pessoas que desenvolvem apenas uma parte de suas potencialidades, enquanto 

as outras, como órgãos atrofiados, mal insinuam seu fraco vestígio” (SCHILLER, 1989, 

p. 40). Não existe um equilíbrio, importando apenas a utilidade em uma função específica, 

não no seu desenvolvimento enquanto ser humano e portador de uma humanidade 

completa e una consigo. O grego era uno, ou seja, era natureza; já os modernos são 

fragmentos, pois a razão forma-os assim. 
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Foi a própria cultura que abriu essa ferida na humanidade moderna. Tão logo 

a experiência ampliada e o pensamento mais preciso tornaram necessária uma 

separação mais nítida das ciências, assim como, por outro lado, o mecanismo 

mais intrincado dos Estados tornou necessária uma delimitação mais rigorosa 

dos estamentos e dos negócios, rompeu-se a unidade interior da natureza 

humana e uma luta funesta separou as suas forças harmoniosas (SCHILLER, 

1989, p. 40 e 41). 

A cultura foi a culpada pela abertura dessa cisão no interior do ser humano e o 

Estado a aperfeiçoou. A fórmula prescrita pelo Estado é a de preencher a vida com seu 

ofício até a exaustão, não havendo espaço para o desenvolvimento da integralidade que o 

indivíduo é em si mesmo, de sua humanidade.  

[a parte governante] forçada a simplificar a humanidade a multiplicidade dos 

homens pela classificação e recebendo a humanidade somente por 

representações de segunda mão, a parte governante acaba por perde-la 

completamente de vista, já que a mistura a um mero produto do entendimento, 

e a parte governada não pode receber senão com frieza as leis que são tão pouco 

endereçadas a ela. [...] no qual o poder público é apenas um partido a mais, 

odiado e ludibriado por aquele que o torna necessário e acatado somente por 

aquele que pode dispensá-lo (SCHILLER, 1989, p. 42).72 

Portanto, o Estado cria um modo de tornar os indivíduos um amontoado “de 

infinitas partículas sem vida” (SCHILLER, 1989, p. 41) para melhor apreender o todo e 

o organizar, segundo a representação que lhe chega. O Estado, porém, não é capaz de 

enxergar o seu próprio erro, logo, não é capaz de modificar a si mesmo e elevar a espécie 

a um nível mais alto. “O Estado é tão ciumento da posse exclusiva de seus servidores para 

compartilhar mais facilmente seu homem com uma Vênus Citéria que com uma Vênus 

Urânia” (SCHILLER, 1989, p. 42), ou seja, ele não se incomoda com os prazeres da carne 

que o sujeito dispõe a seu bel prazer, porém aqueles ligados ao espírito e ao pensamento 

seriam um problema maior, pois poderiam tirar-lhe o domínio que exerce sobre os 

indivíduos. O ser humano então é, pela cultura e pelo Estado: 

Eternamente acorrentado a um pequeno fragmento do todo, o homem só pode 

formar-se enquanto fragmento; ouvindo eternamente o mesmo ruído monótono 

da roda que ele aciona, não desenvolve a harmonia de seu ser e, em lugar de 

imprimir a humanidade em sua natureza, torna-se mera reprodução de sua 

ocupação, de sua ciência. Mesmo esta participação parca e fragmentária, 

porém, que une ainda os membros isolados ao todo, não depende de formas 

que eles se dão espontaneamente (pois como se poderia confiar à sua liberdade 

um mecanismo tão artificial e avesso à luz?), mas é-lhes prescrita com 

severidade escrupulosa num formulário ao qual se mantém preso o livre 

conhecimento (SCHILLER, 1989, p. 41). 

A melhora das condições da existência material facilita o caminho para a reflexão 

moral. No entanto, é extremamente difícil a transformação da sociedade quando os 

próprios indivíduos são presos a somente um fragmento e o Estado se opõe à sua 

 
72 Colchetes do autor deste trabalho. 
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construção enquanto humanidade, pois a simplifica em meras representações de segunda 

mão. Schiller continua: 

Quando a comunidade torna a profissão medida do homem, quando honra num 

cidadão somente a memória, noutro apenas o entendimento tabelar, e num 

terceiro a habilidade mecânica; quando aqui exige apenas conhecimento, 

indiferente ao caráter, e acolá considera a maior turvação do entendimento 

compensada pelo espírito de ordem e pelo comportamento legal; quando quer 

ver ao mesmo tempo essas habilidades isoladas exercitadas numa grande 

intensidade, da mesma forma que exime o sujeito de toda extensão – pode 

admirar que as demais disposições da mente sejam preteridas para que os 

cuidados todos se voltem para uma única, que traz honra e recompensa? [...] 

Além disso, é raramente uma boa recomendação aos olhos do Estado que as 

forças superem os encargos ou que a mais alta carência espiritual do homem 

de gênio rivalize com o seu ofício (SCHILLER, 1989, p. 41 e 42). 

Houve esse descaminho por parte do entendimento; a cultura e o Estado 

propiciaram o reforço para um modelo que cria fragmentos para ter utilidade ao todo, 

assim gerando o empobrecimento dos indivíduos. “As desvantagens desta posição 

espiritual não se limitaram, entretanto, ao saber e à produção; estenderam-se também ao 

sentimento e à ação” (SCHILLER, 1989, p. 43). Infelizmente não seria possível avançar 

enquanto espécie de outra forma, no pensamento do autor; o máximo de desenvolvimento 

de harmonia entre natureza e forma ocorreu no ideal grego. Sucedeu-se, porém, uma 

ruptura de ambos para o desenvolvimento da espécie e somente é possível retornar à 

natureza pela razão. Schiller escreve que:  

Teríamos sido os servos da humanidade, teríamos feito trabalho servil por ela 

durante milênios e imprimido em nossa natureza mutilada as marcas 

degradantes dessa servidão – para que a geração futura possa cuidar de sua 

saúde moral num ócio ditoso e desenvolver a livre estatura de sua humanidade 

(SCHILLER, 1989, p. 45). 

Não é o caso do sacrifício sem finalidade de uma enorme quantidade de 

indivíduos, porém é necessário que esse esforço recompense a espécie no futuro. Devem-

se utilizar os avanços da cultura disponíveis à espécie, tornando o ócio um exercício de 

desenvolvimento da própria humanidade em todos os indivíduos da espécie. O 

antagonismo entre natureza e forma “é o grande instrumento da cultura, mas apenas o 

instrumento; pois enquanto dura, está apenas a caminho dela” (SCHILLER, 1989, p. 44). 

Para Schiller, a cultura é movida através desse antagonismo e ela seria o fim a se chegar. 

Parece haver uma Cultura a se chegar, na qual haveria propriamente o equilíbrio 

entre tais forças. “A cultura não é apenas meio, mas também fim”73; isso parece denotar 

que são duas coisas diferentes: assim como também temos de caminhar das virtudes para 

a virtude74, considera-se também possível ir das possíveis culturas àquela Cultura. Foi 

 
73 Cf. nota 24, SCHILLER, 1989, p. 152.  
74 Considera-se que a Cultura seria possível somente enquanto ideia no sentido da unificação, e essa cultura 

remeteria ao clássico grego, a cultura que ele visa é a que une o que foi separado: “Natureza e eticidade, 
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considerada aqui a situação análoga àquela que ele distingue a Verdade das verdades, a 

moral na leitura antropológica plena da Ética, assim sucessivamente. O indivíduo não 

resiste perante a tarefa que se impõe a ele pela espécie através da cultura, sendo que: 

O exercício unilateral das forças conduz o indivíduo inevitavelmente ao erro; 

a espécie, porém, a verdade. Ao concentrarmos, justamente, toda a energia de 

nosso espírito num único foco e contrairmos todo o nosso ser em uma única 

força, damos asas a esta força isolada e a conduzimos artificialmente para além 

dos limites que a natureza parece ter-lhe imposto (SCHILLER, 1989, p. 44). 

Em prol do desenvolvimento da espécie foi necessária a separação entre os 

trabalhos materiais e os intelectuais. A divisão do trabalho parece que auxilia, segundo 

Schiller, no ascender da humanidade para conhecimentos mais profundos. Entretanto o 

indivíduo, por estar extenuado por seu trabalho, pode esquecer de desenvolver certas 

partes da sua humanidade. É imperativo, portanto, que se siga do desenvolvimento 

técnico e material a possibilidade de os seres humanos focarem em um aprimoramento 

completo de sua humanidade, em sua liberdade. Essas condições são tanto materiais para 

aqueles que decaíram nos puros impulsos, quanto incutem matéria àqueles que só 

enxergam através do entendimento e, assim, surge a liberdade mais pura da humanidade. 

“Ainda que o mundo como um todo ganhe, portanto, com a formação separada 

das forças humanas, é inegável que os indivíduos atingidos por essa formação unilateral 

sofrem sob a maldição desse fim universal.” E com a harmonia dos impulsos fomenta-se 

então a plena humanidade para a qual o ser humano foi criado, ter um equilíbrio entre 

sensibilidade e forma, pois “assim também a tensão de forças espirituais isoladas gera 

homens extraordinários, mas apenas a temperatura uniforme das mesmas os faz felizes e 

perfeitos” (SCHILLER, 1989, p. 44 e 45). Na compreensão do neoclassicista são as belas 

artes que farão com que se restabeleça na realidade humana a harmonia de suas naturezas. 

Importante lembrar que é necessário que o desenvolvimento se alastre a toda espécie para 

que a partir do ócio os seres humanos enobreçam-se. 

O básico para a liberdade é a segurança da própria existência e tempo para a hábil 

reflexão acerca da realidade, pois “a luta contra a privação desgasta e esgota a maior parte 

dos homens”. Não haverá disposição naqueles que esvaíram todas as suas forças na labuta 

para a sua sustentação material, essa é uma infeliz realidade que deveria ser diminuída 

conforme o desenvolvimento na espécie permita. Essa fuga da reflexão racional se faz 

presente e é contrária ao enobrecimento da humanidade, por não sobrarem forças 

 
matéria e espírito, terra e céu se misturam de modo maravilhosamente belo em suas poesias.” E no qual, de 

certa forma, Schiller quer expandir para toda a existência humana. Será visto ao final desse capítulo o que 

ele pretende por um Estado estético. Cf. SCHILLER, 2008, p. 11 e 38. 
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suficientes para isso, do tempo ou energia que sobra, pouco ou nada será usado no sentido 

de exercitar a razão, visto que é uma tarefa extenuando a quem mal tem o descanso da 

carne. 

Mas como explicitamos, “o Estado em sua forma presente originou o mal, e o 

Estado, a que se propõe a razão na Idéia, não poderia fundar essa humanidade melhor, 

pois nela teria de ser fundado” (SCHILLER, 1989, p. 47). A arte será a via de modificação 

dos sujeitos para que então seja transformado o Estado e enobrecido o homem, por isso 

ele não considera que a mudança política acontecerá de modo revolucionário. É 

paulatinamente que o ser humano modificará a si próprio, portanto, “uma tarefa para mais 

de um século” (SCHILLER, 1989, p. 48). 

Será necessário considerar extemporânea toda tentativa de uma tal modificação 

do Estado, e quimérica toda a esperança nela fundada, até que seja de novo 

suprimida a cisão no interior do homem e sua natureza se desenvolva o 

suficiente para ser, ela mesma, artista e capaz de assegurar realidade à criação 

política da razão (SCHILLER, 1989, p. 47). 

É no equilíbrio e não na imposição da razão sobre a natureza que haverá o pleno 

desenvolvimento da humanidade, devendo existir a multiplicidade da natureza conectada 

com a unicidade da razão. É “em sua criação física”, na qual “a natureza aponta-nos o 

caminho a ser percorrido na criação moral. Somente depois de apaziguar a luta das forças 

elementares nos organismos inferiores é que ela se ergue até a nobre formação do homem 

físico.” Deve-se começar pelo mais baixo e elevar a busca em virtude daquilo que se deve 

ser, pois é assegurando a existência material que se pode refletir. A argumentação do 

neoclassicista continua: “Assim também no homem ético, o conflito dos elementos, dos 

impulsos cegos deve ser primeiro acalmado, e a oposição grosseira há de ter cessado antes 

que se possa ousar favorecer a multiplicidade.” E mais adiante lê-se que existem limites 

para o agir, não sendo todo modo permissivo perante a sensibilidade, pois ainda “onde o 

homem natural abusa de seu arbítrio da maneira mais desregrada, mal se lhe pode mostrar 

sua liberdade; onde o homem artificial quase não usa sua liberdade, não se lhe pode tomar 

o arbítrio” (SCHILLER, 1989, p. 48). 

Não há liberdade sem harmonia. A universalidade deve ser respeitada, mas não 

deve se sobrepor sem receio à multiplicidade. A tirania da razão não deve se impor em 

todo instante contra os indivíduos e não deve apagar “as últimas centelhas de 

espontaneidade e particularidade” (SCHILLER, 1989, p. 48), mas sim buscar erguer o 

ideal infinito na natureza e dar matéria à forma, conjugando-as em uma bela harmonia. A 

seguinte passagem denota claramente um problema que ainda se manifesta nos dias 

atuais, pois o desenvolvimento desse princípio da liberdade no campo antropológico 
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sempre foi complexo, porquanto os princípios são modificados em sua apresentação 

perante o desenvolvimento da época. Schiller diz: 

Os antigos princípios permanecerão, mas no traje do século, e a filosofia 

emprestará seu nome à opressão antes autorizada pela Igreja. O temor a 

liberdade, que aos primeiros experimentos se anuncia sempre inimiga, fará 

com que, de um lado, se atire aos braços de uma cômoda servidão, e, do outro, 

pelo desespero provocado por uma tutela pedante, se fuja para o selvagem 

descompromisso do estado de natureza. A usurpação apoiar-se-á na debilidade 

da natureza humana, e a insurreição em sua dignidade, até que finalmente a 

grande senhora de todas as coisas humanas, a força cega, intervenha e resolva 

o pretenso conflito de princípios como se fosse um vulgar pugilato 

(SCHILLER, 1989, p. 48). 

O desenvolvimento da liberdade é uma tarefa que demorará e pode impor desafios. 

Estados e indivíduos podem saltar da racionalidade para a cega força da natureza fazendo 

frente ao desenvolvimento da humanidade. A liberdade, dignidade e humanidade podem 

ser honradas, mas somente isoladamente até o brando desenvolvimento de diversos 

fatores que efetivem a humanidade em toda espécie. É tarefa da filosofia, segundo 

Schiller, auxiliar nessa luta pela harmonização do ser humano. 

A razão fez o que pôde para encontrar e estabelecer a lei; sua aplicação depende 

da vontade corajosa e do vivo sentimento. Para que a verdade vença o conflito 

contra forças é preciso que ela mesma se torne primeiro uma força e apresente 

um impulso como seu defensor no reino dos fenômenos; pois impulsos são as 

únicas forças motoras no mundo sensível. Se até gora ela não comprovou sua 

força vitoriosa, isso não se deve ao entendimento que não soube revelá-la, mas 

ao coração que a ela se fechou e ao impulso que por ela não agiu (SCHILLER, 

1989, p. 49). 

Como é evidente, não há qualquer objeção contra a razão pura, mas no plano da 

efetivação de suas leis existe uma falha em transpor um campo a outro, por isso é 

necessário o sentimento conjuntamente com a forma. A harmonização de dois princípios 

que são a unidade que forma a humanidade é a via para a ascensão da espécie humana 

para um reino que efetive em maior medida as normas da razão, sem humilhar a matéria. 

Por isso é necessário que exista esse impulso da razão, para opor-se no terreno do sensível, 

onde somente a força é reconhecida como dominante, e barrar a entrada dos impulsos da 

sensibilidade à vontade, tornando a reflexão da razão possível. 

A época ilustrada foi capaz de descobrir e tornar “públicos conhecimentos que 

seriam suficientes, pelo menos para a correção de nossos princípios práticos. O espírito 

de livre investigação destruiu os conceitos ilusórios que por muito tempo vedaram o 

acesso à verdade e minou o solo sobre o qual a mentira e o fanatismo ergueram seu trono” 

(SCHILLER, 1989, p. 50). Não é uma posição contrária à época do esclarecimento, mas 

a favor de sua expansão para terrenos que ela ainda não havia alcançado, o qual Schiller 

tentará efetivá-la com seu idealismo estético. No homem se desenvolveu antes a 

materialidade, quando vem à tona a razão com intenção de impor a todo o natural a 
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unidade de sua Ideia, o ser humano, em sua sensibilidade, se sente atacado e reconhece a 

razão como inimiga. 

Ousa ser sábio. É necessário ânimo forte para combater os empecilhos que a 

inércia da natureza e a covardia do coração opõem à instrução. O mito antigo 

apresenta, não sem sentido, a deusa da sabedoria surgindo completamente 

armada da cabeça de Júpiter, pois suas primeiras ocupações são guerreiras. Já 

ao nascer ela tem de travar um árduo combate contra os sentidos que não 

querem ser arrancados de seu doce repouso (SCHILLER, 1989, p. 50). 

É compreensível que aqueles que lutam pela própria existência, como mencionado 

acima, cometam menor erro do que aqueles que escolhem se curvar à viciosidade e ao 

erro de suas vontades mais baixas: 

[...] nosso justo desprezo atinge aqueles outros que libertos do jugo das 

necessidades por um destino melhor, a ele se curvam por sua própria escolha. 

Estes preferem, aos raios da verdade que escorraçam a ilusão agradável de seus 

sonhos, o crepúsculo dos conceitos obscuros, em que o sentimento é mais vivo 

e a fantasia arbitrária cria formas confortáveis. Visto que fundaram todo o 

edifício de sua felicidade sobre estas ilusões que a luz hostil do conhecimento 

deve dissipar, como poderiam comprar tão caro uma verdade, que começa 

tomando-lhes tudo o que para ele possui valor? Seria preciso que já fossem 

sábios que amassem a sabedoria. 

Não é suficiente, pois, dizer que toda a ilustração do entendimento só merece 

respeito quando reflui sobre o caráter; ela parte também, em certo sentido, do 

caráter, pois o caminho para o intelecto precisa ser aberto pelo coração. A 

formação da sensibilidade é, portanto, a necessidade mais premente da época, 

não apenas porque ela vem a ser um meio de tornar o conhecimento melhorado 

eficaz para a vida, mas também porque desperta para a própria melhora do 

conhecimento (SCHILLER, 1989, p. 50 e 51). 

A razão deve lutar pelo seu espaço, mas, mesmo que ela o tenha, o homem possui 

a liberdade para renegá-la ou aprimorar seus vícios através dela. Deve haver uma abertura 

do coração e a utilização do próprio entendimento para desenvolver a plenitude do ser 

humano. Caso ele esteja esgotado, é possível que não queira refletir acerca de suas 

próprias ações e decida usar aquelas que são compulsórias – sem a utilização da própria 

razão para a definição de seu agir – e, portanto, heterônomas. O homem que não está 

preso à sua própria subsistência e ainda assim honra os impulsos materiais é pior porque 

escolhe a servidão. Por essas razões, Schiller dirá que sensibilidade e forma têm funções 

importantes para que o esclarecimento se expanda em sua total potencialidade. 

4.3 A via para liberdade 

Os meios para chegar-se a esse desenvolvimento “são as belas-artes; estas fontes 

nascem em seus modelos imortais.” Estas são as vias para a harmonização do ser humano, 

pois a “arte e a ciência são livres de tudo que é positivo e que foi introduzido pelas 

convenções dos homens; ambas gozam de uma absoluta imunidade em face do arbítrio 

humano”. Arte e ciência, portanto, não são definidas pela humanidade, sendo somente 
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possível “proscrever o amigo da verdade, mas esta subsiste; pode diminuir o artista, mas 

não falsificar a arte” (SCHILLER, 1989, p. 53). A existência de algo que tenta enganar 

os indivíduos e denominar-se como arte ou ciência é um fato evidente, porém não é por 

isso que se poderia criar uma arte falsa. Se isso acontecesse não seria arte, assim como a 

ciência não pode ser dita segundo os delírios de um louco e se tornarem verdade, pois ela 

subsiste. Não há remédio que se torne científico mediante a insistente repetição da mentira 

da cura através dele, não é uma questão que pode ser diferente do que é. A verdade 

científica é inalterável perante a vontade humana; assim como também Schiller dirá da 

arte. 

O ser humano forma-se no devir da existência, influenciando o mundo exterior e 

por ele sendo moldado através da cultura. Para Schiller, conforme já citado anteriormente, 

“o artista é, decerto, o filho de sua época, mas ai dele se for também seu discípulo ou até 

seu favorito. Que uma divindade benfazeja arranque em tempo o recém-nascido ao seio 

materno e o amamente com o leite de uma época melhor, deixando-o que atinja a 

maturidade sob o céu distante da Grécia.” Portanto, o artista deve servir à própria arte, 

assim como o cientista não deve servir a nada além da verdade. Deve-se retirar 

diretamente da fonte, “da unidade absoluta e imutável de sua essência para além de todo 

tempo” (SCHILLER, 1989, p. 54). Essa fonte é “do puro éter” e depende somente dos 

seres humanos tal busca para elevarem sua humanidade. 

Mesmo que apareçam falsos messias e charlatões, e apesar do quão intensas forem 

as tentativas, para Schiller, no final a verdade e a beleza subsistiram e subsistirão, pois 

“mesmo antes de a verdade lançar sua luz vitoriosa nas profundezas dos corações a força 

poética já apreende seus raios, e os cumes da humanidade brilharão, enquanto a noite 

úmida ainda pairar sobre os vales” (SCHILLER, 1989, p. 54). A ciência e a arte não 

devem agradar, mas sim suprir aquilo que falta no tempo em que elas se dão; não se 

bastam em agradar seus contemporâneos, mas desprezam “o seu juízo.” O artista  

deve elevar os olhos para a sua dignidade e lei, não os baixar para a felicidade 

e a necessidade [...] deve, entretanto, empenhar-se em engendrar o Ideal a partir 

da conjugação do possível e do necessário. Deve moldá-lo em ilusão e verdade, 

nos jogos de sua imaginação e na seriedade de suas ações; deve moldá-lo em 

todas as formas sensíveis e espirituais, e lançá-lo silenciosamente no tempo 

infinito (SCHILLER, 1989, p. 54 e 55). 

Pois, 

A humanidade perdeu sua dignidade, mas a arte a salvou e conservou em 

pedras insignes; a verdade subsiste na ilusão, da cópia será refeita a imagem 

original. Do mesmo modo que sobreviveu à natureza nobre, a arte nobre 

também marcha à frente desta no entusiasmo, cultivando e estimulando 

(SCHILLER, 1989, p. 54). 



70 

 

A arte será a grande via para o redescobrimento daquilo que se perdeu no devir do 

tempo, e as obras de arte que resistiram mostram uma fonte de que se deve beber para se 

aproximar do Ideal de beleza. A beleza deve ser buscada em seu Ideal e em outros tempos 

para suprir aquilo que falta na época e que o artista retira como sua matéria para fazer 

uma bela obra de arte. 

A missão daquele que conhece a verdade e a beleza é empenhar-se para unificar 

no mundo o ideal e o real, dando exemplo àqueles que ainda não aceitaram a sublimidade 

do caráter bem formado segundo a verdade e a arte. Há uma correlação entre as ações 

individuais e a cultura, por isso é necessário agir conforme o bem para que os outros 

sigam a mesma direção, educando a si mesmo e exteriorizando verdade e beleza, fazendo 

com que seus semelhantes se perguntem acerca de suas próprias crenças e ações.75 Isso 

converge na posição do filósofo de que o conhecedor da verdade e o criador da arte tem 

de instigar a sua época a desenvolver aquilo que lhes falta. Em algum momento haverá, a 

partir das ações e atos corretos e belos, uma ampliação dessa via para a plenitude humana, 

que é o desenvolvimento da cultura estética, para o qual está sendo direcionada a análise. 

Existem oposições à teoria de Schiller que comprovam que nem sempre arte e 

liberdade andaram juntas na história humana, como mostra a experiência, ou ainda que 

seria melhor “vedar às artes o acesso à República”, se referindo a Platão. Schiller admite 

que “o nosso olhar, onde quer que perscrute o mundo passado, verá sempre que gosto e 

liberdade se evitam e que a beleza funda seu domínio somente no crepúsculo das virtudes 

heroicas” (SCHILLER, 1989, p. 58-60). Entretanto, a beleza ideal é diversa dessa que a 

experiência demonstra; a arte é una na ideia e não deve ser a soma de suas aparições 

durante na história, o que se deve buscar é a arte ideal e o belo ideal. 

Caso possa ser mostrado, esse conceito racional puro da beleza – já que não 

pode ser extraído de nenhum caso real, mas antes confirma e orienta nosso 

juízo em cada caso real – teria de poder ser procurado pela via da abstração e 

deduzido da possibilidade da natureza sensível-racional; numa palavra a beleza 

teria de poder ser mostrada como uma condição necessária da humanidade. 

Temos de elevar-nos, portanto, ao conceito puro da humanidade [...] a partir 

de seus modos de manifestação individuais e mutáveis, o absoluto e 

permanente, e buscar, mediante a abstração de todas as limitações acidentais 

as condições necessárias de sua existência (SCHILLER, 1989, p. 60 e 61). 

Encontrar a definição pura da humanidade é a missão que Schiller toma para si na 

sua tentativa de atrelar inexoravelmente o fundamento do belo e da humanidade.  

 
75 Cf. SCHILLER, 1989, p. 55 e 56. 
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4.3.1 Pessoa e estado, impulso sensível e formal 

Sendo assim, Schiller busca a definição de humanidade para então ver se há de 

fato uma conexão indiscutível basilar a esta e à arte. Os limites do ser humano são claros, 

mas há algo imutável, “chama o permanente de pessoa”, por outro lado a natureza de 

tudo aquilo que existe é a modificação, e o filósofo diz que aquilo de “mutável” no ser 

humano é o “seu estado. Pessoa e estado – o si mesmo e suas determinações -, que no ser 

necessário pensamos como um e o mesmo, são eternamente dois no ser finito. Por mais 

que a pessoa perdure, alterna-se o estado, e em toda alternância do estado, perdura a 

pessoa” (SCHILLER, 1989, p. 63). Existe essa constante que perdura do despertar até o 

crepúsculo da vida: é a pessoa que em meio a todo devir da existência continua a existir 

e se reconhecer enquanto tal, una consigo mesma. Já o devir é a causa das modificações 

nos estados da pessoa, sendo eles internos ou externos, que condicionam a materialidade 

impondo aquilo que existe fora com o interior imutável. 

Somente a “divindade é, ela é porque é; consequentemente, ela é tudo 

eternamente, pois é eterna.” Não há uma separação entre estado e pessoa, a divindade é e 

sempre será; infelizmente o ser humano é um ser com limitações e nunca se verá como 

uma divindade por ser incapaz de unir o imutável e o devir em si mesmo76. A pessoa tem 

seu fundamento na “ideia do ser absoluto fundado em si mesmo, isto é a liberdade”; já o 

estado que “tem de ser causado” será pelo “tempo, a condição de todo o ser, ou vir a ser 

dependente. O tempo é a condição de todo o vir a ser” (SCHILLER, 1989, p. 64), está no 

espaço-tempo, conectado com o devir. 

Todo o estado e toda existência determinada, porém, surgem no tempo, 

devendo o homem, enquanto fenômeno, ter um começo, embora a inteligência 

pura nele seja eterna. Sem o tempo, isto é, sem vir a ser, ele nunca seria um ser 

determinado; sua personalidade existiria enquanto disposição, mas não de fato. 

Somente pela sequência de suas representações o eu que perdura torna-se 

fenômeno para si mesmo. 

Portanto, o homem tem, primeiramente, de receber a matéria da atividade ou 

a realidade (que a inteligência suprema haure de si mesma), e ele a recebe, pela 

via da percepção, como algo existente fora dele, no espaço, ou como algo 

alternante nele, no tempo (SCHILLER, 1989, p. 64). 

É visto que pelo devir na existência, o “eu que perdura”, a pessoa se reconhece 

enquanto algo diverso daquilo que existe, tomando consciência de sua própria 

imutabilidade a partir das mudanças. Contudo, Schiller destaca na sua visão antropológica 

que a existência do ser humano se dá primeiro recebendo matéria externa a si: 

 
76 “Por distinguirem-se no homem, enquanto ser finito, a pessoa e o estado, não se pode fundar o estado na 

pessoa nem a pessoa no estado” (SCHILLER, 1989, p. 63). 
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Essa matéria que nele alterna é acompanhada por seu eu que nunca alterna – e 

permanecer sempre ele mesmo em toda alternância, isto é, fazer das percepções 

a experiência a unidade do conhecimento e de cada uma das espécies de 

fenômeno no tempo a lei de todos os tempos, esta é a prescrição que lhe é dada 

por sua natureza racional. Na medida somente em que se modifica, ele existe; 

na medida somente em que permanece imutável ele existe. O homem, pois 

representado em sua perfeição, seria a unidade duradoura que permanece 

eternamente a mesma nas marés da modificação (SCHILLER, 1989, p. 64 e 

65). 

Ele argumenta que há uma dependência entre os dois os princípios e define que 

“nós somos não porque pensamos, queremos, sentimos; e pensamos, queremos e sentimos 

não porque somos. Nós somos porque somos. Nós sentimos, pensamos ou queremos, 

porque além de nós existe algo diverso” (SCHILLER, 1989, p. 64). Por existir algo 

diverso o ser humano é capaz de notar a existência de sua pessoa como imutável e 

enxergá-la como fenômeno para si. Schiller afirma que o ser humano é portador de 

disposições que tendem à divindade: são a “proclamação absoluta da potencialidade 

(realidade de todo o possível) e a unidade absoluta do fenômeno (necessidade de todo o 

real)” (SCHILLER, 1989, p. 65). Ambos procedem da natureza humana que comporta 

forma e sensibilidade. 

A pessoa – ou personalidade – “é apenas disposição para uma possível 

exteriorização infinita”, é pura forma e vazia de conteúdo; já a sensibilidade sozinha é 

considerada sem liberdade. O ser humano, “enquanto apenas sente e deseja, atuando 

somente por mero desejo, ele nada mais é que mundo, se por este nome entendemos o 

mero conteúdo informe do tempo”. Ele não é uma dessas capacidades isoladas, mas 

ambas simultaneamente, necessitando de forma na realidade e realidade na forma, 

“conquanto apenas a sensibilidade faça de sua capacidade uma força real, é apenas sua 

personalidade que faz de sua atuação algo que lhe seja próprio.” A sua razão quer impor 

unidade ao mundo, já a matéria quer afirmar que o devir existe e impõe realidade à razão. 

Daí nascem as duas tendências opostas no homem, as duas leis fundamentais 

da natureza sensível-racional. A primeira exige realidade absoluta; deve tornar 

mundo tudo o que é mera forma e trazer ao fenômeno todas as suas disposições. 

A segunda exige a formalidade absoluta: ele deve aniquilar em si mesmo tudo 

que é apenas mundo e introduzir coerência em todas as suas modificações; em 

outras palavras: deve exteriorizar todo o seu interior e formar todo o exterior. 

As duas tarefas, pensadas em sua realização máxima, reconduzem ao conceito 

de divindade de que parti (SCHILLER, 1989, p. 65). 

O interior do ser humano possui tanto sentido quanto razão, não sendo possível 

fazer uma divisão, porém, ainda assim, Schiller manterá esses opostos e até mesmo 

reforçá-los em sua tentativa em unificá-los. “Somos instados ao cumprimento dessa dupla 

tarefa (dar realidade ao necessário em nós e submeter a realidade fora de nós à lei da 

necessidade) por duas forças opostas, que nos impulsionam para a realização de seus 
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objetos e que poderíamos chamar convenientemente de impulsos.” Desta forma, há o 

impulso sensível, definido como a parte material do homem, que limita o humano ao 

tempo e à causalidade natural, “ocupando-se em submetê-lo às limitações do tempo e em 

torná-lo matéria: não lhe dar matéria, pois disso já faria parte uma atividade livre da 

pessoa que a recebe e a distingue daquilo que perdura.” O impulso sensível é conectado 

com o devir, com tudo que muda, pois é conteúdo presente no tempo, e “esse estado do 

tempo meramente preenchido chama-se sensação, e é somente através dele que se 

manifesta a existência física” (SCHILLER, 1989, p. 67). 

Então, quando o ser humano sente ele está estritamente no mundo dos fenômenos, 

portanto, limitado por suas sensações. “O homem neste estado nada mais é que uma 

unidade quantitativa, um momento de tempo preenchido – ou melhor, ele não é, pois, sua 

personalidade é suprimida enquanto é dominado pela sensibilidade e arrastado pelo 

tempo.” Quando o homem sente, não há a conexão com a forma e, segundo Schiller, 

somos tragados pelo devir do tempo, mas é no próprio tempo que aparece nossa 

humanidade. O limite da sensibilidade é o finito no qual “se prende, por fim, toda a 

aparição da humanidade” (SCHILLER, 1989, p. 68). 

O impulso que denotará a razão “pode ser chamado de impulso formal”, advindo 

da natureza absoluta do homem e que não aceita os empecilhos da matéria. Este quer levar 

“harmonia à multiplicidade dos fenômenos e afirmar sua pessoa em detrimento de toda 

alternância do estado.” Sumariamente, é oposto ao devir; ele “decide, portanto para 

sempre como decide para agora, e ordena agora o mesmo que ordena para sempre.” É 

indiferente à existência da modificação, porquanto seu desejo é que o necessário e eterno 

perdurem, “que o eterno e o necessário sejam reais; em outras palavras: exige verdade e 

justiça” (SCHILLER, 1989, p. 68 e 69). Esse é o impulso que constitui o imperativo moral 

que deve ser seguido, “leis para todos os juízos no que se refere a conhecimentos, para 

todas as vontades no que se refere a ações.” Não sendo tragado pelo caos do tempo e da 

causalidade, é “universalidade e necessidade”. Já o sentimento não é capaz disso: 

O sentimento pode apenas dizer: isto é verdade para este sujeito e neste 

momento, um outro momento e outro sujeito podem vir a retirar o que a 

presente sensação afirma. [...] Quando, por outro lado, o sentimento moral diz: 

isto deve ser, sua decisão é para sempre e eterna – quando confessas a verdade, 

e exerces a justiça porque é justiça, fizeste de um caso singular a lei de todos 

os casos, trataste como eternidade um momento de tua vida. 

Portanto, onde o impulso formal domina e o objeto puro age em nós, ali há a 

suprema ampliação do ser, as limitações desaparecem e o homem se eleva, de 

unidade quantitativa a que se vira limitado pelo sentido carente, a uma unidade 

de Ideias, que compreende sob si todo o reino dos fenômenos. Não mais 

estamos no tempo durante esta operação, mas é o tempo que está em nós com 

toda a sua série infinita. Já não somos indivíduos, mas espécie; o juízo de todos 
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os espíritos é pronunciado através do nosso, a escolha de todos os corações é 

representada por nossa ação (SCHILLER, 1989, p. 69). 

O impulso sensível, que se refere à “vida”, e o racional, se direciona à forma, 

abarcam a definição da humanidade. A universalidade pertence à razão e não há como 

pedir que ela seja outra coisa que não a liberdade em si. O entendimento não se limita 

pelo mundo material, pois busca o infinito e não deseja tornar um momento fugaz em 

eternidade, mas sim pôr forma no mundo material para ver a si na sensibilidade e, se é 

humano, formando a sensibilidade. Já a sensibilidade advém de uma limitação e nela a 

liberdade do ser humano aparece, se expressa e se efetiva na dignidade comprovando o 

princípio da liberdade no campo da sensibilidade. A humanidade é uma unidade entre o 

formal e o sensível, sem embargo é a plena harmonia o que se deve buscar. 

4.3.2 Humanidade, cultura e impulso lúdico 

É necessário que ambos os impulsos existam para o ser humano, mas também a 

própria limitação de um pelo outro, pois existem enquanto coabitantes da mesma unidade 

que é o ser humano. Para essa unificação, Schiller intenta sustentar um terceiro impulso, 

uma ponte entre ambos; essa ponte “que pudesse intermediar os dois, é um conceito 

impensável.”77 Schiller considerará de fato como irrealizável na efetividade do mundo 

material, pela essência que a sensibilidade porta em si, em sua incapacidade de ser infinita 

e absoluta. 

O impulso formal reclama unidade e permanência, mas não que ela se estenda 

à pessoa e a seu âmbito, ou seja, que ela seja uma alternância dos princípios. 

O impulso formal reclama unidade e permanência – mas não quer que o estado 

se fixe juntamente com a pessoa, que haja identidade da sensação. [...] Vigiar 

e assegurar os limites de cada um dos dois impulsos é tarefa da cultura, que 

deve igual justiça aos dois e não busca afirmar apenas o impulso racional 

contra o sensível, mas também este contra aquele. Sua incumbência, portanto, 

é dupla: em primeiro lugar, resguardar a sensibilidade das intervenções da 

liberdade; em segundo lugar, defender a personalidade contra o poder da 

sensibilidade. A primeira ela realiza pelo cultivo da faculdade sensível; a outra, 

pelo cultivo da faculdade racional (SCHILLER, 1989, p. 71 e 72). 

Schiller se referirá como “ação recíproca” àquilo que faz “ambos os princípios” 

serem, “a um só tempo, coordenados e subordinados um ao outro, isto é, estão em ação 

recíproca: sem forma, não há matéria; sem matéria, não há forma.”78 Complementando 

suas respostas antecipadas àqueles que o criticariam por pecar na ética, ele dirá que não 

 
77 Impensável, acredita-se, seja, pois, é uma tarefa infindável da razão buscar esse terceiro impulso, como 

indica Suzuki na nota 44: “Esta afirmação de que um terceiro impulso fundamental é um conceito 

“impensável” parece contradizer todo o procedimento que se segue, à medida que se trata justamente de 

deduzir este terceiro impulso. Não se deve, porém, esquecer que Schiller o pensa enquanto Ideia, enquanto 

tarefa da razão, que o homem só pode realizar na plenitude de sua humanidade. Veja-se sobre este ponto, 

Carta XIV, p. 77 e nota 50)” (SCHILLER, 1989, p. 154 e 155). 
78 Cf. nota à página 71 e 72. SCHILLER, 1989. 



75 

 

está distante da concepção de Kant falar que a matéria obstrui a forma. Porém não é esse 

o caso, pois elas são esferas distintas em que operam e por isso não estão imperativamente 

em disputa. A cultura imporá os limites de cada uma das naturezas que compõem a 

humanidade. Assim, é necessário ao impulso sensível se enriquecer de mundo, apreender 

matéria e dar conteúdo à forma, enquanto a forma expande rumo ao infinito e absoluto, 

tornando as suas ideias exteriorizadas no mundo em ações. Desenvolver igualmente os 

dois impulsos é encargo da cultura. 

Sua cultura consistirá, pois, no seguinte; primeiro: proporcionar à faculdade 

receptiva os mais multifacetados contatos com o mundo e levar ao máximo a 

passividade do sentimento; segundo: conquistar para a faculdade determinante 

a máxima independência com relação à receptiva e ativar ao extremo a 

atividade da razão. Quando as duas qualidades se unificam, o homem conjuga 

a máxima plenitude de existência à máxima independência e liberdade, 

abarcando o mundo em lugar de perder-se nele e submetendo a infinita 

multiplicidade dos fenômenos à unidade de sua razão (SCHILLER, 1989, p. 

72 e 73). 

Aqui Schiller define o papel da cultura na formação do ser humano, que é instigar 

a expansão de ambas atividades, sensível e racional, dando-lhes o que é necessário a seu 

crescimento sem avançar sobre o território alheio. É a harmonização que deve levar o ser 

humano ao maior desenvolvimento de sua própria liberdade e evitar os descaminhos do 

selvagem e do bárbaro. Ser dominado pelo impulso, no caso do primeiro, não fará com 

que o indivíduo se conecte com a sua pessoa, pois “nunca será ele mesmo”; no caso do 

bárbaro, em que a forma domina o ser humano, aí há então a falta do material e o indivíduo 

não conseguirá ser “nunca outra coisa” (SCHILLER, 1989, p. 73) além da sua própria 

força criadora. A primazia de um princípio sobre o outro fará o ser humano perder aquilo 

que lhe é próprio: a sua humanidade. Desta maneira, a conjugação de ambos os princípios 

em um só ser traz o máximo de apreensão do real, assim como o máximo do poder do 

entendimento dando forma a si mesmo e ao conteúdo no mundo, sendo um estado de 

desenvolvimento elevado. 

A cultura é responsável em parte pela formação do caráter, pois ela impõe os 

limites a ambos impulsos. O desenvolvimento pleno da humanidade é dado a partir da 

ampliação e limitação recíproca da sua dupla natureza, visto que o uso unilateral pode 

corromper o homem de sua busca pela unidade ideal e sua elevação em vista à liberdade. 

Se o homem é apenas forma, não tem nenhuma forma, e com o estado suprime-

se também a pessoa. Numa palavra: a realidade somente pode ser-lhe exterior 

à medida que ele é autônomo, e somente nesta medida ele é receptivo; somente 

à medida que é receptivo a realidade está nele e ele é uma força pensante. [...] 

Numa palavra: o impulso material tem de ser contido em limites convenientes 

pela personalidade, e o impulso formal deve sê-lo pela receptividade ou pela 

natureza (SCHILLER, 1989, p. 75). 
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A pergunta que surge nesse momento é: como e qual o papel da cultura nessa 

limitação dos âmbitos de cada uma das naturezas da humanidade? E essa relação de 

reciprocidade entre os dois impulsos é “tarefa da razão, que o homem só está em 

condições de resolver plenamente na perfeição de sua existência. É a Ideia de sua 

humanidade, no sentido mais próprio da palavra, um infinito, portanto, do qual pode 

aproximar-se mais e mais no curso do tempo sem jamais alcançá-lo” (SCHILLER, 1989, 

p. 77). Não se deve buscar a supressão de um impulso pelo outro, mas sim a harmonização 

em busca do “ser absoluto”, porém essa ideia do ser absoluto não é concretizável no 

mundo. Assim, há um terceiro impulso que intermedia ambos, aproximando-se mais do 

absoluto. Se  

ele fizesse simultaneamente esta dupla experiência, em que fosse consciente 

de sua liberdade e sentisse a sua existência, em que percebesse como matéria 

e se conhecesse como espírito, nestes casos, e só nestes, ele teria uma intuição 

plena de sua humanidade, e o objeto que lhe proporcionasse essa intuição viria 

a ser um símbolo da sua destinação realizada (visto que esta é apenas 

alcançável na totalidade do tempo) e assim, uma exposição do infinito 

(SCHILLER, 1989, p. 78). 

Esse terceiro é chamado de “impulso lúdico” e será o responsável pela 

harmonização dos dois outros impulsos que constituem o ser humano. A ação recíproca 

entre estes dois criaria o terceiro, que “seria direcionado, portanto, a suprimir o tempo no 

tempo, a ligar o devir ao ser absoluto, a modificação à identidade.” Ou ainda, o “impulso 

lúdico, então, empenha-se em receber assim como teria engendrado e engendrar assim 

como o sentido almeja por receber” (SCHILLER, 1989, p. 78). A ação recíproca entre 

esses impulsos é necessária, mas o cumprimento da ideia dessa harmonia permanente no 

ser humano não é realizável, já que ele alterna entre um estado e outro. O impulso lúdico 

auxiliará o indivíduo a furtar-se desses impulsos que tentam dominá-lo. Schiller pensa 

que é possível um “jogo”, um momento fugaz que contemplaria inclinação e razão.  

O impulso lúdico, entretanto, em que os dois atuam juntos, imporá necessidade 

ao espírito física e moralmente a um só tempo; pela supressão de toda 

contingência ele suprimirá, portanto, toda necessidade, libertando o homem 

tanto moral quanto fisicamente. [...] [Pois] Tão logo, entretanto, ele interessa 

nossa inclinação e conquista o nosso respeito, desaparecem tanto a coerção do 

sentimento quanto a da razão e começamos a amá-lo, isto é, jogamos a um 

tempo com nossa inclinação e com o nosso respeito (SCHILLER, 1989, p. 78). 

No impulso lúdico há uma fuga em relação a qualquer ordenamento do sensível 

ou do formal. Unindo os dois princípios a si e tornando “contingente” tudo aquilo que é 

lei para a razão e desejo para a matéria, ele não se guia por nenhuma regra porque cria 

uma necessidade que abarca todo o pensável e todo o real. Ele faz a matéria se inclinar 

juntamente com a forma para o mesmo objeto, fugindo à coerção e harmonizando no ser 

humano a felicidade e a perfeição (aquela corresponde à matéria e essa à forma). “Na 
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mesma medida em que toma às sensações e aos afetos a influência dinâmica, ele os 

harmoniza com as ideias da razão, e na medida em que despe as leis da razão de seu 

constrangimento moral, ele as compatibiliza com o interesse dos sentidos” (SCHILLER, 

1989, p. 79). Suprimindo o tempo e realizando as necessidades da razão e o interesse das 

sensações, esse impulso eleva o homem àquele patamar ‘impossível’ de ser efetivado na 

realidade, o qual integra em si os dois impulsos. Sem interesses atuantes sobre a vontade, 

ele transita livremente da matéria à forma, preenche uma com a outra e dá aquilo que é 

devido a cada uma para o equilíbrio e a aproximação, mesmo que de modo efêmero, ao 

absoluto. 

O impulso lúdico abarca os dois objetos dos outros impulsos. “O objeto do 

impulso lúdico, representado num esquema geral, poderá ser chamado de forma viva, um 

conceito que serve para designar todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo que 

em resumo entendemos no sentido mais amplo por beleza” (SCHILLER, 1989, p. 81). 

Aqui está a tese de Schiller de que a existência de ambos os impulsos é similar àquilo que 

é o fundamento da arte. Relembra-se que “beleza nada mais é que liberdade no 

fenômeno”, e é exatamente a isso que o filósofo se refere na humanidade perfeita, onde 

há liberdade e fenômeno concomitantemente em um só objeto. No impulso lúdico, então, 

existe beleza, porém nem todo indivíduo é “forma viva”. 

Enquanto apenas meditamos sobre sua forma, ela é inerte, mera abstração; 

enquanto apenas sentimos sua vida, esta é informe, mera impressão. Somente 

quando sua forma vive em nossa sensibilidade e sua vida se forma em nosso 

entendimento o homem é forma viva, e este será sempre o caso quando 

julgamos o belo (SCHILLER, 1989, p. 82). 

A beleza pode expressar a forma viva mesmo em objetos inanimados, imprimindo 

forma na matéria e levando a matéria a referenciar-se à forma. O impulso lúdico existe 

sempre no julgamento do belo para Schiller, elevando o ser humano acima de qualquer 

subserviência aos impulsos. É preciso jogar entre ambos os impulsos para criar esse 

estado que perdura somente de forma momentânea. “A razão por motivos 

transcendentais, faz a sua exigência: deve haver uma comunidade entre impulso formal e 

material, isto é, deve haver um impulso lúdico, pois que apenas a unidade de realidade e 

forma, de contingência e necessidade, de passividade e liberdade, completa o conceito de 

humanidade” (SCHILLER, 1989, p. 82). O autor justifica essa necessidade pela busca da 

perfeição que a razão tem em si mesma, por isso é contra a limitação da humanidade a 

um só plano, pois sabe que ela pede a presença dos dois impulsos. “Logo, pois, que 

pronuncia: deve haver uma humanidade, ela estabelece, por este ato mesmo, a lei: deve 
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haver beleza. [...] Como, entretanto, a beleza pode existir e como uma humanidade é 

possível, isso nem razão nem experiência podem ensinar-nos” (SCHILLER, 1989, P. 82). 

Schiller julga que pelo homem e pela arte serem a unificação dos campos sensível 

e racional, ocorre então a “consumação de sua humanidade”. É a arte que, por ser racional 

e sensível, nenhuma exclusivamente, demonstra a harmonização que deve haver nos seres 

humanos. Arte e humanidade teriam no impulso lúdico o seu encontro, assim, a arte 

suscitaria a liberdade, levando à livre passagem da matéria para a forma. Schiller ainda 

justifica o jogo entre ambos como “tudo aquilo que, não sendo subjetiva nem 

objetivamente contingente, ainda assim não constrange nem interior nem exteriormente.” 

É na observação da beleza que o ser humano se furta das determinações da lei e do desejo, 

é o “feliz meio termo” entre ambos os impulsos. 

A vida, porém, torna-se menos importante quando a dignidade interfere, e o 

dever não mais constrange quando a inclinação atrai; também a mente aceita 

com mais liberdade e calma a realidade das coisas, a verdade material, tão logo 

esta encontre a verdade formal, a lei da necessidade, e já não se sente 

tensionada pela abstração, tão logo a intuição imediata possa acompanhá-la. 

Numa palavra: quando entra em comunidade com as Ideias, o real perde a sua 

seriedade por tornar-se pequeno, assim como o necessário perde a sua por 

tornar-se leve ao encontrar a sensibilidade (SCHILLER, 1989, p. 83). 

O homem deve buscar a ação recíproca entre os dois impulsos, possibilitando a 

elevação da humanidade na espécie com a transformação subjetiva e também a 

modificação da cultura. O filósofo quer que os seres humanos joguem com seus impulsos 

em busca do equilíbrio entre eles, não havendo limitação de um pelo outro, mas o 

enriquecimento das duas partes que leva o homem a um estado elevado de liberdade, pois 

“com a beleza [...] ele joga” (SCHILLER, 1989, p. 83). Assim como o impulso lúdico, a 

beleza real é diferente daquela ideal. Na experiência há somente aquilo que é possível, 

mas deve-se buscar a ideia do absoluto, mesmo que a natureza humana sempre tenda a 

uma de suas faces, a sensível ou a formal79. Por isso Schiller dirá que:  

o belo não deve ser mera vida ou mera forma, mas forma viva, isto é, deve ser 

beleza à medida que dita ao homem a dupla lei da formalidade e realidade 

absolutas. Com isso ela afirma também: o homem deve somente jogar com a 

beleza, e somente com a beleza deve jogar. 

Pois, para dizer tudo de vez, o homem joga somente quando é homem no pleno 

sentido da palavra e somente é homem pleno quando joga. (SCHILLER, 1989, 

p. 84). 

A liberdade, para Schiller, é a radicalização do jogo80 entre os impulsos, no qual 

se foge de qualquer coerção. Schiller infere que na Grécia antiga os homens impuseram 

 
79 Cf. SCHILLER, 1989, p. 83 e 84. 
80 “[...] A ideia da contemplação estética como “livre jogo” (jogo entre a imaginação e o entendimento; 

livre, porque não sujeito a regras ou conceitos) foi apresentada por Kant na Crítica do Juízo. Schiller, como 

se vê, radicaliza essa ideia, entendendo o impulso lúdico como um jogo entre as capacidades racionais e 
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características de uma humanidade perfeita nos deuses, os quais são libertos “das 

correntes de toda finalidade, dever ou preocupação, fazendo do ócio e da indiferença o 

invejável destino do estamento divino: um nome apenas mais humano para a existência 

mais livre e mais sublime.” A liberdade é a fuga de qualquer coerção, um estamento 

elevado, mas os seres humanos não são capazes de alcançá-la, pois são atraídos pelo 

desejo e afastados do absoluto por causa de sua natureza presa à materialidade.81  

Da ação recíproca de dois impulsos antagônicos e da combinação de dois 

princípios opostos vimos nascer o belo, cujo Ideal mais elevado deve ser 

procurado, pois, na ligação e no equilíbrio mais perfeito de realidade e forma. 

Este equilíbrio, contudo, permanece sempre apenas uma Ideia, que jamais pode 

ser plenamente alcançada pela realidade. Nesta restará sempre o predomínio 

de um elemento sobre o outro, e o mais alto que a experiência pode atingir é 

uma variação entre os dois princípios, em que ora domine a forma ora a 

realidade. A beleza na Ideia, portanto, é eternamente uma e indivisível, pois 

pode existir somente um único equilíbrio; a beleza na experiência, contudo, 

será eternamente dupla, pois na variação o equilíbrio poderá ser transgredido 

por uma dupla maneira, para aquém e para além (SCHILLER, 1989, p. 87). 

A beleza, os impulsos, o jogo, o impulso lúdico, a humanidade e a liberdade estão 

intrincados de forma única, de modo que ao final serão um no absoluto. Na experiência 

pode ser notada a cisão, mas no fim é a reunificação entre natureza e forma que precisa 

ocorrer, criando o terceiro impulso. A própria cultura trouxe a humanidade a esse ponto 

e deve auxiliá-la na sua elevação para um fim ético, em que a necessidade da lei e o devir 

se constituam como um só a partir do jogo entre os impulsos. A existência do impulso 

lúdico é real, mas é necessário buscar o ideal e não se contentar com aquilo que é, e sim 

com o que deveria ser sempre o estado da pessoa: a unidade com o absoluto. É preciso 

buscar esse objetivo, mesmo que seja impossível na realidade. A beleza, assim como a 

humanidade, é cindida. Há uma beleza ideal, porém, como é inalcançável para a 

humanidade, na realidade existem duas belezas: uma que tem por finalidade dissolver, e 

a outra tensionar. No ideal a beleza é uma, mas na realidade tem aparência dual, nunca 

aparecendo perfeita na experiência. A beleza ideal 

deve dissolver quando faz igualmente tensas as duas naturezas, e deve dar 

tensão quando as dissolve por igual. Isso resulta desde logo do conceito de uma 

ação recíproca em que as duas partes se condicionam mutuamente com 

necessidade, ao mesmo tempo que são mutuamente condicionas, e cujo 

produto mais puro é a beleza. [...] Isso é e será assim sempre que o absoluto 

seja posto nos limites do tempo e as Ideias da razão devam ser realizadas na 

humanidade. O homem reflexivo pensa a virtude, a verdade, a felicidade; o 

homem ativo, entretanto, apenas exercerá virtudes, apenas apreenderá 

verdades, apenas gozará de dias felizes. Reduzir estas àquelas – substituir os 

 
sensíveis do homem, e a ausência de regras ou conceitos como uma verdade “liberdade humana.” 

SCHILLER, 1989, cf. nota 49,52 e 56 de Suzuki, págs. 154-156. 
81 “Irresistivelmente seduzidos por um, mantidos à distância por outro, encontramo-nos simultaneamente 

no estado de repouso e movimento máximos, surgindo aquela maravilhosa comoção para a qual o 

entendimento não tem conceito e a linguagem não tem nome” (SCHILLER, 1989, p. 85). 
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costumes pela eticidade, os conhecimentos pelo conhecimento, o bem-estar 

pela felicidade –, esta é a incumbência da cultura física e moral; a tarefa da 

educação estética é fazer das belezas a beleza (SCHILLER, 1989, p. 88). 

Schiller acredita que a beleza e a cultura terão papel fundamental na busca pelo 

ideal. O impulso racional demanda perfeição, e para o ser humano tal característica é a 

união entre sensibilidade e forma. Isso será cumprido, segundo Schiller, sob o julgo da 

cultura e da educação estética. A educação estética e a cultura devem buscar alcançar a 

harmonia das capacidades humanas. Por isso, haverá duas belezas, a beleza enérgica e a 

suavizante; estas não impedem o aparecimento de algo selvagem ou bárbaro, pois o ser 

humano é livre e pode estar inclinado ao sentido ou à forma. A beleza enérgica terá a 

função de “tensionar a mente, tanto no plano físico quanto no moral”, dando rapidez e 

força a ela; já a beleza suavizante necessita “dissolver a mente, tanto no plano físico 

quanto no moral” (SCHILLER, 1989, p. 88). Schiller, sobre a função de cada uma delas, 

diz que: 

Para o homem sob a coerção da matéria ou das formas, portanto, a beleza 

suavizante é uma necessidade, pois foi comovido pela grandeza e força muito 

antes de tornar-se sensível à harmonia e à graça. Para o homem sob a 

indulgência do gosto, a beleza energética é uma necessidade, pois no estado do 

refinamento despreza com o maior bom grado uma força que trouxe do estado 

da selvageria. 

[...] A contradição é suprimida logo que se distingue a dupla carência humana 

a que corresponde aquela dupla beleza. As duas partes, portanto, estarão 

provavelmente corretas logo que tenham explicitado a espécie de beleza e a 

forma de humanidade a que se referem (SCHILLER, 1989, p. 89).
 82

 

Há uma correlação entre a natureza cindida do ser humano e a beleza, pois ambas 

devem ser unas no ideal, porém, quando existem de fato no mundo, há uma cisão, já que 

o ideal não é transposto perfeitamente ao real. A intenção é interconectar de modo 

perfeitamente emaranhado as duas e formar das partes cindidas o ideal. Existe uma 

humanidade e uma beleza na ideia, porém na realidade elas sempre ficam aquém do 

esperado. Infelizmente, Schiller só escreveu sobre a beleza suavizante. 

A arte tem a função de unificar o ser humano que foi cindido. “A beleza 

suavizante, afirmou-se, está para uma mente tensa assim como a enérgica para uma mente 

distendida. Tenso, contudo, chamo o homem que está tanto sob a coerção das sensações 

quanto sob a coerção dos conceitos.” Quando há predomínio da forma é a matéria que irá 

auxiliar dando-lhe realidade; no caso de a matéria ser dominante, é a forma que será 

introduzida no mundo. A beleza suavizante, “em primeiro lugar, como forma calma, ela 

amenizará a vida selvagem e abrirá o caminho das sensações para o pensamento; em 

 
82 As referidas belezas parecem se conectar com o belo e sublime. Cf. nota 58 da página 156, SCHILLER, 

1989 e SCHILLER, 2009, p. 106. 
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segundo lugar, como imagem viva, ela armará de força sensível a forma abstrata, 

reconduzirá o conceito à intuição e a lei ao sentimento” (SCHILLER, 1989, p. 92 e 93). 

A primeira forma é voltada àquele que é dominado pelo sentido, já a segunda é ao homem 

artificial que a forma dominou; ambos seriam restaurados a partir da ação da beleza 

suavizante, retirando força de cada um dos impulsos. A beleza enérgica se refere a uma 

mente distendida, logo, daria força para cada um dos impulsos. 

A beleza é capaz de tornar o homem mais formal ou mais material conforme seja 

necessário ao indivíduo. “A beleza liga os estados opostos de sensação e pensamento, e 

ainda assim não há meio-termo entre os dois. A certeza daquilo é dada pela experiência; 

a disto, imediatamente pela razão.” Para Schiller, a beleza é a ligação desses dois opostos. 

É necessário que natureza e forma atuem para que se surja a beleza. Os que buscam pela 

via da sensibilidade “esquecem, contudo, que a liberdade em que muito justamente põem 

a essência da beleza não é ausência de leis, mas sua harmonia, não é arbítrio, mas máxima 

necessidade exterior”; enquanto que aqueles que buscam o conceito puro, sem a 

participação da matéria, “esquecem que a determinação, que muito justamente exigem da 

beleza, não consiste na exclusão de certas realidades, mas na inclusão absoluta de todas, 

não é limitação, mas infinitude.” Nesse contexto, Schiller explicitará o papel que cada 

engrenagem realiza no homem: “A natureza (o sentido) unifica sempre, o entendimento 

separa sempre; a razão, contudo, reunifica” (SCHILLER, 1989, p. 96 e 97). 

4.4 Determinabilidade e determinação: ativas e passivas 

O ser humano sem qualquer determinação posta a ele será uma “determinabilidade 

sem limites”. Para Schiller, “este estado de ausência de determinações pode ser chamado 

infinitude vazia, o que não deve ser confundido com vazio infinito.” Aqui não existe 

qualquer determinação material, pois é a infinitude da forma, e o ser humano precisa 

ganhar realidade. “Seu sentido deve ser afetado” e deve ganhar conteúdo, assim, “a 

infinitude se perdeu” no preenchimento do vazio por um conteúdo. É necessário limite 

para que exista algo, então o espaço-tempo infinito tem de ser dividido para que se possa 

descrever algo. “É somente através de limites, portanto, que chegamos à realidade; 

somente pela negação ou exclusão chegamos à posição ou postulação real; somente pela 

supressão de nossa livre determinabilidade à determinação” (SCHILLER, 1989, p. 99 e 

100). 

É impossível definir um espaço finito sem o espaço absoluto e assim também será 

com o tempo. É na ação recíproca entre o infinito e o finito que surge algo no ser humano, 
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“mediante um estado-de-ação absoluto;83 essa ação da mente chama-se julgar ou pensar, 

e seu resultado é o pensamento.” O pensamento surge então da oposição do infinito com 

o finito no estado-de-ação, dando forma ao sensível e matéria à forma. O infinito perde 

seu reino assim que encontra o finito; ademais, é somente a partir da delimitação que o 

infinito ganha conteúdo e entra no “estado-de-ação absoluto”, criando o pensamento. 

Ambos, finito e infinito, são necessários para despertar a humanidade. “É somente pela 

parte que chegamos ao todo, somente pelos limites que chegamos ao ilimitado; por outro 

lado, é somente pelo todo que chegamos à parte, somente pelo ilimitado chegamos ao 

limite” (SCHILLER, 1989, p. 100). 

O belo auxilia a transposição do físico à liberdade, porém a diferença entre infinito 

e finito não é eliminável. Schiller visa exatamente à união dos dois impulsos no ser 

humano, ideia que requer esforço da razão para efetivação, pois é a busca pela liberdade 

na existência. 

O pensamento é a ação imediata dessa faculdade absoluta, que tem de ser 

levada a manifestar-se mediante os sentidos, embora em sua manifestação 

mesma ela dependa tão pouco da sensibilidade que, pelo contrário, só se 

pronuncia mediante a oposição a esta. A autonomia com que age exclui toda 

influência estranha, e não é por ajudar no pensar (o que contém uma 

contradição manifesta), mas apenas por proporcionar às faculdades do 

pensamento liberdade de se exteriorizarem segundo suas leis próprias que a 

beleza pode tornar-se um meio de levar o homem da matéria à forma, das 

sensações a leis, de uma existência limitada à absoluta. 

[...] Uma faculdade que do exterior não receba mais do que a matéria de seu 

atuar pode ser impedida em atuar somente pela ausência de matérias, portanto 

apenas negativamente; seria desconhecer a natureza do espírito atribuir às 

paixões sensíveis o poder de oprimir positivamente a liberdade da mente 

(SCHILLER, 1989, p. 100 e 101). 

É claro que a sensibilidade não pode impedir a liberdade de expressar sua 

espontaneidade em relação às leis naturais, será na facilitação da transposição do infinito 

ao finito que a beleza auxiliaria. O fundamento da ética continua a ser exatamente 

remetido àquela razão, sem interferência externa. A única responsável pela não efetivação 

da lei moral é a razão quando não se faz força em oposição aos sentidos, é uma “fraqueza 

do espírito”. Conforme Schiller, não é possível “influir na liberdade, isso resulta de seu 

próprio conceito; mas que a própria liberdade seja um efeito da natureza (tomando-se a 

palavra em seu sentido mais amplo), e não obra humana, que possa, portanto, ser 

propiciada ou obstruída por meios naturais” (SCHILLER, 1989, p. 105). A liberdade 

enquanto espontaneidade da razão é algo que a natureza afirmou no ser humano, não é 

criada por ele, mas é constituinte dele, visto que a sua unidade assim foi feita. 

 
83 Cf. nota 62. SCHILLER, 1989, p. 157. 
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Na realidade o homem sempre se apresenta para aquém ou além do necessário, 

mais inclinado à sensibilidade ou à forma, e em casos mais extremos se torna selvagem 

ou bárbaro. A limitação e o infinito são partes da sua própria existência e é exatamente 

essa ambiguidade que lhe é própria: pensar o infinito mesmo estando limitado pela 

matéria. 

O espírito finito é aquele que se torna ativo somente através da passividade, 

que chega ao absoluto somente através das limitações, que age e forma 

somente à medida que recebe matéria. Um tal espírito conjugará, portanto, ao 

impulso pela forma e pelo absoluto o impulso pela matéria e pelos limites, que 

são as condições sem as quais ele não poderia nem ter nem satisfazer o primeiro 

impulso. Saber em que medida essas duas tendências tão opostas podem 

coexistir num mesmo ser é tarefa que pode pôr em embaraço o metafísico, mas 

não o filósofo transcendental. Este não se ocupa em explicar a possibilidade 

das coisas, mas basta-se com estabelecer os conhecimentos a partir dos quais 

se compreende a possibilidade da experiência. E como a experiência seria tão 

impossível sem aquela oposição na mente quanto sem a sua unidade absoluta, 

ele estatui, com pleno direito, os dois conceitos como condições igualmente 

necessárias da experiência, sem preocupar-se mais com a sua possibilidade de 

ligação. Esta coexistência de dois impulsos fundamentais em nada contradiz, 

aliás, a unidade absoluta do espírito, logo que o distingamos dos dois impulsos. 

Ambos existem e agem nele, mas ele mesmo não é nem matéria nem forma, 

nem sensibilidade nem razão, o que parecem não se ter dado conta aqueles que 

somente deixam agir o espírito humano quando seu procedimento concorda 

com a razão, declarando-o meramente passivo quando está em contradição 

com ela (SCHILLER, 1989, p. 101). 

A unidade absoluta furta-se de forma e matéria, é algo que foge dos conceitos que 

explicam o ser humano. Aponta-se aqui o impulso lúdico e a beleza como a tentativa de 

experienciar esse estado em que se suprimem ambos, aproximando o ser humano de sua 

unidade absoluta. Schiller pensa ser possível que a sensibilidade passe para o lado da 

razão, e que assim será mais propícia a transposição do físico ao ideal. A harmonização 

é a via para se alcançar essa unidade que foi perdida e buscar a liberdade. Da mesma 

forma, é a beleza que, por tentar afirmar-se enquanto harmônica, impulsiona o ser humano 

a equilibrar-se e ser realmente livre entre ambas naturezas. 

Conforme exposto, os dois impulsos se perdem na perfeita unidade absoluta do 

espírito, pois se ligam tão perfeitamente que não resta nada da sensibilidade ou da forma. 

A unidade seria a perfeição que transpassaria os conceitos que definem a humanidade, 

ponto que não é tratado por Schiller detidamente. A forma pura precisa da sensibilidade 

para se exteriorizar, e a sensibilidade precisa da razão para aproximar-se do infinito; essa 

ambiguidade é fruto da coexistência de ambos em harmonia perfeita, da unidade absoluta 

do espírito. É atividade e passividade que formam o ser humano. 

Cada um destes dois impulsos fundamentais, tão logo se tenha desenvolvido, 

empenha-se, natural e necessariamente, por sua satisfação, e justamente porque 

ambos se esforçam necessariamente por objetos opostos, este duplo 

constrangimento suprime-se reciprocamente, e a vontade afirma uma perfeita 
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liberdade entre ambos. É a vontade, portanto, que está para os dois impulsos 

como um poder (como fundamento da realidade), sendo que nenhum dos dois 

pode, por si só, comportar-se em face de outro como poder. O impulso mais 

positivo para a justiça, que certamente não falta ao homem violento, não irá 

impedi-lo de cometer injustiça, assim como a tentação mais viva do gozo não 

levará o justo a quebrar seus princípios. Não existe no homem nenhum outro 

poder além de sua vontade, e somente o que suprime o homem, como a morte 

ou qualquer roubo de sua consciência, pode suprimir a liberdade anterior 

(SCHILLER, 1989, p. 101 e 102). 

Essa vontade, que é livre entre ambos os impulsos, é a liberdade que Schiller tanto 

sonha realizar a partir de sua educação estética. A liberdade referida não é aquela 

liberdade da razão, da espontaneidade. Schiller considera que essa liberdade estética seja 

a perfeita harmonia entre forma e matéria e que, portanto, se furta a qualquer coerção84. 

É na ação recíproca dos impulsos que se baseia o terceiro impulso pensado por Schiller, 

o impulso lúdico, que nos elevaria, mesmo que por instantes fugazes, a uma liberdade 

estética. Ambos se encaixam perfeitamente no outro e a vontade furta-se de ambos, sendo 

esse o estado de liberdade estética. Pela importância da passagem para toda a finalização 

da argumentação de Schiller, reproduzir-se-á a explicação de Suzuki, à nota de rodapé 64 

(SCHILLER, 1989, p. 103 e 158): 

Esta passagem é importante para compreender o significado da “liberdade 

estética” em Schiller. Veja-se mais adiante, p.  103 (nota) [cf. nota de rodapé 

reproduzida acima], a distinção entre as duas liberdades: uma que se funda 

na natureza racional e outra, na “natureza mista” do homem. 

O duplo constrangimento (ação recíproca) suprime a si mesmo, e a vontade 

afirma uma liberdade perfeita entre os dois impulsos. Quando ao conceito de 

vontade, pode-se afirmar que muitas vezes ele é usado em seu sentido 

kantiano, enquanto vontade universalmente legisladora identificada à razão 

prática (veja-se nota 13). Há passagens, por outro lado, em que o termo Wille 

(vontade) ou freier Wille (vontade livre) pode exprimir a “faculdade de 

escolha”, vale dizer, o livre arbítrio, como é o caso aqui. 

A partir dessa definição da vontade humana (não confundir com a “vontade 

santa”) como plenamente livre entre dever e inclinação, passa-se à concepção 

de que o que caracteriza o homem é justamente a vontade. (SCHILLER, 

1989, p. 158). 

A liberdade é entendida diversas vezes como aquela que é natural ao homem por 

sua racionalidade, outra também considerada é a estética que é compatível com a vontade 

livre enquanto livre arbítrio. A educação estética auxiliaria na busca pela mais alta 

humanidade. Segundo Schiller, a arte nutre nos seres humanos o equilíbrio de sua 

natureza mista, suscitando a consciência de que deveriam seguir as leis da razão pura. 

 
84 Nota de rodapé da página 103 das Cartas de Schiller: “Para evitar mal-entendidos, lembro que a liberdade 

de que falo não é aquela encontrada necessariamente no homem enquanto inteligência, liberdade esta que 

não lhe pode ser dada nem tomada; mas sim quela que se funda em sua natureza mista. Quando age 

exclusivamente pela razão, o homem prova uma liberdade da primeira espécie; quando age racionalmente 

nos limites da matéria e materialmente, sob leis da razão, prova uma liberdade da segunda espécie. A 

segunda poderia ser explicada somente como uma possibilidade natural da primeira.” (SCHILLER, 1989, 

p. 103). 
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“Basta, contudo, que a autoconsciência esteja ali, para que com sua unidade inalterável, 

seja estabelecida simultaneamente a lei da unidade de tudo aquilo que é para o homem e 

de tudo aquilo que deve vir a ser através dele, a lei da unidade de seu conhecer e de seu 

agir” (SCHILLER, 1989, p. 102). É postulado a partir da antropologia de Schiller que 

haja tal necessidade. 

O impulso sensível desperta com a experiência da vida (pelo começar do 

indivíduo) e o racional com a experiência da lei (pelo começar da 

personalidade), e somente agora, após os dois terem-se tornado existentes, está 

erigida a sua humanidade. Até que isso aconteça tudo nele se faz segundo a lei 

da necessidade; agora, porém, é abandonado pela mão da natureza, e passa a 

ser questão sua afirmar a humanidade que ela estruturara e revelara nele. Pois 

tão logo os dois impulsos fundamentais e opostos ajam nele, perdem, ambos, 

seu constrangimento, a oposição de suas necessidades dá origem a liberdade. 

(SCHILLER, 1989, p. 103). 

O ser humano desperta primeiro com a experiência da existência, mas é somente 

com o avanço da razão, com o desenvolvimento de ambos, que surge a humanidade. A 

humanidade é os dois impulsos desenvolvidos, “somente daquele que é consciente pode-

se exigir razão, isto é, consequência absoluta e universalidade da consciência; antes disto 

ele não é homem e nenhum ato de humanidade pode ser esperado dele.” (SCHILLER, 

1989, p. 102). O ser humano primeiro é natureza e somente no devir desenvolve seu 

impulso formal; após o desenvolvimento de ambos existe a necessidade de harmonizá-

los e adquirir a liberdade estética perante a união perfeita dos dois impulsos. A liberdade 

estética, logo, é formada a partir do duplo constrangimento dos impulsos, e a vontade é 

livre entre ambos. O homem age consciente mesmo que não siga os princípios da razão. 

4.5 Unidade do ser humano 

A liberdade estética só será formada no ser humano quando ele “é completo e já 

desenvolveu seus dois impulsos fundamentais; ela tem, pois, de faltar enquanto ele for 

incompleto e um dos dois impulsos estiver excluído, mas ela tem de poder ser 

reconstituída por tudo aquilo que pode torna-la de novo completo” (SCHILLER, 1989, p. 

105). É possível não ter os dois impulsos desenvolvidos, mas o ser humano “caminha das 

limitações à infinitude”, logo, ele deve alçar a esse ponto mais alto. Para Schiller, “o 

impulso sensível, portanto, precede o racional na atuação, e nesta prioridade do impulso 

sensível encontramos a chave de toda história da liberdade humana.” (SCHILLER, 1989, 

p. 105). Existe o impulso de conservação que no início da vida é um poder no ser humano, 

mas logo se desenvolve o impulso formal e somente a vontade lhe é poder e, portanto, é 

ser humano, sendo responsável pelo seu destino. O neoclassicista desenvolve que: 
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O homem não pode passar imediatamente do sentir ao pensar; ele tem de 

retroceder um passo, pois somente quando uma determinação é suprimida 

pode entrar a que lhe seja oposta. Portanto, para substituir a passividade pela 

espontaneidade, a determinação passiva pela ativa, ele tem momentaneamente 

de ser livre de toda determinação e percorrer um estado de mera 

determinabilidade. Ele tem, de certo modo, de retroceder àquele estado 

negativo de mera ausência de determinações, no qual se encontrava antes de 

qualquer impressão ter afetado sua sensibilidade. Aquele estado, porém, fora 

completamente vazio de conteúdo, enquanto agora importa ligar uma igual 

ausência de determinações e uma determinabilidade igualmente ilimitada ao 

máximo possível de conteúdo, pois deste estado deve resultar imediatamente 

algo de positivo. A determinação que ele recebe pela sensação tem, portanto, 

de ser retida, pois ele não pode perder a realidade; ao mesmo tempo, entretanto, 

à medida que é limitação, ela tem de ser suprimida, pois deve ter lugar uma 

determinabilidade ilimitada. A tarefa, portanto, é destruir e conservar a um só 

tempo a determinação do estado, o que só é possível quando vazios e também 

quando suportam pesos iguais. (SCHILLER, 1989, p. 106) 

O ser humano precisa se desenvolver em toda sua consciência para ser cobrado 

por suas ações. O neoclassicista clama pela harmonia entre o sensível e o formal, mas a 

radicalidade não é o caminho para essa mudança ser efetivada. Portanto, deve-se trilhar 

um duplo caminho para o desenvolvimento da liberdade e humanidade, no qual o ser 

humano terá uma determinabilidade ilimitada, sendo capaz de decidir seu próprio destino 

no momento em que abarcar tudo em seu interior. É a unificação da possibilidade infinita 

que traz o absoluto da forma e a (in)finitude do real que a matéria pode abarcar, havendo 

forma e matéria ativas ao mesmo tempo para o estado intermediário. Para Schiller, esse 

estado intermediário possibilitaria a transição do sensível ao formal, 

uma disposição intermediária, em que sensibilidade e razão são 

simultaneamente ativas e por isso mesmo suprimem mutuamente seu poder de 

terminação, alcançando uma negação mediante uma oposição. Esta disposição 

intermediária, em que a mente não é constrangida nem física nem moralmente, 

embora seja ativa dos dois modos, merece o privilégio de ser chamada uma 

disposição livre, e se chamamos físico o estado de determinação sensível, e 

lógico e moral o de determinação racional, devemos chamar estético o estado 

de determinabilidade real e ativa (SCHILLER, 1989, p. 106 e 107). 

É necessário absoluta realidade e absoluta formalidade no ser humano, para 

alcançar esse estado intermediário, e também ao ético, pois este já está em potência 

naquele. Nesse caso, onde cada um dos impulsos é ativo e age simultaneamente no outro 

existe essa disposição intermediária que foge da coerção física e moral a um só tempo, 

sendo “estético o estado de determinabilidade real e ativa” (SCHILLER, 1989, p. 107). 

Físico é o estado de determinação da sensibilidade exterior, lógico ou moral o de 

determinação racional. 

O ser humano, Schiller aponta em nota de rodapé, tem índoles que se relacionam 

ao desenvolvimento de suas naturezas: 

Uma coisa pode refletir-se imediatamente a nosso estado sensível (nossa 

existência e bem-estar): esta é a sua índole física. Ela pode, também, referir-se 

a nosso entendimento, possibilitando-nos conhecimento: esta é sua índole 
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lógica. Ela pode, ainda referir-se a nossa vontade e ser considerada como 

objeto de escolha para um ser racional: esta é a índole moral. Ou, finalmente, 

ela pode referir-se ao todo de nossas diversas faculdades sem ser objeto 

determinado para nenhuma isolada dentre elas: esta é sua índole estética. Um 

homem pode ser agradável por sua solicitude; pode, pelo diálogo, dar-nos o 

que pensar; pode incutir respeito pelo caráter; enfim, independentemente disso 

tudo e sem que tomemos em consideração alguma lei ou fim, ele pode aprazer-

nos na mera contemplação e apenas por seu modo de aparecer. Existe, assim 

uma educação para a saúde, uma educação do pensamento, uma educação para 

a moralidade, uma educação para o gosto e a beleza. Esta tem por fim 

desenvolver em máxima harmonia o todo de nossas faculdades sensíveis e 

espirituais. Para contrariar a corriqueira sedução de um falso gosto, fortalecido 

também por falsos raciocínios segundo os quais o conceito do estético 

comporta o do arbitrário, observo ainda uma vez (embora estas cartas sobre a 

educação estética de nada mais se ocupem além da refutação deste erro) que a 

mente no estado estético, embora livre, e livre no mais alto grau, de qualquer 

coerção, de modo algum age livre de leis; e acrescento que a liberdade estética 

se distingue da necessidade lógica no pensamento e na necessidade moral no 

querer, apenas pelo fato de que as leis segundo as quais a mente procede ali 

não são representadas e, como não encontram resistência, não aparecem como 

constrangimento (SCHILLER, 1989, p. 158).85 

O gosto e a beleza têm por objetivo o desenvolvimento “em máxima harmonia o 

todo de nossas faculdades sensíveis e espirituais”, portanto, não é o caso de o estético 

invadir o campo de legislação da razão ou ainda eliminar a sensibilidade para o 

cumprimento da ética. O estado estético não é a posição de um, mas compreende ambos 

os impulsos, e esse estado não tem regras postas a partir do exterior, mas segue suas 

próprias regras sem constrangimento. 

A mente é determinável apenas à medida que não está determinada de modo 

algum; também é determinável à medida que não é determinada por exclusão, 

isto é, à medida que não é limitada em sua determinação. Aquela é mera 

ausência de determinação (ilimitada porque sem realidade); está é a 

determinabilidade estética (não tem limites porque unifica toda a realidade) 

(SCHILLER, 1989, p. 109).86 

A mente é determinada exteriormente ou se impõe uma determinação a partir de 

sua força absoluta, da razão; porém enquanto é razão ela ignora o indivíduo no devir, e 

quando só sente não se chega à unidade do absoluto da razão, é somente mundo. “O que, 

portanto, o pensar é em vista da determinação, a constituição estética é em vista da 

determinabilidade; aquele é limitação por força interior infinita; esta é negação por 

plenitude interior infinita.” (SCHILLER, 1989, p. 109). Por isso a mente não pode ser 

determinada, já que ela se determina limitando-se por sua força interior infinita. O estado 

estético então é somente aquele estado em que cessa no interior do indivíduo a disputa 

entre a multiplicidade e unidade, não havendo determinação sobre o indivíduo de 

qualquer modo, pois ele abarca todo o possível e todo o formal dentro de si. 

 
85 Cf. nota 67 e 68 de Suzuki, SCHILLER, 1989, p. 158. 
86 Cf. Kant KU §6. 
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Portanto, se ausência de determinação por falta era representada como uma 

infinitude vazia, a liberdade de determinação estética, que é a contrapartida real 

daquela, tem de ser considerada como uma infinitude plena; representação esta 

que coincide perfeitamente com aquilo que as investigações precedentes 

ensinam (SCHILLER, 1989, p. 110). 

O estado estético, a beleza e o impulso lúdico, todos, culminam no pensamento de 

uma unidade absoluta que ligaria de modo tão magnífico as ambiguidades aparentes do 

mundo na unidade absoluta do espírito. Onde tudo é uno e cada individual é parte, logo 

se foge de ambos os domínios, pois se trata de um espaço que não abarca nem a infinitude 

nem a finitude, mas unidade absoluta do espírito. 

No estado estético, pois, o homem é zero, se se atenta num resultado isolado, 

não na capacidade toda, e se considera a ausência de toda determinação 

particular nele. Por isso, tem-se de dar plena razão àqueles que declaram o belo 

e a disposição a que transposta nossa mente de todo indiferentes e estéreis em 

vista do conhecimento e da intenção moral. Têm plena razão, pois a beleza não 

oferece resultados isolados nem para entendimento nem para a vontade, não 

realiza, isoladamente, fins intelectuais ou morais, não encontra uma verdade 

sequer, não auxilia nem mesmo o cumprimento de uma verdade sequer, não 

auxilia nem mesmo o cumprimento de um dever, e é, numa palavra, tão incapaz 

de fundar o caráter quanto de iluminar a mente. Pela cultura estética, portanto, 

permanecem inteiramente indeterminados o valor e a dignidade pessoais de um 

homem, à medida que estes só podem depender dele mesmo, e nada mais se 

alcançou senão o fato de que, a partir de agora, tornou-se-lhe possível pela 

natureza fazer de si mesmo o que quiser – de que lhe é completamente 

devolvida a liberdade de ser o que deve ser (SCHILLER, 1989, p. 110)87. 

A cultura estética não determina nada que não seja de seu próprio campo, o valor 

e a dignidade não são de seu âmbito e ela não se pronuncia em tal palco. A cultura estética, 

o estado estético e a liberdade estética têm um papel fundamental na criação do 

desenvolvimento de toda potencialidade do ser humano. A beleza e a cultura estética 

propiciam que a natureza de seu ser, que sua pessoa em seus estados, sejam totalmente 

livres, porquanto a natureza fez do ser humano um ser capaz “de ser o que deve ser”, ou 

seja, de ser o que quiser. O ser humano se torna capaz de ter liberdade e definir-se, pois 

sua vontade compreende o espaço daquela plena harmonia e a união dos dois impulsos, 

então ele pode conscientemente escolher entre o impulso formal ou sensível, porquanto 

joga com eles e é plenamente homem e plenamente livre entre dever e necessidade 

natural. A estética é “tão incapaz de fundar o caráter quanto de iluminar a mente.” 

O fim da constituição estética é a harmonização de ambos os impulsos. No entanto, 

no momento em que o equilíbrio é quebrado, ocorre a quebra da liberdade estética, na 

realidade (como o homem sempre tende a um de seus impulsos) será impossível a 

 
87 Ou como ele expressa no início da carta XXII: “Assim, se por um lado a disposição estética da mente 

tem de ser considerada como zero, isto é, à medida que se têm em vista efeitos isolados e determinados, 

por outro, ela tem de ser apreciada como um estado de máxima realidade, se se atenta na ausência de toda 

determinação e na soma das forças que nela são ativas conjuntamente” (SCHILLER, 1989, p. 113). 
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perpetuação desse estado estético. Porém, “temos de considerar a capacidade que lhe é 

devolvida na disposição estética como a suprema de todas as dádivas, a dádiva da 

humanidade.” Essa humanidade é potência no ser humano, e Schiller considerará que “ele 

a perde de fato em cada estado determinado a que chega, e ela tem de ser-lhe devolvida 

sempre de novo pela vida estética, para que ele deva poder passar a um estado oposto” 

(SCHILLER, 1989, p. 110). Schiller aponta outra de suas teses para fundamentar a beleza 

como aquela que restitui a harmonia ao ser humano. 

Não é, portanto, mera licença poética, mas também um acerto filosófico, 

chamarmos a beleza nossa segunda criadora. Pois embora apenas torne 

possível a humanidade, deixando à nossa vontade livre o quanto queremos 

realizá-la, a beleza tem em comum com nossa criadora original, a natureza, o 

fato de que não nos concede nada mais senão a capacidade para a humanidade, 

deixando o uso da mesma depender da determinação de nossa própria vontade 

(SCHILLER, 1989, p. 111). 

Então, a disposição estética propiciará o desenvolvimento da dupla natureza do 

ser humano, harmonizando-o a si mesmo e o elevando à humanidade, segundo a sua 

vontade. Assim se confirma o que já foi dito por Schiller, que “o estado estético” é “o 

mais fértil com vistas ao conhecimento e à moralidade”, porém eles só são férteis no 

estado estético. Isso se dá pois “ela favorece todas sem exceção, e se não favorece 

nenhuma isoladamente é por ser a condição da possibilidade de todas elas. Todos os 

outros exercícios dão à mente uma aptidão particular e impõem-lhe, por isso, um limite 

particular; somente a estética o conduz ao ilimitado” (SCHILLER, 1989, p. 113). Não dá 

primazia a nenhuma parte, e só a disposição estética é capaz de conduzir ao ilimitado, 

pois não causa coerção unilateral. 

Somente aqui [na disposição estética] sentimo-nos como que arrancados ao 

tempo; nossa humanidade manifesta-se com pureza e integridade, como se não 

houvera sofrido ainda ruptura alguma pelas forças exteriores. [...] à fruição da 

beleza autêntica, somos senhores, a um tempo e em grau idêntico, de nossas 

forças passivas e ativas, e com igual facilidade nos voltaremos para a seriedade 

e para o jogo, para o repouso e para o movimento, para a brandura e para a 

resistência, para o pensamento abstrato ou para a intuição (SCHILLER, 1989, 

p. 114) 

É somente na estética que se tem o equilíbrio entre os impulsos, pois quando se 

pensa a sensibilidade é sensibilizada, e quando se sente não há pensamento, assim, só a 

fruição estética autêntica é capaz de tornar o ser humano ativo e passivo simultaneamente. 

A estética deve preservar entre o agir, sentir e pensar, porém só acontece em casos que se 

experimenta “um efeito puramente estético” e isso é extremamente difícil para o ser 

humano, “seja por causa do objeto ou de nossa maneira de sentir, ou ainda (como é quase 

sempre o caso) por causa dos dois.” É sempre da aproximação de uma ideia que não se 

efetiva na realidade. O neoclassicista é enfático: “na realidade é impossível encontrar um 
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efeito estético puro (pois o homem não pode escapar à dependência das forças), a 

excelência de uma obra de arte pode apenas consistir em sua maior aproximação daquele 

Ideal de pureza estética” (SCHILLER, 1989, p. 114) sempre inclinado a algum impulso. 

O estilo perfeito em cada arte revela-se no ponto de que saiba afastar as 

limitações específicas da mesma, sem suprimir suas vantagens específicas, 

conferindo-lhe um caráter mais universal pela sábia utilização de sua 

particularidade. 

Pelo tratamento, o artista tem de superar não apenas as limitações que o caráter 

específico de sua arte traz consigo, mas também aqueles inerentes à matéria 

que elabora. Numa obra de arte verdadeiramente bela o conteúdo nada deve 

fazer, a forma tudo; é somente pela forma que se atua sobre o todo do homem, 

ao passo que o conteúdo atua apenas sobre forças particulares. [...] O 

verdadeiro segredo do mestre, portanto, é este: pela forma, ele destrói sua 

matéria [...] A mente do espectador e do ouvinte tem de permanecer 

plenamente livre e intacta, tem de sair pura e perfeita do círculo mágico do 

artista como das mãos do Criador (SCHILLER, 1989, p. 116). 

Não há opção restante para passar do passivo ao ativo senão a disposição 

intermediária através liberdade estética. É “a condição necessária sem a qual não 

chegaremos nem a um conhecimento nem a uma intenção moral. Numa palavra: não 

existe maneira de fazer racional o homem sensível sem torná-lo antes estético” 

(SCHILLER, 1989, p. 117).  O salto entre matéria e forma seria impossível sem esse 

estado intermediário. O homem é determinado assim que aparece na realidade pelo 

mundo exterior, pela sensibilidade, e não é, portanto, capaz de determinar-se (de 

determinabilidade), logo, tem de introduzir-se a determinação ativa, que já existe em seu 

interior, em potência. Ele precisa das duas desenvolvidas para se tornar homem, pois, 

Se ele perdesse a determinação passiva, perderia com ela a possibilidade de 

uma ativa, pois o pensamento precisa de um corpo. E a forma pode realizar-se 

apenas numa matéria. Portanto, ele já conterá em si a determinação ativa, será 

determinado passiva e ativamente ao mesmo tempo, isto é, terá de tornar-se 

estético. 

Pela disposição estética do espírito, portanto, a espontaneidade da razão é 

iniciada já no campo da sensibilidade, o poder da sensação é quebrado dentro 

já de seus próprios domínios, o homem físico é enobrecido de tal maneira que 

o espiritual, de ora em diante, só precisa desenvolver-se dele segundo as leis 

da liberdade. O passo do estado estético para o lógico e moral (da beleza para 

a verdade e o dever) é, pois, infinitamente mais fácil que o do estado físico 

para o estético (da vida meramente cega para a forma) (SCHILLER, 1989, p. 

118). 

A determinação que o homem sofre pela matéria serve para a forma se 

exteriorizar, portanto precisa-se de matéria e do desenvolvimento da forma. Ele precisa 

de passividade e atividade de forma simultânea. A razão se inicia no ser humano somente 

após o começo de sua vida, após isso há a o surgimento da forma e a introjeção dela na 

matéria, engendra-se o objeto na mente. A partir da via estética, onde há sensibilidade e 

forma já desenvolvidas, a formalidade já se afirmou perante o poder que era a 

sensibilidade, logo é mais fácil para o ser humano trocar a matéria pela racionalidade 
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nesse estado intermediário. Porquanto só necessita isolar a forma e não a desenvolver, ou 

seja, ela não precisa se provar, somente se afirmar isoladamente no ser humano. “Para 

conduzir o homem estético ao conhecimento e às grandes intenções, basta dar-lhe boas 

oportunidades; para obter o mesmo do homem sensível é preciso modificar-lhe a própria 

natureza” (SCHILLLER, 1989, p. 118 e 119). 

É das tarefas mais importantes da cultura, pois, submeter o homem à forma 

ainda em sua vida meramente física e torná-lo estético até onde possa alcançar 

o reino da beleza, pois o estado moral pode nascer apenas do estético, e nunca 

do físico. [...] Se deve ser capaz e estar pronto para elevar-se do círculo estreito 

dos fins naturais para os fins da razão, ele há de ter-se exercitado para os fins 

da razão já nos primeiros e há de ter realizado já sua determinação física com 

uma certa liberdade do espírito, isto é, segundo as leis da beleza (SCHILLER, 

1989, p. 119). 

O único modo de tornar-se ético, segundo o neoclassicista, é pelo estético, a via 

de modificação do humano ao seu ideal absoluto. A matéria quer seu fim cumprido, 

porém é tarefa do ser humano ditar os meios para a realização deste, então não é um 

pedido de exclusividade. “É possível ao homem proceder” segundo a lei moral “sem que 

contradiga minimamente seu fim físico.”88 A finalidade sensível não se importa com os 

meios para atingir seu fim, sendo somente necessário o seu cumprimento; a razão quer 

ditar seus meios e seus fins a partir da unidade absoluta do espírito. Assim, elas agem em 

campos distintos. A sua ação pode seguir o impulso, mas é mais digno ao ser humano que 

aja de forma racional onde lhe seja possível, mesmo que não necessário porquanto 

enobrece-o. 

Para ele tanto é degradante e vergonhoso fazer por impulso sensível aquilo a 

que ele deveria ter-se determinado por motivos puros do dever, quanto lhe é 

honroso e enobrecedor empenhar-se pela legalidade, pela harmonia, pela não-

limitação, ali onde o homem comum apenas sacia seu desejo lícito. Numa 

palavra: no âmbito da verdade e da moralidade a sensação nada deve poder 

determinar; no domínio da felicidade, entretanto, a forma pode existir e o 

impulso lúdico pode ser mandamento (SCHILLER, 1989, p. 119 e 120). 

E nobre, portanto, será aquele que quer a marca com autonomia cada fenômeno, 

pois a humanidade se eleva quando o indivíduo busca a razão. Schiller diz que em ir além 

da matéria, “ir ao supra-sensível para além desse fim (que não pode significar aqui senão 

realizar esteticamente o físico) quer dizer ao mesmo tempo ir para além do dever, à 

medida que este só pode prescrever que a vontade seja santa, mas não que a natureza já 

se tenha santificado”. Ultrapassar a materialidade é nobre, pois busca a ideia onde o 

comum bastaria. O caráter nobre “vai além da obrigação moral”, mas o sublime não. No 

primeiro se busca além do fim físico sem o moral ter se pronunciado, já no sublime o ser 

 
88 Continuação: “As exigências da natureza voltam-se apenas para o que ele produz, para o conteúdo de 

seu agir; quanto à maneira de como ele produz, quanto à sua forma, os fins naturais nada determinam” 

(SCHIILLER, 1989, p. 119). 
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humano prostra-se perante a lei moral e não a ultrapassa, pois não faz mais que o seu 

dever. Na nobreza faz-se mais do que é necessário, visto que não era dever do homem 

buscar a ideia, mas ainda assim ele o faz “por ir além da natureza de seu objeto (o fim 

físico) em direção do reino espiritual” (SCHILLER, 1989, p. 120) 89. O ser humano 

tem de aprender a desejar mais nobremente, para não ser forçado a querer de 

modo sublime. Isso é alcançado pela cultura estética, que submete às leis da 

beleza tudo aquilo que nem as leis da natureza nem das da razão prescrevem 

ao arbítrio humano, iniciando a vida interna já na forma que empresta à vida 

externa (SCHILLER, 1989, p. 120 e 121). 

O comportamento sublime leva o ser humano a esquecer da sensibilidade e ir 

diretamente à sua fonte imutável, a forma. A nobreza é distinta pois busca 

especificamente a conciliação das duas – mesmo que esse não seja o caso –, é a elevação 

do ser humano à ética sem qualquer dever, mas por simples querer, por vontade própria. 

Se o homem fosse nobre não necessitaria do sublime para agir segundo a lei moral. No 

estado estético existe essa dupla ação de ambos os impulsos, mesmo que haja uma 

tendência a um dos lados no real, vê-se a possibilidade de equilibrar-se o indivíduo e a 

sua cisão em vista de alcançar-se a unidade absoluta do espírito. 

4.6 Estado: físico, estético e ético 

O caminho a ser trilhado pelo indivíduo, assim como pela espécie, serão os 

estados: físico, estético e o moral90. No primeiro ele é sujeitado pela natureza, no segundo 

existem os dois impulsos, e no terceiro o estado ético ou moral, concretizando-se o fim 

da razão. “[...] No estado físico91 o homem apenas sofre o poder da natureza, liberta-se 

deste poder no estado estético, e o domina no estado moral.”92. No primeiro deles, o ser 

humano só tem interesse pelo que lhe acrescenta e repulsa pelo que lhe faz mal. Ele só vê 

as coisas de forma isolada e não compreende um todo no caos do aparecimento, o devir 

 
89 “A mente que tenha o dom de tornar infinitos, pelo modo de tratamento, mesmo o objeto mais mesquinho 

e a mais limitada empresa. É nobre toda a forma que imprime o selo da autonomia àquilo que, por natureza, 

apenas serve “(é mero meio)” (SCHILLER, 1989, p. 120; Cf. nota de rodapé).  
90 Segundo Beiser: “A state where people pursued only their self-interest he regarded as primitive, the state 

of mere natural necessity (Naturstaat); and he placed it on a much lower level than the aesthetic state (der 

ästhetische Staat), where people freely give themselves to one another and realize themselves only through 

civil association” (BEISER, 2005, p. 126). 
91 O homem nunca esteve nesse estado de total animalidade. Para Schiller, é somente uma ideia para pensar-

se o iniciar da espécie e dos indivíduos, sendo que mesmo o culto conserva um pouco desse estado de 

selvageria, assim como o contrário também acontece.  
92 “Pode-se distinguir três momentos ou estágios de desenvolvimento que tanto o homem isolado quanto a 

espécie têm de percorrer necessariamente e numa determinada ordem, caso devam preencher todo o círculo 

de sua destinação. Embora os períodos isolados possam ser prolongados ou abreviados por causas 

acidentais, encontradas na influência dos objetos exteriores ou no livre-arbítrio humano, eles não podem 

ser saltados, assim como a ordem de sua sucessão não pode ser invertida pela natureza ou pela vontade 

[...]” (SCHILLER, 1989, p. 123). 
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só é um espetáculo e o afeta somente na medida que lhe satisfaz ou que lhe impõe medo 

ou mal, tendo relação direta e imediata. É aí que do sentir segue-se uma ação, sem 

qualquer reflexão, 

eternamente atemorizado por sua pressão, torturado incansavelmente pelo 

desejo imperioso, o homem encontra o repouso somente na exaustão e o limite 

somente no desejo exaurido. [...] Nesta limitação obtusa ele vagueia por uma 

vida escura como a noite, até que uma natureza favorável lhe arranque a carga 

material de seus sentidos turvados, até que, pela reflexão, ele próprio se 

distinga das coisas, e os objetos finalmente se mostrem no reflexo da 

consciência. 

É próprio do homem conjugar o mais alto e o mais baixo em sua natureza, e se 

sua dignidade repousa na severa distinção entre os dois, a felicidade encontra-

se na hábil supressão dessa distinção. A cultura, portanto, que deve levar à 

concordância de dignidade e felicidade, terá de prover à máxima pureza dos 

dois princípios em sua mistura mais íntima. (SCHILLER, 1989, p. 124 e 125)  

A razão demonstra sua liberdade pela imposição de limites ao sensível, porém por 

um erro pode acabar “lançando o homem, em vez de torná-lo independente, na mais 

terrível servidão” (SCHILLER, 1989, p. 125). Mesmo sendo liberto para além do 

presente, e seu impulso mais elevado já se mostrem a sua animalidade lhe impede de alçar 

voos mais livres.93 Não chega ao universal, pois se prende à infinitude que ele conhece 

do tempo e do espaço, portanto, só surge receio perante a forma no primeiro momento, e 

é só “uma animalidade que se empenha pelo absoluto.” O ser humano não é enobrecido 

por isso, somente perde sua capacidade de pensar o ilimitado, se limitando ao bem-estar 

infinito de seu estado presente. E o próprio sentido tenta falsear enquanto pode a 

moralidade, tendo em vista o cumprimento de seus fins e o medo perante a ameaça que 

existiria do impulso formal frente ao sensível. 

Não podendo o homem apaziguar as indagações do entendimento através de 

um fundamento último e interno, cala-o com o conceito do infundado, 

permanecendo nos domínios da cega coerção da matéria, já que ainda não pode 

conceber a sublime necessidade da razão. Como a sensibilidade não conhece 

outro fim senão o seu privilégio e como não se sente impelida por nenhuma 

causa senão pelo cego acaso, o homem faz daquele o determinador de suas 

ações e deste, o senhor do mundo. 

Mesmo o que é sagrado no homem, a lei moral, não escapa a essa falsificação 

quando de sua primeira aparição na sensibilidade. Por ser apenas proibitiva e 

contrariar o interesse do amor-próprio sensível, ela parecerá ao homem algo de 

exterior enquanto ele não reconhecer o exterior no amor-próprio e a voz da 

razão como sendo seu verdadeiro eu. Sente, pois, somente as correntes que esta 

última lhe impõe, e não a libertação infinita que lhe proporciona. [...] Porque o 

impulso sensível precede o moral na experiência, o homem confere um início 

 
93 “Em plena animalidade ele é surpreendido pelo impulso para o absoluto – e como nesse estado obscuro 

todo o seu empenho se volta para o meramente material e temporal, e limita-se apenas a seu indivíduo, 

mediante aquela exigência ele é levado não a abstrair de seu indivíduo, mas estendê-lo até o infinito; a 

empenhar-se não pela forma, mas por uma matéria inesgotável, não pelo imutável, mas por uma 

modificação que dure eternamente e por uma consolidação absoluta de sua existência temporal. [...] Os 

primeiros frutos que o homem colhe no reino espiritual, portanto, são a preocupação e o temor, ambos 

efeitos da razão e não da sensibilidade, mas de uma razão que se engana quanto ao seu objeto, aplicando o 

seu imperativo imediatamente à matéria” (SCHILLER, 1989, p. 125 e 126). 
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no tempo à lei da necessidade, uma origem positiva, e faz, pelo mais infeliz 

dos erros, do imutável e eterno um acidente do perecível. (SCHILLER, 1989, 

p. 127) 

A busca na extensão dos sentidos é estéril em vista à ética quando busca 

conhecimento moral na experiência. Enquanto o indivíduo é incapaz de envolver-se pela 

lei moral e aceitá-la, nunca será capaz de desenvolver seu estado ético. O homem busca 

a lei que somente é encontrada em seu interior ou em algo externo e assim persiste em 

ludibriar a razão em sua tola caça. Nesse caso, o impulso material sempre é o culpado 

pelo descaminho do ser humano e pela predominância do estado físico. 

Seja que a razão não se tenha manifestado ainda no homem e que o físico nele 

domine com cega necessidade, seja que a razão não se tenha ainda purificado 

o suficiente dos sentidos, servindo a moral ao que é físico: nos dois casos o 

único princípio dominador é material, e o homem, ao menos quanto à tendência 

última, é um ser sensível com a única diferença que no primeiro caso é um 

animal irracional, enquanto no segundo é um animal racional. Ele não deve, 

entretanto, ser nenhum dos dois: deve ser homem; a natureza não deve 

dominá-lo de maneira exclusiva, nem a razão deve dominá-lo 

condicionalmente. As duas legislações devem existir com plena 

independência, e ainda assim perfeitamente unidas (SCHILLER, 1989, p. 

127). 

O ser humano deve ter os impulsos desenvolvidos para possuir sua humanidade. 

“Somente quando, em estado estético, ele o coloca fora de si ou o contempla, sua 

personalidade se descola dele, e um mundo lhe aparece porque deixou de ser uno com 

ele.” Ele não deixa sua capacidade sensível, mas a soma com sua capacidade formal: “tão 

logo o homem vê um objeto, não está mais no estado puramente físico; e enquanto 

continuar vendo um objeto, não escapará ao estado físico já que só pode ver à medida que 

sente.” (SCHILLER, 1989, p. 129). A contemplação e a reflexão são o início da 

independência do ser humano, transformando o homem na unidade que deve ser. 

A contemplação (reflexão) é a primeira relação liberal do homem como o 

mundo que o circunda. Enquanto a voracidade agarra o seu objeto de maneira 

imediata, a contemplação afasta o seu e faz dele sua propriedade verdadeira e 

inalienável à medida que o guarda da paixão. [...] há uma trégua momentânea 

nos sentidos, o próprio tempo eternamente mutável repousa enquanto os raios 

dispersos da consciência convergem e uma imagem no infinito, a forma, se 

reflete no fundo perecível. (SCHILLER, 1989, p. 129 e 130). 

A reflexão não deseja seu objeto, mas o contempla tornando-o forma. Enquanto o 

ser humano somente sente, ele é “escravo da natureza”, é apenas mundo. Por ser agora 

ele que engendra a realidade em sua mente, encontra-se acima da legislação natural, o seu 

objeto é o mundo e não mais ele é objeto do mundo. “Logo que afirma sua autonomia 

contra a natureza enquanto fenômeno, afirma também sua dignidade contra a natureza 

enquanto poder, voltando-se com nobre liberdade contra seus próprios deuses” 

(SCHILLER, 1989, p. 130). No mundo estético em que adentra, existe um poder maior 

que a sensibilidade, mas a liberdade afirma em seu interior uma independência. Por isso 
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é o estado estético e o impulso lúdico que ligam ambas, e é a beleza que faz esse papel 

moderador. 

Com a beleza, adentra-se no mundo das ideias, ainda no campo do sensível, onde 

não se alcançou o mundo da forma não há verdade e justiça. A beleza auxilia o homem a 

enxergar forma, mesmo tendo os empecilhos da matéria. Pelo fato da forma não ter 

conexão com a sensibilidade, elas ligam-se pela beleza, segundo Schiller. 

Seria uma empresa de todo vã, no entanto, querer separar da representação da 

beleza esta relação com a faculdade sensível; por ser insuficiente pensar uma 

como efeito da outra, temos de ver as duas simultânea e reciprocamente como 

causa e efeito. No contentamento com conhecimentos distinguimos facilmente 

a passagem da atividade para a passividade e percebemos com clareza o 

desaparecer da primeira quando a segunda surge. Na satisfação que 

experimentamos com a beleza, ao contrário, não se pode distinguir uma tal 

sucessão de atividade e passividade, e a reflexão imbrica-se tão 

perfeitamente no sentimento que acreditamos sentir imediatamente a 

forma. A beleza, portanto, é objeto para nós, porque a reflexão é condição sob 

a qual temos uma sensação dela, mas é, ao mesmo tempo, estado de nosso 

sujeito, pois o sentimento é a condição sob a qual temos uma sensação dela, 

mas é, ao mesmo tempo, estado de nosso sujeito, pois o sentimento é a 

condição sob a qual temos uma representação dela. Ela é, portanto, forma, pois 

que a contemplamos, mas é, ao mesmo tempo, vida, pois que a sentimos. Numa 

palavra: é, simultaneamente, nosso estado e nossa ação (SCHILLER, 1989, p. 

131; negrito nosso). 

É a perfeita união através da estética. Enquanto frui esteticamente, ele sente a 

forma e a forma se remete à matéria. Não há nenhuma ruptura entre o sensível e o formal 

no estético, pois o objeto do ser humano é o sensível e a forma engendram-se 

perfeitamente no indivíduo. A beleza, portanto, será a prova de que não é necessária a 

exclusão de um dos dois princípios para o outro se realizar, mas que ambos são viáveis 

de se concretizarem independentes do outro. Como foi exposto no decorrer do presente 

estudo, não há qualquer prova de que a sensibilidade acometa a moral negativamente, 

somente uma fraca vontade pode impedir de ser usada a liberdade. A forma só se 

concretiza no mundo, e se exterioriza a partir de alguma matéria. 

Ora na fruição da beleza ou na unidade estética se dá uma unificação real e 

uma alternância da matéria com a forma, da passividade com a atividade, por 

isso mesmo se prova a unificabilidade das duas naturezas, a exequibilidade do 

infinito no finito, portanto a possibilidade da humanidade mais sublime. 

[...] Mas se o homem já é livre em comunidade com a sensibilidade, como 

ensina o factum da beleza, e se a liberdade é algo absoluto e suprassensível, 

como decorre necessariamente de seu conceito, não se pode mais perguntar 

como ele chega a elevar-se dos limites ao absoluto, a opor-se à sensibilidade 

em seu pensamento e em seu querer, pois isso já ocorreu na beleza. Numa 

palavra, não se pode mais perguntar como ele passa da beleza à verdade, pois 

esta já está em potência na primeira, mas sim como ele abre caminho de uma 

realidade comum a uma realidade estética, dos meros sentimentos vitais a 

sentimentos de beleza (SCHILLER, 1989, p. 132). 

O factum a que Schiller se refere é a simultaneidade de sensibilidade e forma em 

ação recíproca; o homem é sensível e formal, passivo e ativo através da beleza. Schiller 
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dirá que a “disposição estética da mente [...] dá antes o nascimento à liberdade, fica fácil 

ver que ela não pode resultar da liberdade e, consequentemente, ter uma origem moral” 

(SCHILLER, 1989, p. 133). 

Tenta-se esclarecer o pensamento de Schiller, a liberdade aparece na humanidade 

pela forma, além da beleza ou da estética também assumirem a liberdade como fonte de 

si. A liberdade existe no ser humano independentemente de qualquer força exterior. A 

ideia de beleza está também vinculada tanto ao sensível quanto ao formal, portanto, é 

livre e sempre o foi na ideia. A arte é a plena união dos impulsos e furta-se de qualquer 

coerção. Ela ainda é filha da liberdade por se constituir como livre, pois se não fosse essa 

sua liberdade ela não seria beleza. A beleza tem em si a liberdade e por isso parece, pelo 

que Schiller escreve, que ela surge porque existe liberdade fora e dentro dela, visto que é 

livre e dispõe de ambas as naturezas humanas; assim, ela seria o meio para alcançar-se a 

liberdade mais sublime na humanidade. A liberdade não é dada pela arte, mas “um 

presente da natureza” que usa a arte como meio para a evolução da humanidade. O ser 

humano tem de evoluir e para isso não pode estar preso a necessidades. 

O botão da humanidade não florescerá ali onde o homem se esconde nas 

cavernas como um troglodita, onde está eternamente só e jamais encontra a 

humanidade fora de si; nem ali onde, como um nômade, viaja em grandes 

massas, onde é eternamente apenas um número e jamais encontra a 

humanidade em si – mas só ali onde fala consigo mesmo ao recolher-se ao 

silencia de sua cabana, e com toda a espécie, ao sair dela. [...] nestas relações 

joviais e nesta região abençoada, onde somente a atividade leva à fruição e a 

fruição à atividade; onde a ordem sagrada jorra da própria vida e só vida se 

desenvolve da lei da ordem; onde a imaginação escapa eternamente da 

realidade e, no entanto, nunca perde a simplicidade da natureza – somente ali 

os sentidos e o espírito, as forças receptivas e formadoras poderão crescer num 

equilíbrio feliz, que é a alma da beleza e a condição da humanidade 

(SCHILLER, 1989, p. 133 e 134). 

A harmonia entre os impulsos traz humanidade plena ao ser humano, por ter sido 

cindido ele precisa reunificar-se através desse equilíbrio. Não é nenhum impulso isolado, 

mas ambos unidos e agindo reciprocamente no homem que despertam o melhor de sua 

humanidade e liberdade. A expressão do desenvolvimento a caminho da liberdade é, 

primeiro, a união dos sujeitos e a percepção deles como espécie que pode coabitar e 

cooperar em vista de fins e do fim da moralidade. Assim, o neoclassicista aponta “para 

os povos todos que tenham emergido da escravidão do estado animal: a alegria com a 

aparência, a inclinação para o enfeite e para o jogo” (SCHILLER, 1989, p. 1989). Quando 

o ser humano se alegra com a aparência e não mais com o objeto, é aí que há liberdade 

estética. A forma e a sensibilidade não devem mais satisfazer somente a seu impulso, mas 
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fruir com a obra de arte, com o estado estético e através da cultura estética desenvolver-

se-ia o ser humano em sua totalidade. 

À medida, portanto, que a carência de realidade e a adesão ao real são meros 

efeitos da privação, a indiferença para com a realidade e o entendimento pela 

aparência são uma verdadeira ampliação da humanidade e um passo decisivo 

para a cultura. Demonstram, inicialmente, uma liberdade exterior, pois, 

enquanto a privação domina e a carência aperta, a imaginação fica severamente 

acorrentada ao real; só depois de saciada a carência sua faculdade livre pode 

desenvolver-se. A realidade das coisas é obra das coisas; a aparência das coisas 

é obra do homem, e uma mente que aprecia a aparência já não se compraz com 

o que recebe, mas com o que faz (SCHILLER, 1989, p. 134). 

A aparência, portanto, não é aquilo que se apreende puramente como animais, 

nem tampouco é somente a forma que é engendrada, mas é especificamente as duas 

faculdades recebendo e transformando o mundo. O ser humano, no entanto, precisa estar 

suprido de suas necessidades mundanas, para que então seja capaz de engendrar. Tão logo 

a preservação grite mais alto, não irá mais fruir e voltará, se a vontade for fraca, sua 

atenção à satisfação de seu desejo. Quando se desprende do material e começa-se a 

engendrar, o indivíduo não se bastará com o material, mas dará forma ao informe do 

mundo, atribuindo aparência de formal ao material. A aparência estética não é verdade 

ou conhecimento, mas sensibilidade e forma a um só tempo, pois não se pretende tornar 

o homem melhor moralmente ou em vista dos conhecimentos isoladamente, mas propiciar 

o desenvolvimento pleno de ambos. A aparência é a essência da bela arte e nada além 

disso, ou seja, não é nada que não lhe seja próprio. 

É a própria natureza que eleva o homem da realidade à aparência, já que o 

dotou de dois sentidos que somente pela aparência podem conduzi-lo ao 

conhecimento do real. [...] Tão logo comece a fruir com o olho e o ver alcance 

para ele um valor autônomo, ele é já também esteticamente livre, e o impulso 

lúdico se desenvolveu (SCHILLER, 1989, p. 135). 

O ser humano tem sensibilidade e forma, e essas duas faculdades dão aquilo que 

a natureza quer dele: que seja livre e decida, independente de causas naturais, o rumo que 

deverá tomar para a realidade que quer. O humano será aquele que faz seu próprio destino, 

e a partir do interior molda o externo ao dar aparência ao mundo, assim, ele pode separar 

ou unir aquilo que a natureza lhe oferece como matéria. “Nada lhe pode ser mais sagrado 

que sua própria lei, respeitada a fronteira que separa o seu domínio da existência das 

coisas ou do domínio da natureza” (SCHILLER, 1989, p. 136). Quando consegue em seu 

interior entender esses mecanismos, ele usará pela sua vida esse poder de combinar e 

dominar o sensível para seus próprios fins, até onde seja o limite do seu domínio da 

natureza. O ser humano é capaz de alcançar esse uso na criação da aparência. 

Este é um direito humano de domínio ele exerce na arte da aparência, e quanto 

mais cuidadosamente separar a forma da essência, quanto mais autonomia 

saiba dar a ela, tanto mais chegará não só a ampliar o reino da beleza, mas a 
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preservar também os limites da verdade; pois ele não pode purificar a aparência 

de toda realidade sem libertar, ao mesmo tempo, a realidade da aparência 

(SCHILLER, 1989, p. 136). 

Distinguindo a essência da forma, dando mais autonomia à aparência, ele amplia 

o reino da beleza e assegura os limites da verdade. A verdadeira aparência estética não 

tenta dominar o mundo das leis. “A aparência é estética somente quando sincera 

(renunciando expressamente a qualquer pretensão à realidade) e quando autônoma 

(despojando-se do apoio da realidade)” (SCHILLER, 1989, p. 136). E sempre que ela for 

falseada é perceptível a sua impureza, visto que se torna somente instrumento e não bela 

arte, não mais comportando liberdade. E quando homens ou povos inteiros intentam 

perverter a beleza, a aparência falsa dominará, e “a sua incapacidade estética” e a falta de 

moralidade se demonstram “quando ‘apoiam a realidade na aparência ou a aparência 

(estética) na realidade’” (SCHILLER, 1989, p. 137). A aparência estética quer 

independência. 

Logo, a aparência estética só pode existir no moral “na medida que a aparência 

for estética, isto é, uma aparência que não quer passar por realidade e tampouco quer que 

esta a substitua” (SCHILLER, 1989, p. 137). A aparência estética não florescerá enquanto 

faltar forma ou sensibilidade ao homem, se é possível pensar em mascarar a aparência 

estética, então não se estará pronto para ela. “Onde, portanto, encontramos os indícios de 

uma apreciação desinteressada e livre da pura aparência, podemos suspeitar essa 

reviravolta em sua natureza e o verdadeiro início da humanidade” (SCHILLER, 1989, p. 

140). O ser humano quer primeiro abundância para suprir seu futuro e, após essa 

estabilidade, ele engendra forma à matéria. Schiller aponta as “toscas tentativas de 

embelezamento de sua existência” como um possível começo para a contemplação e 

reflexão. 

Tão logo comece a preferir a forma à matéria e postergue a realidade em favor 

da aparência (que, contudo, tem de reconhecer como tal), seu círculo animal 

se abre, e ele se encontra numa via que não termina. 

[...] Enquanto apenas acumula reservas para uso futuro e antecipa o seu gozo 

na imaginação, ele ultrapassa, é bem verdade, o momento presente, mas não 

ultrapassa o tempo em geral; frui mais, porém não de outra maneira. Quando, 

entretanto, incorpora a forma a sua fruição, atentando para as formas dos 

objetos que lhe satisfazem os desejos, ele terá não só aumentando sua fruição 

em extensão e grau, mas a terá também enobrecido segundo a espécie. 

(SCHILLER, 1989, p. 140). 

Schiller acredita que o ser humano deve incorporar forma e matéria 

concomitantemente em sua ação e fruição, para a beleza se mostrar e a liberdade afirmar 

sua existência. É a fruição de ambos os impulsos a um só tempo que propicia o 

aparecimento da liberdade no reino estético. Segundo Schiller indica, a 
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natureza dá-nos, já em seu reino material prelúdio do ilimitado, e suprime em 

parte já aqui as correntes de que se libertará por completo no reino da forma. 

A passagem da coerção da necessidade ou da seriedade física para o jogo 

estético faz-se pela coerção da abundância ou do jogo físico, e, antes de superar 

as cadeias de toda a finalidade na alta liberdade da beleza, a natureza já se 

aproxima desta independência, ao menos longinquamente, no livre movimento 

que é fim e meio de si próprio. (SCHILLER, 1989, p. 141) 

A humanidade passa de um estado meramente físico para aquele que abarca o 

infinito, assim como continua com a receptividade dos sentidos, mesmo que buscando as 

formas livres no jogo estético. Será difícil a passagem do físico ao estético, pois, conforme 

o desenvolvimento do sentido estético, o homem se apraz menos com a matéria e prefere 

a forma, não buscando mais só aquilo que deseja, “mas para que lhe deem sobre o que 

agir; não aprazem por satisfazer uma carência, mas porque respondem a uma lei que, 

embora ainda em sussurro, fala já em seu coração.” (SCHILLER, 1989, p. 142). Há uma 

abertura dos sentimentos à forma na busca de algo a engendrar, visto que o ser humano 

não se basta por aquilo que recebe e busca satisfazer sua razão. 

Em breve, ele já não se satisfaz com o fato de os objetos lhe aprazerem; ele 

mesmo quer aprazer; a princípio, somente pelo que é sei, e finalmente pelo que 

ele é.” (SCHILLER, 1989, p. 142) Ele quer aprazer pelo que é, quer formar a 

sua matéria, aquilo que ele é por si só e de modo imutável, quer demonstrar 

pela abundância da sua matéria, que é mais que somente mundo. “Não 

satisfeito em acrescentar abundância estética à necessidade, o impulso lúdico 

mais livre desprende-se enfim por completo das amarras da privação, e o belo 

torna-se, por si mesmo, objeto de seu empenho. Enfeita-se. O prazer livre entra 

no rol de suas necessidades, e o desnecessário logo se torna a melhor parte de 

sua alegria. (SCHILLER, 1989, p. 142) 

Quando o ser humano não se basta com aquilo que a natureza faz dele, existe uma 

necessidade de criar e exteriorizar forma na realidade. Ele demonstra, na materialidade, a 

transformação dos seus atos que eram simplesmente sensíveis em formais. “Em meio ao 

reino terrível das forças e do sagrado reino das leis, o impulso estético ergue 

imperceptivelmente um terceiro reino, alegre, de jogo e aparência, em que desprende o 

homem de todas as amarras das circunstâncias, libertando-o de toda a coerção moral ou 

física” (SCHILLER, 1989, p. 143). A liberdade que Schiller tanto busca e na qual põe 

suas esperanças é a liberdade estética. A aparência estética teria papel expressivo na 

transformação do físico ao moral, se esquivando de ambas e criando um reino seu, no 

qual a liberdade é estética e abraça o infinito e tudo que existe está posto nela. 

Se no Estado dinâmico dos direitos o homem encontra o homem e limita o seu 

agir como força – se no Estado ético dos deveres enfrenta o homem com a 

majestade da lei e prende seu querer, no círculo do belo convívio, no Estado 

estético, ele pode aparecer-lhe somente como forma, e estar diante dele apenas 

como objeto do livre jogo. Dar liberdade através da liberdade é a lei 

fundamental desse reino. 

O Estado dinâmico só pode tornar a sociedade possível à medida que doma a 

natureza por meio da natureza; o Estado ético pode apenas torna-la 

(moralmente) necessária, submetendo a vontade individual à geral; somente o 
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Estado estético pode torná-la real, pois executa a vontade do todo mediante a 

natureza do indivíduo. Se já a necessidade constrange o homem à sociedade e 

a razão nele implanta princípios sociais, é somente a beleza que pode dar-lhe 

um caráter sociável. Somente o gosto permite harmonia na sociedade, pois 

institui harmonia no indivíduo. Todas as outras formas de representação 

dividem o homem, pois fundam-se exclusivamente na parte sensível ou na 

parte espiritual; somente a representação bela faz dele um todo, porque suas 

duas naturezas têm de estar de acordo. Todas as outras formas de comunicação 

dividem a sociedade, pois relacionam-se exclusivamente com a receptividade 

ou com a habilidade privada de seus membros isolados e, portanto, com o que 

distingue o homem do homem; somente a bela comunicação unifica a 

sociedade, pois refere-se ao que é comum. Fruímos as alegrias dos sentidos 

apenas como indivíduos, sem que delas participe a espécie que habita em nós. 

Não podemos, portanto, ampliar nossas alegrias sensíveis a alegrias universais, 

porque não podemos tornar nosso indivíduo universal. Fruímos as alegrias do 

conhecimento apenas como espécie e à medida que em nosso juízo afastamos 

cuidadosamente todo vestígio do indivíduo; não podemos, portanto, tornar 

universais as alegrias de nossa razão, pois não é possível excluir os vestígios 

individuais do juízo dos outros como podemos fazê-lo em nosso próprio. 

Somente a beleza fruímos a um tempo como indivíduo e espécie, isto é, como 

representantes da espécie. O bem sensível faz feliz a um, já que está fundado 

numa apropriação que implica exclusão; e não o fará mais que parcialmente 

feliz, pois a personalidade não estará participando. O bem absoluto só pode 

trazer felicidade sob condições que não podem ser pressupostas em geral; pois 

a verdade é o prêmio da renúncia, e somente um coração puro acredita na pura 

vontade. Só a beleza faz feliz a todo mundo; e todos os seres experimentam 

sua magia e todos esquecem a limitação própria. (SCHILLER, 1989, p. 144). 

Esse estado não aceita aquilo que não é equilíbrio, havendo nele somente 

harmonia, que se estende até onde a razão frequenta a matéria e até onde essa se extingue. 

O estado estético enobrece o homem por conciliar ambas as naturezas, portanto, o ser 

humano “fará o seu dever com inclinação”, sendo virtuoso como um todo. Onde o 

complexo se desfaz em simplicidade para o alcance daqueles que estão ainda longe da 

verdade, o selo da autonomia é espalhado pelos seres humanos que enobreceram e trazem 

para seu lado o impulso sensível. Na beleza se prova que é possível unificar ambos, que 

eles são capazes de agir conjuntamente e coincidem em seu fim, sem sobrepor-se um ao 

outro, partindo do físico em direção ao ético. 

A força deixa-se prender pelas deusas das dádivas, o leão altivo obedece às 

rédeas do Amor. Em troca, o gosto recobre com seu véu suavizante a carência 

física, ofensiva em sua nudez à dignidade de espíritos livres ocultando na 

amável ilusão da liberdade o parentesco desonroso com a matéria. Em suas 

asas, mesmo a arte degradada pelo ganho escapa ao pó, as correntes da servidão 

partem-se ao contato de sua vara mágica, liberando tanto o vivo como o inerte. 

No Estado estético, todos – mesmo o que é instrumento servil – são cidadãos 

livres que têm os mesmos direitos que a mais nobre, e o entendimento, que 

submete violentamente a massa dócil a seus fins, tem aqui de pedir-lhe o 

assentimento. No reino da aparência estética, portanto, realiza-se o Ideal da 

igualdade, que o fanático tanto amaria ver realizado também em essência; e se 

é verdade que o belo tom madura mais cedo e com maior perfeição próximo 

ao trono, seria preciso reconhecer também aqui a bondosa providência, que por 

vezes parece limitar o homem na realidade somente para impedi-lo a um 

mundo ideal. (SCHILLER, 1989, p. 145). 
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O sensível é elevado e o infinito limitado para encontrarem-se no impulso estético, 

que é o prenúncio da possibilidade de um Estado ético. Enfatiza-se que o equilíbrio do 

estado estético não é cumprido na realidade. O Estado estético pode ser, segundo Schiller, 

encontrado no mundo em casos isolados, em alguns poucos “círculos de eleitos”, nos 

quais ele não impõe tantos critérios.  Afirma sobre tal Estado que é “a natureza bela e 

própria que governa o comportamento”, e não necessita tirar a liberdade de nada, nem 

ninguém, para firmar a sua, “nem desprezar a dignidade para mostrar graça.” 

(SCHILLER, 1989, p. 146). Esse Estado não se mantém e existe como modelo, pois 

haurido da própria forma há a existência do ideal que devemos visar. Harmonia gera 

liberdade para alçar-se ao plano ético; a beleza mostra como engendrar o mundo e, assim, 

é possível aproximar-se do ideal do estado ético, porém ele nunca será alcançado, pois o 

ser humano é sempre matéria. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da presente pesquisa, analisou-se a concepção de Schiller sobre a 

efetivação da liberdade. Em um primeiro momento, foi explanada a posição do 

neoclassicista em relação à Revolução Francesa e à época do Esclarecimento, na qual o 

filósofo justifica a sua caminhada através da estética para se alcançar a liberdade. No 

segundo capítulo foi abordada a primeira formulação de uma conexão entre a moralidade 

e a sensibilidade, resultando em um tipo de beleza moral: a graça. E por último esmiuçou-

se a via estética que, segundo Schiller, levará a humanidade a uma aproximação de sua 

unidade absoluta e à concretização da liberdade no humano. 

A concepção de Schiller é de que, para a efetivação da liberdade nos indivíduos, 

é imperativo harmonizarem-se sensibilidade e razão. A Aufklärung não alcançou a 

efetivação da lei moral na vontade dos seres humanos, e a Revolução Francesa chegou 

antes do cultivo da liberdade nos indivíduos, por isso falhou em sua busca. Schiller quer 

a efetivação dos princípios da lei moral na realidade humana, ou seja, quer que a vontade 

esteja atuando em conformidade com a razão. Deve-se, portanto, buscar os meios que 

propiciem o desenvolvimento da lei moral no caráter dos indivíduos. 

A harmonização entre a sensibilidade e a racionalidade traz ao ser humano a 

melhor condição para que efetive sua destinação no mundo. O ser humano é tanto forma 

quanto matéria, logo, deve agregar as duas e torná-las unidas em seu interior para elevar-

se e alçar a liberdade. A bela alma e a Graça serão o resultado dessa harmonização, pois 

ambas resultam do equilíbrio interior do ser humano em sua unidade, da concordância da 

sensibilidade com a lei moral. No entanto, o ser humano pode inclinar-se pelo impulso e, 

quando assim ocorrer, é imperativo o pulso firme da razão. A razão deve impor a lei no 

momento em que a sensibilidade é contrária aos imperativos morais, mostrando a 

dignidade do ser humano. O ser humano é digno, porquanto é capaz de não ser subjugado 

à necessidade natural. 

O caminho para a efetivação da liberdade no agir humano é a harmonia da unidade 

sensível-racional, ou seja, é através da arte. A arte cria um estado em que se frui e se sente 

simultaneamente e, por isso, aproxima o ser humano de sua unidade absoluta, que 

somente é pensada. A constância entre liberdade e moralidade não é possível para a o ser 

humano por ser sempre sensível, além de racional. Desta forma, a pura razão não se 

concretiza no mundo, pois perde sua pureza quando adentra na materialidade. 
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O ser humano é uno consigo mesmo, portanto não pode abnegar uma de suas 

naturezas em prol da outra. O desenvolvimento unilateral das forças que agem no humano 

é danoso à sua completude, pois a natureza criou o ser humano portando sensibilidade e 

forma. A cultura é a culpada pela harmonização ou do desvio na formação da humanidade 

e liberdade na espécie, pois é ela que cria o meio que o indivíduo cria sua pessoa e vive 

seus estados. A cultura deve ser estética para propiciar a união dos impulsos no ser 

humano e assim elevá-lo ao fim da liberdade em consonância com a razão. 

Conforme o ser humano é formado esteticamente, ele desenvolve seus impulsos 

ao máximo. O ser humano clama por realidade absoluta e forma absoluta, ou seja, quer 

compreender em si todo o real e o infinito do entendimento. Com o desenvolvimento de 

ambas as naturezas, o ser humano pode se desprender do material em vista de sua 

liberdade. A arte auxilia nesse processo por fazer o homem jogar entre as duas naturezas 

que o formam, desenvolvendo e delimitando-as igualmente. 

A conclusão de Schiller é que a cultura deve ser estética para a transformação 

moral da sociedade. A arte é sensível e formal na realidade, assim como o ser humano, 

por isso é capaz de auxiliá-lo nesse desenvolvimento. O ser humano deve alçar ao nível 

mais alto de sua humanidade, mas caso sua sensibilidade queira ser predominante, ele 

precisa demonstrar sua dignidade. A dignidade é demonstrada pela resistência do ser 

humano ao impulso, é quando sua razão se faz vontade frente ao material. 

Deve-se ainda salientar que Schiller foi um precursor em unificar sensibilidade e 

matéria na reflexão ética. A sua percepção antropológica é rica e nota-se que a cultura 

forma a moral social na qual o homem experienciará a vida. Schiller é um filósofo da 

liberdade e, em seu idealismo estético, busca superar as cisões da filosofia crítica de Kant 

e cria, de certa forma, os fundamentos para o romantismo e para a contemporaneidade. 
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