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RESUMO 

Esta dissertação visa explicar o conceito de liberdade estética em Schiller e a 

importância dele para sua teoria estética e moral destacando o seu contexto antropológico. 

Como Schiller parte da filosofia kantiana, identificaremos e descreveremos os pontos em 

que ela é mais influente, no qual o destaque é o conceito de liberdade que se encontra em 

sua primeira crítica. O conceito de liberdade em Schiller motiva uma interpretação 

inovadora, não só com relação à estética kantiana e a dos pensadores que o antecederam, 

mas também em sua concepção sobre a moral. Para justificar esta inovação, 

demonstraremos como a experiência estética aponta para um tipo especial de 

sensibilidade que nos dá prazer, mas diferente daquele das paixões egoístas. Este tipo 

especial de sensibilidade, que a experiência com o objeto da arte nos indica, é o 

fundamento para Schiller desenvolver sua filosofia estética e moral, que o levará a 

defender uma educação estética. Para esta demonstração identificaremos o desejo de 

liberdade como fundamento do humano, como uma determinabilidade. Veremos como 

Schiller desenvolve esta noção de um desejo de liberdade, que une os humanos e propicia 

a experiência estética comum a todos, como algo universal. Concluiremos demonstrando 

como em Schiller a cultura pode e deve influenciar a mudança no ambiente político pela 

via estética.  

Palavras-chave: Schiller. Liberdade. Estética. Moral. Educação.  

ABSTRACT 

This dissertation aims to explain the concept of aesthetic freedom in Schiller and 

the importance of it to his aesthetic and moral theory highlighting its anthropological 

context. As Schiller starts from Kantian philosophy, we will identify and describe the 

points in which he is most influential, in which the highlight is the concept of freedom 

that is found in his first critique. The concept of freedom in Schiller motivates an 

innovative interpretation not only in relation to the Kantian aesthetics and that of the 

thinkers who preceded them, it also innovates in its conception on morality. To justify 

this innovation, we will demonstrate how aesthetic experience points to a special kind of 

sensitivity that gives us pleasure, but different from those of selfish passions. This special 

kind of sensitivity, in which the experience with the object of art inform us, is the 

foundation for Schiller to develop his aesthetic and moral philosophy, which will lead 

him to defend an aesthetic education. For this demonstration we will identify the desire 

for freedom as the foundation of the human, as a determinability; we will see how Schiller 
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develops this notion of a desire for freedom that unites humans and provides the aesthetic 

experience common to all as something universal.  We will conclude by showing how in 

Schiller culture can and should influence change in the political environment through the 

aesthetic.  

Keywords: Schiller. Freedom. Aesthetics. Moral. Education. 
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CRPr – Crítica da Razão Prática 
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Fundamentação – Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

Preleções – Fragmentos das Preleções sobre Estética do semestre de inverno de 1792-93 
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0. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação pretende esclarecer o conceito de liberdade estética na filosofia 

de Schiller, principalmente relacionada à sua visão antropológica. Liberdade é um 

conceito complexo na história do pensamento, mas aqui nos limitaremos a explicitar o 

conceito schilleriano de liberdade, em que a participação da sensibilidade é o que 

fundamenta sua filosofia e a diferencia da de Kant.  

Para Schiller, o homem como indivíduo possui um momento em sua formação 

como um ser vivo em que ele é livre, pois seu corpo em pleno desenvolvimento, não 

permite ainda que nenhuma representação surja1. Este então é o momento da existência 

humana em que se é livre. Quando da primeira representação, atuação simultânea da razão 

e sensibilidade a partir do fenômeno, o homem nunca mais voltará a ser livre nesta 

interpretação de Schiller. Será importante notarmos que Schiller entende o universo como 

sendo determinado, inclusive o homem, ou seja, não há liberdade stricto sensu. Esta parte 

da filosofia de Schiller que destaco neste parágrafo e que se encontra na carta XIX da 

EEH, será mais bem elaborada e espero justificar suficientemente a interpretação que aqui 

faço. Schiller afirma, em uma carta à Fichte que iremos explorar mais adiante, que da 

carta XIX à XXIII se encontra o “centro da coisa” ou, podemos afirmar, o núcleo no qual 

ele sustenta todo seu arcabouço filosófico. É do imbricamento de ideias e conceitos que 

se encontram nestas cartas que abstraímos o componente antropológico do conceito de 

liberdade, tão caro a Schiller.  

O componente antropológico citado é exatamente este derivado desta 

experiência, pois desta fase em que o homem é livre fica uma “marca”, uma “lembrança” 

de uma liberdade em que não há coação da razão ou da sensibilidade. Para o homem só 

será possível ter esta experiência de liberdade quando razão e sensibilidade como duas 

forças se igualarem, deixando o homem em um estado estético, o que equivaleria àquela 

fase em que razão e sensibilidade não atuavam. Já podemos adiantar que a defesa da 

existência de uma “marca” ou “lembrança” de uma fase em que não há a ação simultânea 

de razão e sensibilidade, estas que passam a determinar o homem quando da primeira 

representação, possui dificuldades que poderiam ser tratadas de forma mais apropriada 

no campo da psicanálise, que aqui evitaremos usar. Mas chamamos a atenção para este 

 
1 “O estado do espírito humano antes de qualquer determinação pela impressão dos sentidos é uma 

determinabilidade sem limites... Agora seu sentido deve ser afetado, e da quantidade infinita das 

determinações possíveis uma única deve ganhar realidade. Uma representação deve surgir nele.” 

(SCHILLER, 1989 p. 91). 
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estado no qual não existe a coação da razão, nem da sensibilidade, e que coincide 

exatamente com o estado que Schiller defende como sendo estético, por exemplo na 

apreciação do Belo na Arte. Mas neste caso, já com razão e sensibilidade desenvolvidas, 

estas duas forças se anulam mutuamente, portanto repetindo um estado que estava na 

origem na formação do homem ainda sem razão ou sensibilidade. Neste sentido, 

originalmente interpretamos como Schiller indicando que o homem era livre e volta a ser 

quando está em estado estético.  

Acompanharemos Schiller demonstrar como o objeto da arte possui esta 

capacidade de deixar os homens neste estado estético, no qual ele passa a ser uno, íntegro, 

completo, estado este que lhe dá prazer. Na verdade, seu maior prazer, pois sem saber ele 

busca aquele estado original de liberdade em tudo que faz, todo o tempo. Se admitirmos 

que a defesa deste estado original mencionado era um estado de liberdade, mas que este 

corpo humano se move para se desenvolver plenamente, ou seja, ele caminha como uma 

determinação para se tornar indeterminado ou livre2, poderemos talvez indicar que há no 

homem um impulso para a liberdade como original no pensamento de Schiller. Assim, 

este impulso original, poderíamos talvez defender, ser o criador dos impulsos formal e 

sensível, daí estarmos indicando a possibilidade de defesa de uma unidade original em 

Schiller, em contraposição a dualidade deixada por Kant. Se este impulso original, que 

podemos denominá-lo junto com Schiller de estético, encontra na Bela Arte sua 

realização, então esta força agente realiza momentaneamente seu objetivo, o de libertar o 

homem e lhe indica que tal meta foi atendida com um sentido de prazer, que para Schiller 

nos impele a dizer que o objeto a nossa frente é Belo. 

Mas razão e sensibilidade estão sempre obstruindo esta meta, por necessidade 

da sobrevivência do corpo ou por conhecimento. É preciso que certos objetos coloquem 

o homem em um estado de contemplação e, dado que a experiência de liberdade seja 

possível, este objeto representa uma lembrança de que o homem possui algo especial, 

algo que ele carrega sempre consigo, e é esta experiência que, segundo Schiller, dá ao 

homem o caminho para uma existência moral, para o convívio de homens que tendem a 

 
2 No terceiro parágrafo desta carta, a de número XIX, Schiller afirma que “O que não fora mais que uma 

faculdade vazia no estado anterior de mera determinabilidade torna-se agora força agente, ganha conteúdo; 

ao mesmo tempo, enquanto força agente, torna-se limitada, embora enquanto mera capacidade fosse 

ilimitada.” (SCHILLER, 1989 p. 91). 
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libertar uns aos outros, ou seja, direciona para uma formação do homem verdadeiramente 

político. 

Schiller se formou em medicina, foi poeta e dramaturgo por opção, foi 

reconhecido por um período como um dos maiores historiadores da Alemanha, mas se 

envolve com a filosofia, não apenas no sentido de entender Kant ou outros grandes 

filósofos, mas de contribuir para o entendimento da experiência estética e de seu vínculo 

com a moral. Natural, nos parece, de indicar ao leitor desta, as motivações que Schiller 

teve de se envolver com a Filosofia e mais especificamente sobre um conceito de 

liberdade estética que lhe era tão caro. Sua história pessoal, que tem influência sobre sua 

defesa da sensibilidade e da liberdade, o conduz à leitura de grandes pensadores da 

estética com um objetivo inicial de identificar o que há de objetivo no Belo da Arte, algo 

que Kant já havia indicado como sendo impossível. Então, havia uma relação com a 

questão da liberdade e do prazer que esta pode nos causar como uma experiência que 

devia ser vivida, apesar do sofrimento que ele passa em sua relativa curta vida. Mas havia 

também um desejo de encontrar algo que pudesse dar a ele um caminho seguro para 

desenvolver sua arte.  

Não havendo dúvidas de que a grande influência teórica de Schiller foi Kant3, 

então dedicaremos um capítulo aos principais conceitos deste que são caros à filosofia de 

Schiller. Optamos por descrever de forma suscinta alguns pontos principais na filosofia 

de Kant de forma destacada por consideramos esta forma mais didática. A opção de 

desenvolver o pensamento de Schiller e mesclá-lo ao de Kant, acreditamos, tornaria a 

leitura mais difícil, além de Kant desenvolver sua filosofia de forma isolada e 

independente de Schiller. Mas iremos, como o leitor poderá notar, aproximar os dois 

pensadores, tanto no capítulo dedicado à Kant quanto ao dedicado a Schiller quando for 

relevante a diferença entre ambos. Esta divisão não deve ser interpretada como 

valorizando o pensamento sobre liberdade destes dois filósofos, pois nosso objetivo é o 

de esclarecer o caráter antropológico do conceito de liberdade estética em Schiller, mas 

nos parece natural usarmos ou replicarmos o que ocorreu efetivamente naquele período, 

pois Schiller foi se envolver com Kant quanto este já havia publicado sua terceira crítica.  

 
3 Poderíamos destacar também a importância de Fichte, contemporâneo e amigo de Schiller, mas não 

daremos o foco que damos a Kant, pois é também reconhecido pelos comentadores que Fichte também 

parte de Kant para desenvolver sua filosofia. 
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Neste capítulo sobre Kant, ou melhor, sobre os conceitos deste filósofo que são 

caros à filosofia de Schiller, destacaremos o conceito de liberdade, explicaremos como se 

dá a lei moral e a operação da razão prática. Na crítica do juízo, trataremos das operações 

dos juízos reflexionantes e do juízo do belo. 

Com relação à estética em Schiller, abordaremos a questão da relação entre 

liberdade e beleza e esperamos deixar claro como a liberdade de fonte antropológica se 

liga à beleza e à moral. Para tanto, utilizaremos basicamente duas de suas obras: Kallias 

e a EEH. Neste capítulo discutiremos sobre o conceito de liberdade e do belo que se 

encontra no Kallias e qual seria a relação destes conceitos com os de Kant. Daremos 

destaque a uma interpretação do conceito de liberdade estética em Schiller e seu 

significado antropológico. Partiremos então para apreciar as cartas ao Principe de 

Augustenburg, nas quais encontraremos “o centro da coisa” como indicamos acima. 

Alguns comentadores indicam um problema de circularidade no conceito de liberdade em 

Schiller, o que tentaremos esclarecer negando-o. E indicaremos como em Schiller o 

estético se torna propiciador para a Moral. 

Esperamos, na conclusão desta dissertação, delimitar a estrutura argumentativa 

que se baseia em uma interpretação do conceito de liberdade estética de caráter 

antropológico. Como a conclusão não deve dizer mais do que foi dito no capítulo 3, 

incluiremos uma pequena parte que apontaria para a relevância do pensamento de Schiller 

para nossos dias, especialmente àquele voltado à formação de homens para a vida política 

e social. Para tal, tentaremos relacionar este fundamento do sentido de liberdade em 

Schiller a uma ideia de liberdade defendida por Honneth e uma outra de Arendt. Nossa 

intenção seria a de ilustrar como um conceito de liberdade que foi desenvolvido no século 

XVIII, se for considerado fundante na natureza humana, e neste sentido de caráter 

universal, poderia suportar ou servir de base para outras interpretações sobre a liberdade.  
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1. CAPÍTULO 1 – SCHILLER E SEU DESEJO DE LIBERDADE4 

Neste capítulo iremos conduzir o leitor por uma parte da história de Schiller que 

o leva a ter contato com a filosofia, no final do século XVIII, e ao complexo pensamento 

de Kant, no qual encontramos os principais conceitos em que Schiller se baseia para 

reforçar ou combater o mestre.  

Na parte da história de Schiller pretendemos dar uma visão de sua vida e de sua 

obra, principalmente como dramaturgo e poeta, mas também como historiador e filósofo. 

Nos questionaremos sobre a possibilidade de considerá-lo um verdadeiro filósofo e, 

sendo este o caso, se poderíamos encontrar em sua teoria algo de inovador para a estética. 

Estes objetivos visam um maior: o de indicar a relevância de Schiller para a estética e 

para a filosofia moral, tentando descaracterizar um possível preconceito na própria 

filosofia, por considerá-lo apenas como poeta e dramaturgo, portanto um filósofo amador. 

O leitor verificará também que o fato de ter sido formado em medicina e atuado 

brevemente como médico e ainda ter sido professor de História em Jena5, chegando a ser 

conhecido como o maior historiador da Alemanha naquele período, aparentemente não 

corrobora para seu status de filósofo.  

Estes pontos, somados ao período em que Schiller se dedicou à filosofia, se 

considerarmos apenas os anos de 1791 a 1796, poderiam levar um leitor desatento a 

assumir que dificilmente haveria alguma contribuição relevante6. Esperamos, portanto, 

motivar o leitor desta a considerar a possibilidade de Schiller não só avançar a Filosofia 

de Kant, mas inovar no campo da estética e da moral, fazendo com que seu pensamento 

seja não apenas rigoroso, mas também atual. 

Identificaremos no capítulo seguinte os principais conceitos do pensamento 

kantiano contidos nos Prolegômenos, na CRP, na Fundamentação, na CRPr e na CFJ que 

influenciaram Schiller e, quando se fizer necessário, destacaremos as diferenças entre 

eles. 

 
4 A parte histórica relacionada à vida de Schiller teve como fontes as obras de Thomas Calvin (1901), 

Rüdiger Safranski (2006) e de Frederick Beiser (2005).  
5 Nome da Universidade, hoje chamada de Friedrich Schiller Universät na cidade de Jena, Alemanha, 

considerada o berço do idealismo alemão (SAFRANSKI, 2006 p. 303). 
6 É neste período que ele escreve seus principais ensaios filosóficos. Naturalmente seu contato com a 

filosofia percorre toda sua vida como estudante. 
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1.1 Schiller: vida, obra e o desejo de liberdade7 

Johann Christoph Friedrich von Schiller nasceu em 1759 em Ludwigsburg, 10 

anos depois de Goethe (1749 – 1832). A relação com seu pai nunca foi muito carinhosa, 

até por este estar normalmente ausente8, e seus afetos foram, quando criança, muito 

ligados à mãe, cujo caráter ele se aproxima. Sua mãe era muito religiosa e lhe atraía 

bastante a sensibilidade e o poético do ambiente religioso, inclusive suas canções 

(SAFRANSKI, 2006 p. 35)9.  

A despeito de uma infância de relativa pobreza, demonstra logo de início uma 

certa facilidade para os estudos, quando vai para a escola da vila em que morava. Seus 

pais, vendo seu interesse, encaminham Schiller para um pastor de nome Moser10 que o 

ensina Latim e faz com que passe a desejar se tornar, ele mesmo, um pastor.   

A família Schiller se muda para Lorch em 1767, localidade do Duque de 

Württemberg de nome Karl Eugen que havia se mudado para lá havia 3 anos. Neste local, 

o jovem Schiller começa a entender a diferença entre nobreza e pobreza, mas também 

conhece o teatro, onde óperas francesas e italianas eram ali encenadas. Esta experiência 

leva o pequeno Schiller a fazer, junto com sua irmã, encenações em casa.  Durante seu 

período de estudos em Ludwigsburg, para onde a família havia retornado, tem acesso aos 

textos de Ovídio, Virgílio e Horácio e começa a demonstrar facilidade para escrever 

versos em latim, só iniciando seus versos em alemão aos 13 anos (CALVIN, 1902 p. 19).  

Em 17 de janeiro de 1773, agora com 14 anos, Schiller vai para a Karlschule, a 

escola construída pelo Duque, dirigida e administrada por este, mas com fortes traços de 

uma escola militar, principalmente com relação à disciplina, mas também com certas 

características de um convento, mas sendo, na verdade, uma universidade.  Em 1775, esta 

 
7 Isaiah Berlin em seu ensaio Two Concepts of Liberty, que retornaremos na conclusão desta dissertação, 

chama atenção para a palavra Liberdade afirmando que “Eu não proponho discutir nem a história desta 

palavra proteana, nem os mais de duzentos sentidos dela registrados por historiadores de ideias” (BERLIN, 

2002 p. 168). Tal como Isaiah, estaremos mais interessados em definir e defender um sentido de liberdade 

estética em Schiller, uma que reconhecemos conscientemente, mas que apresenta dificuldades exatamente 

por ligar o que se sente na experiência estética com um conceito de liberdade que, como conceito, pertence 

à razão e é nesta que reside tal dificuldade. 
8 No entanto, um amigo de Schiller de sua infância, Friedrich Wilhelm von Hoven, disse uma vez que “A 

grande veneração a seu pai induziu-o, acima de tudo, a ser diligente” e Schiller, em uma carta a sua irmã 

de 1780, afirma “Tocou-me, acima de muitos milhares, a alegria (imerecida) de ter o melhor pai” 

(SAFRANSKI, 2006 p. 28). 
9 Safranski indica ainda que “O pai transmitiu aos filhos uma religião de entendimento; a mãe despertou 

neles uma religião do coração” (SAFRANSKI, 2006 p. 35). 
10 Nome do pastor na peça Os Bandoleiros. 
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escola é transferida para Stuttgart e lá Schiller muda também de carreira em 1776, indo 

para a medicina, pois estava estudando direito até então. Na medicina lhe interessava 

menos a prática, mas sim aqueles conhecimentos ligados às ciências naturais e a 

psicologia, pois já se reconhecendo escritor, queria utilizar dos conhecimentos médicos 

do homem para a sua literatura (SAFRANSKI, 2006 p. 49). 

Tendo acesso a alguns livros de literatura considerados proibidos11, ele passa a 

escrever textos que são enviados para revistas e começa a sonhar com a fama de autor. 

Nesta época, período em que Schiller passa boa parte de sua adolescência, está em 

crescimento um movimento alemão conhecido como Sturm und Drang12, de cunho 

literário, caracterizado pelo Romantismo e de oposição ao Iluminismo. Calvin indica que 

não é possível afirmar com certeza quanto das obras deste período caíram nas mãos de 

Schiller enquanto estudante desta academia, mas que “muito pouco lhe escapou” 

(CALVIN, 1902 p. 27), e que leu Gerstenberg ‘Ugolino’, que traz terríveis histórias sobre 

a agonia da fome e leu também os primeiros escritos de seu futuro amigo Goethe, além 

de Leisewitz, Klinger e Miller. Apesar de não haver provas, é provável que tenha lido 

Rousseau (1712 - 1778)13, mas seguramente teve acesso às obras de Shakespeare, 

Plutarco e Cervantes (ibid.). Calvin entende que estas leituras mudaram Schiller de uma 

pessoa dócil para uma de temperamento ligeiramente mais revolucionário.  

Mas a Karlschule lhe propiciou também acesso ao pensamento filosófico, um 

interesse do próprio Duque, que contratou, entre outros, um jovem professor de nome 

Jakob Friedrich Abel que Schiller passou a admirar. Abel apresentou a filosofia da 

ilustração inglesa, principalmente a de Shaftesbury, Hume e Ferguson, mas também abriu 

o caminho para Shakespeare. Agradecido pela influência de Abel, Schiller irá, em 1783, 

dedicar a obra Fiesco ao seu querido professor.  

Schiller apresenta em 1779 sua tese de final de curso com o título “A Filosofia 

da Fisiologia”, que não foi muito bem recebida pelos professores, mas ao final deste 

mesmo ano, com a presença de Goethe e do Duke de Weimar, recebe alguns prêmios e, 

 
11 Safranski adiciona que havia castigos para aqueles que liam escondidos literatura moderna, como 

Ugolino, de Gerstenberg, Werther, de Goethe, e as narrações eróticas de Wieland (SAFRANSKI, 2006 p. 

37/38). 
12 Tempestade e ímpeto. 
13 Safranski, por outro lado, afirma que ele leu Rousseau, “graças a leitura de Ferguson, de Rousseau e de 

Plutarco, se familiarizou com o mundo das ideias relativas a república e aos direitos do homem” 

(SAFRANSKI, 2006 p. 104). 
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além de preparar uma nova dissertação, se dedica ao texto “Os Bandoleiros”14 que havia 

iniciado dois anos antes.  

Em 1780, quase completando 21 anos, Schiller escreve uma carta ao pai de um 

amigo que havia morrido recentemente, na qual diz que “Posso dizer francamente que o 

mundo não tem mais nenhum encanto para mim...; e quanto mais eu chego à idade da 

maturidade, mais eu poderia desejar ter morrido na infância” (CALVIN, 1902 p. 30), em 

que mostra sua melancolia e angústia, vividas neste período na Karlschule.  

Em novembro deste mesmo ano, Schiller apresenta sua nova dissertação, “A 

conexão entre a animalidade do homem e a natureza espiritual”15 (ibid.), em que pergunta 

se para a perfeição moral devemos considerar o corpo como inimigo da alma ou como 

amigo e assistente. Uma pergunta fundamentalmente filosófica, que leva Calvin a afirmar 

que Schiller “achando que os filósofos foram injustos com o corpo, ele vem em seu 

socorro” (ibid.). Para Safranski, essa dissertação continha duas coisas: de um lado uma 

dimensão quase materialista do entendimento e a intenção de radicar a liberdade e a 

espontaneidade como um processo fisiológico, mas por outro lado, havia um entusiasmo 

do coração, que para ele (Schiller) a benevolência e o amor se convertem em princípios 

cósmicos (SAFRANSKI, 2006 p. 75). De acordo com Sharpe16, nesta dissertação Schiller 

é claramente influenciado por sua leitura de filosofia moral pois, 

...ele havia sido apresentado aos Institutos de Filosofia Moral de Ferguson (na muito lida 

tradução do Popularphilosoph de Christian Garve) e Shaftesbury, ambos os quais tinham feito 

uma conexão explícita entre ação moral e prazer (SHARPE, 1991 p. 58). 

Iremos verificar no decorrer desta dissertação que Schiller mantém em sua obra 

esta característica de se ter prazer em ações morais17, prazer este que pode, em princípio, 

entrar em contradição com outros prazeres ligados às paixões que poderíamos considerar 

 
14 A obra Os Bandoleiros foi publicada em 1781, traduzida para o português por Marcelo Backes que 

destaca a importância da mesma no cenário da dramaturgia alemã: “No começo de 1781, a Alemanha perdia 

Gotthold Ephraim Lessing, o grande autor e, sobretudo, o grande dramaturgo da literatura alemã da época. 

Foram muitos os que profetizaram a morte do teatro alemão depois da morte de seu Shakespeare. Poucos 

meses depois, no entanto, a primeira resenha jornalística – publicada no jornal Erfurt – sobre a peça Os 

Bandoleiros já sentenciava: ´Se um dia pensamos ter um Shakespeare alemão, então é este´” (SCHILLER, 

2011 p. 5). 
15 Safranski lembra que houve uma outra dissertação antes desta, escrita em Latim, mas que também foi 

reprovada. 
16 Lesley Sharpe, chefe do Departamento de Alemão e líder de Literatura Alemã na Universidade de Exeter 

na Inglaterra. 
17 Noção que remonta a Aristóteles, na sua Ética a Nicomaco, Livro III. 
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como inferiores, ligadas, por exemplo, ao egoísmo. Neste sentido, é possível interpretar 

que na disputa entre prazeres, aquele que está vinculado a um sentido de liberdade terá 

preferência e ganhará esta disputa, fazendo o homem agir moralmente. Este prazer está 

ligado, como iremos perceber, ao caráter antropológico já comentado e que buscaremos 

elucidar.  Então, a experiência estética para Schiller tem relação com uma sensibilidade 

que podemos considerar como superior18 e que, junto com a razão, compõem os 

elementos que nos dão a experiência estética e que nos apontam também para a 

possibilidade de nos tornarmos morais por este sentido de liberdade especial.  

Durante seu período na Karlschule, Schiller descobriu seu grande interesse: a 

literatura. Aspecto este que não era bem visto pelos seus tutores e tampouco pelo Duque, 

que inclusive tentou limitar seu envolvimento com estes textos, o que, ao contrário do 

pretendido, o instigou ainda mais a se tornar um autor de teatro e a buscar sua liberdade.   

Em 1781, Schiller então médico do regimento19 em Stuttgart, publica, de forma 

anônima e com dinheiro emprestado, sua primeira obra que viria a ter sucesso, Os 

Bandoleiros, na qual, em seu prefácio, afirma ser a obra inapropriada para o teatro, mas 

que pensava ser aceitável para uma contribuição moral da literatura (CALVIN, 1902 p. 

33). Esta obra em menos de um ano atinge sucesso absoluto e torna seu autor famoso, 

pois expressava em sua essência o movimento Sturm und Drang, que, segundo Calvin, 

pode ser entendida como a tragédia da revolução social, do tipo que seria vista nas ruas 

de Paris oito anos depois (ibid.). Nesta obra Schiller deixa claro que os bandoleiros são 

representantes do homem em seu estado natural, brutos, desejosos de liberdade em 

oposição direta à sociedade opressiva e depravada. Segundo Backes “O tema da 

liberdade, motivo condutor de toda a obra de Schiller, já aparece forte e soberano em sua 

primeira peça. E a expressão da liberdade é Karl von Moor, assim como a marca tacão 

absolutista aparece registrada inteira em seu irmão, Franz” (SCHILLER, 2011 p. 7/8)20. 

 
18 Estamos considerando Razão e Entendimento como faculdades superiores e, no campo sensível, 

consideramos superior a sensibilidade ligada ao prazer estético nas Belas Artes e Moral. 
19 O pai de Schiller, Johann Kaspar, foi também médico militar de um regimento, mesmo não tendo se 

formado, e lutou na guerra de sucessão da Áustria, chegando ao posto de capitão em 1761. (SAFRANSKI, 

2006 p. 24). 
20 Cavalcanti afirma ainda que a aversão de Goethe a esta obra de Schiller “provavelmente tinha suas 

origens nos novos ideais estéticos e literários que trouxera da Itália e na forte crítica social contida em Os 

Salteadores (Os Bandoleiros), com a qual, pela própria formação e Weltanschauung (visão de mundo), ele 

nunca poderia concordar (CAVALCANTI, et al., 2011, parênteses são meus). 
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Schiller, já não mais suportando sua vida de médico21 e querendo se dedicar 

totalmente a sua arte, resolve fugir de Württemberg em setembro de 1782 em direção a 

Mannheim, na qual esperava encontrar uma terra em que havia “liberdade e iluminismo, 

onde a arte era estimada e o talento honrado” (CALVIN, 1902 p. 64). 

Publica então, no inverno de 1782/83, sua segunda peça, A conspiração de 

Fiesco em Gênova, considerada talvez a pior obra de Schiller. A pouca aceitação desta 

peça, que foi publicada mais por necessidade financeira somada a uma preocupação de 

ter de retornar às garras do Duque de Württemberg, faz Schiller se transferir para 

Frankfurt, onde encontra paz, amizade, tempo e livros (CALVIN, 1902 p. 81). Entre os 

livros que tivera acesso, textos de Shakespeare22, Robertson, Hume, Lessing e a história 

de Don Carlos da Espanha (CALVIN, 1902 p. 83). Schiller já vinha trabalhando em seu 

próprio Don Carlos, mas antes de concluí-lo, retorna a Mannheim a convite do Barão 

Dalberg, dono do teatro, para trabalhar em uma outra obra, Intriga e Amor, isto na 

primavera de 1784 (CALVIN, 1902 p. 88). Nesta obra retrata uma tendência daquela 

época que teve início na Inglaterra, na primeira metade dos 1730, e que aparece na 

Alemanha em 1755 com a obra de Lessing, Miss Sara Sampson. É um período de 

valorização da “bela alma, de sentimento terno, de emoções virtuosas e de conversa 

interminável sobre todas essas coisas.” (CALVIN, 1902 p. 91). Tendência que estaria em 

oposição ao “coração corrupto e mente mundana e calculista” (CALVIN, 1902 p. 92), 

tema também explorado por Rousseau, em que se destaca uma crítica deste à vida da alta 

sociedade.  

Nesse período, em Mannheim, Schiller é convidado a participar de uma 

sociedade, um grupo de estudos que pensa as artes e que, em uma oportunidade de fazer 

uma conferência para os associados em que deveria apresentar uma resposta para a 

questão “Qual poderá ser o efeito de um teatro bom e permanente?” (SCHILLER, 1992 

p. 33)23, ele responde com um artigo intitulado O Teatro Considerado como Instituição 

Moral, afirmando, sobre a origem do teatro, que o homem, 

 
21 Curioso notar que no ano anterior, 1781, Schiller, em uma carta, chega a afirmar que não se via no futuro 

como autor literário, e que sua profissão seria a fisiologia e a filosofia (SAFRANSKI, 2006 p. 124). 
22 Safranski afirma que enquanto estudante da Karlschule, Schiller leu o Rei Lear dezesseis vezes e que 

algumas peças de Shakespeare ele sabia de memória. Quando em uma viagem de Mannheim a Leipzig em 

1785, após uma sugestão de um amigo para levar alguns livros, Schiller afirma que não era necessário, pois 

se precisasse, ele mesmo poderia escrever as cenas escritas por Shakespeare (SAFRANSKI, 2006 p. 63). 
23 Em nota nesta página Rosenfeld indica que esta foi uma conferência proferida em 1784, mas publicada 

em 1802, na edição dos Escritos Prosaicos Menores. 
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Igualmente incapaz de perdurar por mais tempo no estado animal como de dar seguimento aos 

apurados exercícios do entendimento, nossa natureza estava a exigir um estado intermediário 

que, unindo os dois contraditórios extremos, reduzisse a rija tensão a uma branda harmonia e 

facilitasse a transição alternante de um estado ao outro. É tão somente o senso estético ou o 

sentimento do belo que vem a prestar tal serviço. (SCHILLER, 1992 p. 33/34). 

O que já demonstra, isso em 1784, uma posição filosófica que desenvolverá sete 

anos depois, ou seja, antecipa a ideia de harmonia entre razão e entendimento com 

sensibilidade, mesmo antes de ter estudado a CFJ.  

Em dezembro de 1784, Schiller recebe a primeira carta daquele que viria a ser 

seu amigo e correspondente, Gottfried Körner (1756 – 1831), uma mensagem de 

admiração que encontra o poeta com dívidas e poucas perspectivas de avançar em sua 

carreira como dramaturgo. Nesse período, ele inicia a produção de um periódico, Rhenish 

Thalia, cujo número de assinaturas iniciais foi decepcionante. Schiller, em uma carta 

resposta enviada a Körner em 22 de fevereiro de 1785, relata seu desespero, “Por doze 

dias eu carreguei a decisão comigo como uma resolução para deixar o mundo ... Eu não 

tenho uma alma para preencher o vazio em meu coração - nenhum amigo, homem ou 

mulher.” (CALVIN, 1902 p. 118). Este trecho demonstra a sua infelicidade e problemas 

de subsistência pensando, novamente, em se matar. Körner consegue então que um 

investidor compre o novo jornal de Schiller, que ainda não havia publicado nenhum 

número, mas com o dinheiro consegue viajar para Leipzig para encontrar o amigo. Lá, 

estando Körner em viagem e após uma troca de cartas com Schiller decide ajudá-lo 

financeiramente por um ano. Após o casamento de Körner ambos mudam para Dresden, 

o que ocorre em setembro de 1785, local onde Schiller encontra mais uma vez 

tranquilidade, cuidado, amizade e um pensador que estava estudando Kant, a CRP 

publicada em 1781. 

Em fevereiro de 1786 Schiller publica no jornal, agora chamado apenas Thalia, 

o poema An die Freude, cuja música foi composta por Körner, e também o primeiro 

capítulo de seu Don Carlos, além de outros poemas. Aparece ainda uma tradução sua que 

indica seu interesse pela história, Précis Historique, na qual informa em carta ao amigo 

que “A história está se tornando mais cara para mim todos os dias. Eu li esta semana uma 

história da Guerra dos Trinta Anos” (CALVIN, 1902 p. 129). Este novo patamar 
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produtivo demonstra o benefício que foi sua aproximação com Körner, que busca 

influenciar Schiller mais e mais para encontrar o pensamento de Kant24.  

No terceiro número do Thalia de maio surge a primeira parte do Philosophical 

Letters (Philosophische Briefe), uma ficção sobre a correspondência entre dois amigos, 

Julius (Schiller) e Raphael (Körner), na qual Julius está envolto em uma crise espiritual, 

mas é resgatado por Raphael, que o ilumina para compreender a majestade da razão 

(CALVIN, 1902 p. 130), em que se observa o incentivo de Körner para que Schiller lesse 

Kant. Mas Julius, mesmo agradecido, busca ter sua alma de volta, pois se sente triste25, 

mas sabedor de sua necessidade de desenvolver seu intelecto.  

Schiller, mesmo tendo se formado em medicina, tendo sido um dos grandes 

historiadores alemães e se envolvido com a filosofia, fase esta que ainda está para chegar 

nesta pequena biografia, nunca deixou de ser motivado pela arte, mas como podemos 

notar, não se negava a ter novas experiências e saberes em outros campos. Schiller, como 

poeta e dramaturgo, simplesmente não conseguia negar sua natureza sensível. Mas 

diferentemente da noção tradicional que nos impõe o dever de limitar o atendimento de 

nossos desejos para vivermos em sociedade, via no atendimento de certos desejos uma 

vontade26 de se sentir livre como fundante da natureza humana, indicando, assim,  que 

existe uma força na natureza humana que não está ligada apenas à razão no sentido 

kantiano. A razão como uma força possui em Schiller uma companhia de mesmo valor, 

uma sensibilidade como sentido de liberdade. Sensibilidade esta que ele demonstra ser 

universal nos humanos, mas que precisa ser desenvolvida na cultura. Para Schiller, este 

sentimento ou sentido de liberdade, que é mais facilmente encontrado no homem das 

artes, será um direcionador importante para o homem das letras, cujo período nos 

aproximamos. 

Em 1787 Schiller publica Don Carlos e se sente pronto para fazer uma visita a 

Weimar, e talvez lá passar a viver independente da ajuda de Körner, que influenciou esta 

peça no sentido de dar a ela um ar de procura pela liberdade humana. Körner 

 
24 Safranski lembra uma carta resposta de Schiller à Körner, em 15 de abril de 1788, em que este tentava 

incitar Schiller a ler Kant junto com ele, na qual Schiller responde: “Sempre tenho tomado os escritos 

filosóficos (dos poucos que tenho lido) somente o que pode se sentir e tratar de forma poética” 

(SAFRANSKI, 2006 p. 217), indicando que o que ele havia lido de Kant lhe parecia “uma investigação 

seca sobre o conhecimento humano” (ibid.). 
25 Felicidade em Schiller, como veremos, é se sentir livre em um universo que em sua totalidade é 

determinado. 
26 Para Safranski, “Em Schiller, a vontade era o órgão da liberdade” (SAFRANSKI, 2006 p. 17). 
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compartilhava uma “ideia que estava mais próxima de seu coração como estudante de 

Kant, a ideia de liberdade” (CALVIN, 1902 p. 140). É a ideia de liberdade, tão importante 

para Kant em toda a sua filosofia, que encontrará em Schiller um caráter intelectual como 

ideia da razão teórica, mas também e talvez principalmente, um caráter sensível. 

Em Weimar, local onde morava Goethe, Herder e Wieland, conhece sua futura 

esposa, Charlotte, e recebe com pouca simpatia as primeiras críticas negativas da peça 

Don Carlos que o faz pensar em deixar o lugar. Mas em agosto de 1787 ele passa uma 

semana em Jena como convidado de Reinhold, um especialista em Kant, que estimula 

Schiller a ler alguns artigos curtos sobre história do Filósofo de Königsberg27. Desta 

visita, Schiller recebe de Reinhold a informação que uma posição de professor não seria 

difícil de conseguir (CALVIN, 1902 p. 152), o que desperta seu interesse dada sua 

condição de dependência do amigo Körner e seu desejo de autonomia.  

Em 1788 Schiller passa a conhecer a poesia Grega, afirmando em carta a Körner 

que “Agora eu não leio quase nada além de Homero ... Pelos próximos dois anos 

seguintes, decidi não ler mais autores modernos.” (CALVIN, 1902 p. 155). Esta “fase” 

Grega do interesse de Schiller irá influenciar a escrita de uma importante obra, a Poesia 

Ingênua e Sentimental28.  

Neste mesmo ano, Schiller conhece Goethe em um evento em 7 de setembro, e 

descreve em uma carta a Körner que a atmosfera com relação a Goethe era caracterizada 

por uma idolatria dos cinco sentidos e um desprezo filosófico por toda especulação e 

investigação (ibid.). Neste encontro, Schiller se sente inferior a Goethe, tanto em termos 

de experiência de vida quanto em qualidade poética. Para Goethe, Schiller era apenas o 

autor de Os Bandoleiros, cuja popularidade o incomodava. Para Safranski, “A amizade e 

a comunidade de trabalho com Goethe, um evento feliz e um ponto brilhante na história 

da cultura alemã, só foram possíveis porque Schiller forjou a convicção de que ‘antes do 

eminente não há outra liberdade senão o amor’ (a Goethe, 2 de julho de 1796)” 

(SAFRANSKI, 2006 p. 19). 

Em 11 de maio de 1789 chega a Jena, tendo a vaga de professor se confirmado 

e, tendo sido indicado por seus influentes amigos, inclusive por Goethe, passa a lecionar 

 
27 Especialmente o Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita (1784). 
28 Como ensaio único foi publicado em 1800 na organização de seus Escritos Menores, mas teve início em 

um artigo denominado Do Ingênuo publicado na sua revista As Horas em 1795 (SCHILLER, 1991 p. 9). 
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história nessa importante universidade. Sua aula inaugural ocorre em 26 de maio deste 

ano e tem o título O que significa e com que finalidade se estuda História Universal? 

Schiller, com suas aulas de história, tem entre 500 e 600 alunos que o fazem em 

pouco tempo o professor mais popular, mas ainda sem um salário. Mas depois de um 

pedido de ajuda a Karl August de Weimar, que dá a ele um salário de 200 thalers, se casa 

com Charlotte no dia 22 de fevereiro de 1790. Neste período Schiller chega a pensar que 

talvez fosse melhor que ele ficasse conhecido como Historiador do que como poeta. O 

que nos interessa nesta fase de Historiador é o que Calvin identifica como o que está por 

trás de seus textos, que “A ideia animadora do ‘Revolta da Holanda’29 é a mesma que 

Goethe encontrou percorrendo todos os escritos de Schiller – a ideia de liberdade” 

(CALVIN, 1902 p. 171), na qual vê na luta do povo holandês um desejo de liberdade 

como aquele que o vinha acompanhando, apesar de que para Schiller a ocupação dos 

territórios holandeses impunha um sentido negativo de liberdade, ou seja, uma liberdade 

que não se torna possível devido a forças externas30.  

Relevante também neste período é a leitura que Schiller faz do texto de Kant, 

Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita31, publicado em 

1784, que possui como ponto central a ideia de uma preferência da natureza pela espécie 

humana e não o indivíduo32, e que a única possibilidade de felicidade e perfeição deste é 

criar para si mesmo um progressivo triunfo da razão sobre os instintos e que os conflitos 

entre indivíduos passam a ser uma condição necessária para o progresso da espécie e do 

desenvolvimento de uma sociedade civil justa (CALVIN, 1902 p. 174). É o que Kant 

neste texto chama de “sociabilidade insociável” dos homens, pois simultaneamente o 

 
29 Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung (1788) – História da 

separação dos Países Baixos unidos face ao governo espanhol. 
30 Na conclusão desta dissertação iremos encontrar também em Hannah Arendt este sentido negativo de 

liberdade, da mesma forma que encontramos em Isaiah Berlin. 
31 Em que destacamos um trecho introdutório: “Qualquer que seja a concepção da liberdade da vontade que 

alguém possa formar em termos de metafísica, as manifestações da vontade no mundo dos fenômenos, ou 

seja, as ações humanas, são determinadas de acordo com as leis naturais, como acontece com todos os 

outros eventos naturais. A História está preocupada em dar conta desses fenômenos, por mais profundas 

que sejam suas causas, e nos permite esperar que, se examinarmos o livre exercício da vontade humana em 

grande escala, ela seja capaz de descobrir uma progressão regular entre ações voluntariosas” (REISS, 1991 

p. 41).  
32 Mosé nos lembra uma passagem de Schiller em que este afirma que “A natureza não trata melhor o 

homem do que suas outras obras, ela age em seu lugar onde ele ainda não pode agir por si próprio como 

inteligência livre. O que o faz homem, porém, é justamente não se bastar com o que dele a natureza fez, 

mas ser capaz de refazer, com a razão e regressivamente, os passos que ela nele antecipa, transformar a 

obra da necessidade em obra de sua livre escolha e elevar a determinação física a determinação moral” 

(MOSÉ, 2012 p. 28). 



22 
 

homem demonstra uma tendência a socializar e uma resistência universal a esta 

socialização, que tende a dissolver a sociedade (REISS, 1991 p. 44, Quarta Proposição). 

Dois pontos se destacam aqui: um é ontológico no sentido aristotélico, ou seja, sobre a 

essência do humano como espécie e não a do indivíduo, mas talvez mais relevante seja a 

questão da dualidade razão/sensibilidade, em que a razão deve ser superior à sensibilidade 

e, em certo sentido, dominá-la, qualidade única do humano. Para Safranski, “Este tratado 

de filosofia da história é a primeira obra de Kant que teve uma repercussão persistente 

em Schiller”, cuja influência pode ser percebida na obra A história da independência do 

Países Baixos escrita em 1788. Safranski indica também que, em certo sentido, Schiller 

confirma a tese principal de Kant em Ideia de uma História Universal de um Ponto de 

Vista Cosmopolita, pois, 

a realização progressiva da liberdade reside na "intenção natural" da história, através da 

persuasão de que, com sua exposição da independência da Holanda da tirania espanhola, 

ele descreve uma etapa do longo processo de autolibertação da raça humana 

(SAFRANSKI, 2006 p. 270). 

Pois, para Schiller, é como se a liberdade fosse possível não apenas de forma individual, 

mas também como uma determinação histórica do gênero humano (SAFRANSKI, 2006 

p. 273). 

A ideia de que a razão deve triunfar sobre os instintos surge também na filosofia 

de Fichte, amigo de Schiller, mas é possível a interpretação que tanto Kant quanto Fichte 

combatem o que Schiller também combate, ou seja, uma sensibilidade selvagem, mas 

Schiller combate, simultaneamente, esta preponderância da razão que torna o homem 

bárbaro. Em certo sentido, os três filósofos concordariam sobre a importância do 

desenvolvimento de uma sensibilidade especial, uma que possibilita apreciar a Bela Arte 

e que, com o tempo, conduz o homem a uma elevação moral, ou seja, em busca de um 

prazer superior que tanto a Bela Arte como a ação moral podem oferecer. Sobre a natureza 

do homem, ou de sua essência, acreditamos possível a defesa de que os três filósofos 

veem na liberdade o fundamento característico do humano, pois o homem tem sua origem 

na liberdade, busca por ela durante toda a sua existência, mesmo que de forma 

inconsciente, e a tem como um telos, um objetivo a ser alcançado, ou seja, em termos de 
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sistemas filosóficos os três identificaríam um início e um retorno a este início como um 

fim33 que é a liberdade. 

Em Kant podemos depreender que para o indivíduo estar de acordo com os 

desígnios da natureza ele deve valorizar a razão e, caso acredite que deva atender às 

demandas das paixões ou de seus desejos, que aqui estamos denominando de inferiores, 

ele estaria, neste sentido, indo contra a estes desígnios. Schiller, em seu projeto da busca 

por uma unificação ou harmonia entre razão e sensibilidade, vai tentar avançar com 

relação ao pensamento de Kant, usando meios kantianos, e superar a dualidade criada 

originalmente nos Prolegômenos e na CRP. Notaremos, no decorrer desta dissertação, 

que Schiller defende esta harmonia entre razão e sensibilidade para que possa surgir o 

homem puro e livre, algo que a experiência com a Bela Arte nos ajuda a identificar, mas 

que desaparece quando os dois outros impulsos do homem, razão e sensibilidade, não 

estão em harmonia.  

A experiência estética em Schiller tem um fim em si mesma, o prazer que se 

sente, mas indica também que existe algo em nós que está além da razão e da sensibilidade 

egoísta, se apresentando como uma sensibilidade que podemos perceber quando não 

estamos tentando entender o mundo para controlá-lo e não estamos, simultaneamente, 

tentando ter prazer, este ligado aos nossos instintos ou interesses. Esta sensibilidade 

especial aponta para um prazer diferente. Este prazer que se sente é de natureza estética, 

fundado em um anseio original de liberdade, que pode conduzir o homem a sua 

completude tornando-o moral. 

Retornamos, então, ao projeto sobre a Guerra dos Trinta Anos, que inicialmente 

foi requisitado para uma publicação denominada Historical Calendar for Ladies, 

conforme carta a Körner, de dezembro de 1789, mas que acaba fazendo-o se envolver 

com a publicação de quatro livros e um suplemento, entre 1791 e 1793. O sucesso da 

série, que vendeu aproximadamente 7.000 exemplares, leva seu autor a ser conhecido 

como o maior historiador da Alemanha naquele período (CALVIN, 1902 p. 178). Mais 

 
33 Ambas as defesas, sobre um “alinhamento” do pensamento de Kant e Fichte ao de Schiller, infelizmente, 

não podemos aqui desenvolver. 
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uma vez nesta obra a preocupação de Schiller é com a liberdade, neste caso do povo 

germânico contra o imperialismo de Habsburgo34. 

O ano de 1790 é caracterizado por Schiller como um ano de grande felicidade, 

principalmente em relação a sua vida de casado e doméstica, conforme escreve a Wilhelm 

von Wolzogen, em abril, e a Christophine Reinwald, em maio. Ainda ganhava pouco 

como professor, mas era razoavelmente bem conhecido e estava com uma boa perspectiva 

para o futuro. Neste ano, ele decide dar aulas sobre Teoria da Tragédia, menos 

preocupado com outros autores e desenvolvendo suas próprias ideias, fazendo com que a 

postura de filósofo comece a ganhar força em relação a do historiador (CALVIN, 1902 

p. 180). No inverno de 1790, já próximo ao fim do ano, Schiller pega um resfriado que, 

não recebendo a devida atenção dos médicos, vira uma pneumonia, que quase o leva a 

óbito. Ele precisa interromper suas aulas, mas quando se sente melhor se dedica à leitura 

da CFJ, que havia acabado de ser publicada.  

No ano seguinte, 1791, Schiller volta a adoecer e fica em um estado ainda pior35 

que o do ano anterior, o que faz correr a notícia de que ele havia morrido. Mas em julho 

ele melhora, mas agora, com os custos para a sua recuperação e a falta de trabalho 

remunerado, passa a faltar dinheiro e acumular dívidas com seus amigos. Mas como 

aconteceu com relação a Körner, que o ajudou financeiramente, agora a ajuda vem da 

Dinamarca. O Príncipe de Augustenburg oferece a ele uma ajuda de 1.000 thalers por 

ano, durante 3 anos, para que ele se recuperasse e pudesse se dedicar à poesia e, caso um 

dia desejasse ir a Copenhague, seria possível oferecer-lhe um cargo no governo. Schiller 

aceitou o dinheiro, o que lhe deu tranquilidade para perseguir seus objetivos e, neste 

sentido, o mais imediato era exatamente o aprofundamento da leitura de Kant.  

Em carta a Körner ele fala do seu desejo de se voltar para a poesia, que apenas 

na arte ele se sente forte, e que com os princípios ele se sente apenas alguém que visita o 

assunto, mas, ao mesmo tempo sente que sua imaginação não está livre e é exatamente 

por isso que deve voltar-se para a filosofia, pois pensa que “se uma vez eu chegar ao 

 
34 Armstrong nos diz que “Em mais de trinta anos (1521-52) os Habsburgo participaram de cinco 

campanhas militares contra o imperador católico, que era apoiado nesses conflitos por muitos dos príncipes 

protestantes alemães; Carlos recompensou estes últimos com grandes poderes sobre as igrejas de seus 

domínios” (ARMSTRONG, 2014 p. 68). 
35 Para Safranski, “Superados os espantosos ataques da enfermidade na primeira metade de 1791, Schiller, 

que como médico observava os destinos de seu corpo, teve a certeza de que lhe restavam poucos anos de 

vida, de que havia começado a morrer, e que, portanto, tinha que administrar bem seu tempo.” 

(SAFRANSKI, 2006 p. 339). 
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ponto em que o procedimento artístico se torne natural, como a educação para o homem 

bem cultivado, então minha fantasia recuperará sua antiga liberdade” (CALVIN, 1902 p. 

186). Isto parece indicar que sendo ele um homem com grande força sensível, deve, como 

havia descrito em 1784, fortalecer sua razão com a filosofia para que ambas, razão e 

sensibilidade, possam dar a ele liberdade para sua criação. 

Em um período de aproximadamente quatro anos Schiller se dedica aos estudos 

sobre Estética, ao seu novo jornal New Thalia e, mesmo enfrentando sua doença com 

momentos de melhora e piora, consegue aquilo que desejava,  

Seus estudos filosóficos, perseguidos com incansável zelo por um período de três ou 

quatro anos, deram-lhe a autoconfiança que ele esperava. Eles criaram para ele pelo 

menos, se não para todos os homens em todos os lugares, um modus vivendi poético entre 

o impulso natural e o domínio artístico. A "natureza" aprendeu a usar os grilhões da arte 

sem senti-los como grilhões. (CALVIN, 1902 p. 187). 

Em 1794, junto com um editor/empreendedor chamado Cotta, que 

originalmente havia convidado Schiller a ajudá-lo na publicação de um periódico de 

cunho político, decide criar um novo jornal literário, Die Horen, editado junto com 

diversos amigos, inclusive Goethe e Fichte entre outros autores e pensadores de peso. 

Esta publicação colocou a Alemanha, mesmo que temporariamente, no cenário mundial 

como líder da literatura moderna (CALVIN, 1902 p. 188). 

Neste período (1789 – 1794) a revolução Francesa estava a pleno vapor. O rei 

Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram guilhotinados em 1793, mas Schiller se 

encontra em um período de grande produtividade intelectual, de estudos kantianos e de 

debates com seus amigos sobre Estética, ou seja, segundo Calvin, ele não está afetado 

pelo tumulto político que ronda a Europa: “Com toda a sua devoção à liberdade e com 

todo o seu gosto poético pelo republicanismo, ele permaneceu de coração um monarquista 

dedicado” (CALVIN, 1902 p. 188). Não há indícios de que ele era muito simpático aos 

franceses e de que sua noção de liberdade tinha relação com qualquer movimento 

político36. Calvin indica que ele inclusive planejava escrever um panfleto ou um livro em 

defesa de Luís XVI, mas a morte deste chega primeiro. Sua cunhada, Karoline von 

Wolzogen, em carta de 1793, afirma que  

 
36 Seguramente nenhum movimento político específico, mas segundo Weise a questão política era central 

para Schiller, “pois o materialismo dialético está preocupado com a libertação ilusória da humanidade e, 

portanto, a preocupação com a realização política é real em Schiller” (WEISE, 1978 p. 449). 
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Ele considerava a Revolução Francesa como o efeito da paixão e não como um trabalho 

de sabedoria, o único que poderia produzir a verdadeira liberdade. Ele admitiu, de fato, 

que muitas ideias que haviam sido encontradas apenas em livros e nas cabeças de homens 

iluminados eram agora assuntos de discussão pública; mas, ele disse, os verdadeiros 

princípios que devem fundamentar uma constituição civil verdadeiramente feliz ainda 

não são tão comuns entre os homens; eles são encontrados (apontando para uma cópia da 

'Crítica' de Kant que estava na mesa) em nenhum outro lugar a não ser aqui. A República 

Francesa cessará tão rapidamente quanto tenha surgido. A constituição republicana dará 

origem a um estado de anarquia e, mais cedo ou mais tarde, um homem forte e capaz 

surgirá de algum tempo e se fará dono não só da França, mas também, talvez, de uma 

grande parte da Europa (CALVIN, 1902 p. 189/190). 

Mesmo com o clima político, manteve a decisão de não se envolver com um 

jornal que tratasse deste assunto, acreditando que o Horen pudesse trazer maiores 

benefícios para os leitores. Na inauguração de seu novo jornal em 1795 ele escreve para 

o público no editorial que  

Quanto mais as mentes dos homens são excitadas, fechadas e subjugadas pelos estreitos 

interesses do presente, mais urgente é um interesse geral e superior naquilo que é 

puramente humano e superior a todas as influências do tempo; um interesse que deve 

libertar os homens e unir o mundo politicamente dividido sob a bandeira da verdade e da 

beleza. Este é o ponto de vista do qual os autores do Horen desejam que seja considerado. 

A revista deve ser dedicada ao entretenimento alegre e sem paixão, e oferecer à mente e 

ao coração de seus leitores, agora irritados e deprimidos pelos acontecimentos do dia, 

uma agradável diversão. Em meio a esse tumulto político, formará para as Musas e 

Graças um pequeno círculo íntimo, do qual tudo será banido, marcado pelo espírito 

impuro do partidarismo (CALVIN, 1902 p. 191). 

Schiller neste período não busca na filosofia uma solução para os problemas 

morais ou políticos de sua época. Ele está, na verdade, em busca de uma solução para 

seus problemas relacionados à produção artística, ou seja, ele deseja que a filosofia lhe 

dê um caminho seguro e consistente para sua poesia: “Ele estava em busca daquilo que o 

ajudaria como poeta” (CALVIN, 1902 p. 192), mas indica que “pouca filosofia” o havia 

prejudicado já que “As regras foram continuamente chegando entre ele e seus impulsos 

criativos” (ibid.), mas que esperava que “mais filosofia” repararia o estrago “tornando os 

princípios da arte tão claros e tão familiares que eles se tornariam como uma segunda 

natureza” (ibid.). É com essa percepção que Schiller avança então nos estudos daquele 

filósofo que oferecia um novo paradigma para a interpretação do conhecimento moral e 

da estética, o professor Kant.  
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Calvin nos diz que Schiller, em duas publicações no Neue Thalia em 1792, 

posiciona a arte com relação a sua utilidade. No primeiro,  Acerca da razão por que nos 

entretêm assuntos trágicos37, Schiller combate a ideia de que a arte tem qualquer valor 

superior do que o simples prazer, ou seja, que seu objetivo não é moral, mas “prazer 

livre”, no qual “livre” significa não sujeito a nenhuma lei, pois se fosse este o seu fim, ou 

seja, moral, a arte deixaria de ser livre (CALVIN, 1902 p. 195). O ponto central aqui é 

que já que a natureza humana busca a felicidade como uma determinação, o sofrimento 

seria então uma má adaptação e fonte de dor, mas seria exatamente nesta dor que a razão 

humana reconhece a possibilidade de se adaptar, o que nos faria mover para alcançar esta 

possibilidade de adaptação, ou seja, o julgamento estético estaria ligado a conceitos da 

mente de que há demanda para adaptação (ibid.).  

No segundo artigo, Acerca da Arte Trágica38, Schiller reconhece o elemento 

não-racional relacionado ao prazer na tragédia, apesar de não parecer dar muita 

importância a este aspecto neste texto. Identifica as duas principais fontes de prazer, 

aquela em que na dor racionalmente vislumbramos o prazer como uma saída desta dor e 

quando nos comportamos em harmonia com as leis morais. É neste artigo que 

encontramos uma defesa importante e diferente de Kant com relação à fonte de nossa 

ação moral. Enquanto Kant entende que devemos obedecer ao imperativo categórico, 

independente de nossas inclinações, paixões e desejos egoístas, mesmo que isto nos cause 

imenso desprazer, em Schiller temos um prazer na relação com o ético ao agirmos contra 

os impulsos egoístas. 

De uma forma geral, com relação aos efeitos da Tragédia, Schiller busca 

identificar nestes artigos o trabalho da Tragédia para ‘excitar’ a compaixão, como sendo 

sua principal meta (CALVIN, 1902 p. 196). Ambos os artigos foram derivados de suas 

aulas sobre Teoria da Tragédia, aulas estas que não vieram a ser publicadas por ele, mas 

tivemos acesso por via indireta por um dos seus alunos, Christian Friedrich Michaelis, 

que publicou Fragmentos das Preleções sobre Estética do semestre de inverno de 1792-

93. O ensaio “Acerca da arte trágica”, que foi publicado em 1792, não foi tirado das 

anotações de Michaelis, conforme por ele indicado nesta passagem: “As partes sobre o 

 
37 Este artigo e o segundo, Acerca da Arte Trágica, estão traduzidos no livro Teoria da Tragédia (1991). 
38 Este artigo (Sobre a arte trágica) possui uma tradução recente em Friedrich Schiller – Objetos trágicos, 

Objetos estéticos (2018) - Organização e tradução de Vladimir Vieira. 
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sublime e sobre a arte trágica não foram tomadas deste manuscrito, pois o próprio Schiller 

em seguida as elaborou para impressão e as editou” (SCHILLER, 2004 p. 12). 

Já em 1793, segundo as anotações de seu aluno que publicou estes fragmentos 

em 180639, Schiller, que já havia estudado Kant, Moritz e Burke, identifica um ponto 

fraco no sistema kantiano, ou seja, não ter estabelecido um critério objetivo para o Belo, 

em que Schiller, como artista, se sente particularmente incomodado. Mas não só isto, esta 

“falta” pode ser interpretada como que deixando o sistema kantiano sem uma base firme, 

o que tornaria o julgamento estético reduzido a uma questão contingente de gosto (ibid.). 

Identificado o problema, Schiller tentará avançar as ideias kantianas para o Belo em uma 

série de cartas trocadas com Körner.  

Esta correspondência se inicia em janeiro de 1793 e seu principal argumento será 

tratado no Capítulo 3 desta dissertação. Mas como uma breve introdução e aproveitando 

uma interpretação de Calvin, Kant havia estabelecido a faculdade de julgamento estético 

sobre a jurisprudência da faculdade de julgar que foi “posicionada” entre a Razão Pura e 

a Razão Prática, ou seja, entre cognição e volição. Como o julgamento é teleológico, 

implica em uma noção a priori que um objeto precisa obedecer. Em Kant, é estético o 

prazer ou dor que é produzido diretamente pelo objeto, sendo, no entanto, bom ou 

agradável quando há interesse. No entanto, no caso do Belo, não há interesse, o que o 

coloca no esquema kantiano das categorias no quesito ‘Qualidade’ como negação (sua 

oposição é a realidade e ambas determinam a limitação); na categoria ‘Quantidade’ como 

sendo de caráter universal ou de unidade (sua oposição é a pluralidade gerando a 

totalidade); na categoria da ‘Relação’ como adaptação a uma forma sem fim, ou seja, sem 

conceito; e, com relação à categoria de ‘Modalidade’, como uma necessidade no sentido 

de sensus communis, ou seja, uma concordância com relação ao gosto. Donde se segue 

que em Kant o que é estético é apenas subjetivo, o que implica na insignificância da 

pergunta sobre o que torna o objeto belo, mas sim como é que o julgamos belo (CALVIN, 

1902 p. 197).  

Schiller, como já observamos, buscará uma solução para esta falta. O leitor 

notará que este ponto em Schiller não será aqui extensamente explorado, pois não 

julgamos ser a questão da técnica relevante para o fundamento de sua teoria relacionada 

à liberdade estética, mas destacamos, no entanto, a concepção de que o objeto tenha algo 

 
39 Um ano após a morte de Schiller 
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que permite que se pareça “livre” quando de sua percepção como fenômeno, e este algo 

é o que Schiller tentou defender que deve surgir no objeto como resultado do trabalho 

que ele denomina de técnica. Para dizer de uma só vez, o objeto precisa ter alguma 

característica que permita que ele funcione como uma espécie de espelho que espelha um 

desejo de liberdade fundante daquele que o observa. 

Schiller em uma carta enviada ao Príncipe de Augustenburg, em 9 de fevereiro 

de 1793, indica o que ele pretende demonstrar:  

Quando reflito sobre o vínculo do sentimento do belo e do grande com a parte mais nobre 

do nosso ser, é-me impossível considerá-lo como um jogo apenas subjetivo da faculdade 

de sentir o qual não é capaz de outra coisa senão de regras empíricas. Como a verdade e 

o direito, parece-me que também a beleza tem de repousar sobre fundamentos eternos, e 

as leis originais da razão têm de ser também as leis do gosto. A circunstância, porém, de 

que sentimos e não conhecemos a beleza parece abater toda esperança de encontrar um 

princípio universalmente válido para ela, pois todo juízo proveniente desta fonte é apenas 

um juízo de experiência. Habitualmente, considera-se uma explicação da beleza como 

fundamentada apenas porque ela está em concordância com a sentença do sentimento em 

casos singulares, ao passo que, se houvesse efetivamente um conhecimento do belo a 

partir de princípios, dever-se-ia ser fiel à sentença do sentimento apenas porque ela está 

em concordância com a explicação do belo. Ao invés de se examinar e retificar seus 

sentimentos segundo princípios, examinam-se os princípios estéticos segundo seus 

sentimentos. (SCHILLER, 2009 pp. 57-58) 

O espírito deste trecho parece indicar a dificuldade de interpretar o que o objeto 

tem que nos faz sentir o que sentimos com o Belo. Defendo, acredito junto com Schiller, 

que é um prazer de se sentir livre, mas como demonstrar isto de forma inequívoca? A 

questão que se põe é, como demonstrar que o prazer que se sente está ligado ao 

atendimento de um desejo que nos é fundante, o de liberdade, que momentaneamente 

atingimos na contemplação do Belo, natural ou artístico? Nos parece que este trecho 

demonstra também mais um desejo do que uma certeza em encontrar algo objetivo que 

pudesse caracterizar o objeto como Belo. Mesmo que Schiller tenha falhado em sua 

demonstração do que torna o objeto Belo com o uso de uma determinada técnica, a ideia 

deste objeto “lembrar” ao observador que este possui em si um fundamento na liberdade, 

nos parece mais relevante. O sujeito reconhecendo que sua relação com o objeto e o prazer 

decorrente está ligado a um desejo de liberdade que ele mesmo possui, recebendo 

concomitantemente o de acordo da razão, dá a este sujeito um momento de felicidade que 

deveria fazê-lo buscar esta experiência em tudo na natureza, inclusive e talvez 
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principalmente na arte, mas também em relações mais complexas como as humanas em 

sociedade, ou seja, no âmbito da política. Não estamos dando uma “saída” para talvez um 

certo “embaraço” da solução via técnica, mas insistimos que esta questão não é mais 

relevante do que a sua defesa do conceito de liberdade como fundante da experiência 

estética. 

A solução que Schiller identifica para esta dificuldade, ou melhor, a solução para 

isto que ele vê como uma limitação da teoria de Kant, apesar de reconhecer a 

grandiosidade do esforço deste, é a que discutiremos no capítulo 3, que o levará a concluir 

que o Belo é a aparência de liberdade do objeto no fenômeno. Importante, no entanto, é 

ressaltar, de acordo com Calvin, que Schiller concorda com Kant que a ideia de beleza 

não pode depender de nenhum conceito da mente, pois o sentido de beleza como um 

sentimento é a priori. Como Schiller se afasta do conceito kantiano de que a faculdade 

estética “pertence” à jurisprudência do julgamento, ele a conduz para o reino da razão 

prática, pois já que a razão prática demanda liberdade, a forma desta liberdade é 

instintivamente aplicada pela razão prática ao objeto. Esta linha de raciocínio leva Schiller 

a concluir, de acordo com Calvin, que “beleza é simplesmente um análogo da liberdade 

moral” (ibid.), o que significa que na presença de um objeto a razão prática ou a vontade 

se livra de qualquer conceito da razão pura, assume o “controle total” e pergunta apenas 

se o objeto é autodeterminado ou autônomo, ou seja, livre. Se o objeto então parecer livre, 

que segue apenas a sua própria lei, a razão prática fica então satisfeita e isto representa o 

prazer que sentimos e, então, denominamos o objeto de belo40 (CALVIN, 1902 p. 199). 

Apesar de uma aparente objeção, Schiller destaca a importância de Kant para 

sua obra filosófica. Em uma outra carta ao Príncipe de Augustenburg, afirma que não iria 

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

que se seguirão” (SCHILLER, 1989 p. 21) e, em uma outra, afirma ainda que “os olhares 

do filósofo e do homem do mundo voltam-se para a cena política, onde, acreditam, 

decide-se agora o grande destino da humanidade.” (SCHILLER, 1989 p. 23). Temos 

então o peso da filosofia kantiana e os “ajustes” schillerianos desta filosofia que 

 
40 Esta interpretação de Calvin, apesar de correta, não nos parece completa, pois não inclui o encontro de 

um desejo original e fundante da natureza humana de realizar a liberdade, ou seja, é preciso que o sujeito 

exerça sua vontade de se tornar livre e libertar toda a natureza e, se o objeto tiver aparência de liberdade, o 

sujeito sente prazer por ter realizado, mesmo que momentaneamente, seu fim. 
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combinados deveriam encaminhar o homem para uma existência feliz, pois traria como 

consequência uma solução para a cena política.  

Os descaminhos que a Revolução Francesa tomava; a violência do entendimento 

sobre a sensibilidade por ele percebida na obra kantiana e no projeto da Aufklärung e sua 

percepção que “O que é dito da experiência moral vale em maior medida para o fenômeno 

da beleza” (SCHILLER, 1989 p. 22), justificam, entendemos, seu envolvimento com o 

pensar filosófico da sua época. Esta posição indica que a apreciação estética pode mostrar 

um caminho para o homem político, não no sentido de mudá-lo, mas de mostrar que já 

existe algo no humano que é comum a todos em todos os tempos e que lhe dá prazer 

quando realiza seu destino. Se não estamos agindo de forma a libertar a natureza e o 

homem, é devido a estarmos presos ou na racionalidade ou nos deixando determinar por 

realizar nossas inclinações egoístas, ao invés de realizar o que somos determinados desde 

nossa origem, a de libertar o mundo sensível, o que fazemos na contemplação da obra de 

arte.  

Schiller se propõe a percorrer um caminho em que eleva o gosto para 

desenvolver simultaneamente o ser moral, pois tinha uma posição singular com relação 

aos outros pensadores de sua época, por ser ele um representante vivo do que defendia: 

harmonizar razão e sensibilidade para libertar o homem para que atinja sua completude. 

Schiller inicia sua correspondência com o Príncipe de Augustenburg em 1793  e 

as utiliza como base para o que viria a ser publicado na revista Horen em 1795, em três 

partes: as cartas de I a IX, no número 1 da revista; as de X a XVI, no número 2 e as de 

XVII a XXVII, no número 3, com o nome de A Educação Estética do Homem, foco do 

item 3.3 desta dissertação. Nos basta aqui indicar qual o objetivo de Schiller, pois já tendo 

desenvolvido sua teoria do Belo, sua teoria estética, e a relação desta com a moral, vai 

apresentar a um político o que deve ser feito para que uma sociedade floresça, pois, de 

acordo com Calvin, “O sonho político do século, ele declarou, isto é, o sonho de recriar 

a sociedade sobre um fundamento de razão pura, não deu em nada” (CALVIN, 1902 p. 

203).  

Reconhecendo o que os princípios iluministas teriam feito para o 

desenvolvimento da razão, observa que nada havia sido feito para a disciplina dos 

sentimentos que livrasse o homem das paixões grosseiras (ibid.). Na sequência de cartas 

publicadas no número 1 da Horen, ele procura descrever sua época e a necessidade de um 
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tipo de educação para que o homem possa ser livre e agir livremente. Neste sentido, 

Schiller irá sugerir que o estado deixe de governar pela força e passe a governar pela 

razão e, para isto, terá que resistir e superar a tirania dos sentidos que o leva à selvageria 

e à inércia da razão, que o leva ao barbarismo (CALVIN, 1902 p. 204).  

No número 2 da revista, a sequência de cartas irá mostrar como o amor à beleza 

poderá redimir a natureza humana, já que o estado não pode ajudar, pois o trata como se 

não tivesse razão, nem mesmo a filosofia que busca cultivar somente a razão41 resolveria, 

pois o trata como se não tivesse sentimentos42 (ibid.). Será mostrado, portanto, como o 

sentido estético resolve esta questão. Ele descreve os dois impulsos fundamentais do 

homem, o impulso sensível e o formal que, quando desenvolvidos harmonicamente, se 

anulam mutuamente gerando um terceiro impulso, o lúdico.  

Já na última sequência de cartas, a terceira, Schiller irá explicar, ainda segundo 

Calvin, que “o estado estético é perfeitamente neutro no que diz respeito à influência da 

vontade. Uma boa obra de arte deve nos deixar em um estado de elevada serenidade e 

liberdade de espírito” (ibid.). Chamamos a atenção também, como ficará claro no capítulo 

3 desta dissertação, que esta última sequência de cartas é onde se encontra “o centro da 

coisa”, o fundamento da filosofia schilleriana, no qual surge seu caráter antropológico e 

psicológico. A importância do sentido de liberdade em Schiller deve ser entendido, assim 

julgamos, à partir da correta interpretação desta sequência de cartas.  

Para Schiller não existe uma outra maneira de fazer do homem sensível racional, 

a não ser fazendo-o primeiro um homem estético (CALVIN, 1902 p. 205), em que este 

se percebe como tal na contemplação da obra de arte e quando age moralmente, não no 

sentido kantiano, em que a razão deve superar as paixões, mas como homem completo, 

quando razão e sensibilidade não o coagem a nada em seus respectivos campos. 

  

 
41 Este era um ponto no qual Schiller e seu amigo Fichte discordavam a princípio, pois este entendia que a 

filosofia era a única via que libertaria o homem de sua selvageria. A questão entre ambos se refere então a 

que tipo de objeto, a arte ou a filosofia, deveria ser utilizada para educar o homem a se tornar completo; 

mas podemos considerar que ambas possam ser usadas, pois os dois defendiam esta educação, ao nosso 

ver, pela via estética, em que vários objetos possam contribuir para um sentido de liberdade que se encontra 

no sujeito. 
42 Esta é uma posição que parece afastá-lo também de Fichte, pois este entende que é no ensino da filosofia 

que se pode elevar o homem puro ao absoluto, mas pela via estética, ou seja, deveria haver prazer na 

passagem do conhecimento filosófico. Infelizmente não poderemos defender esta hipótese neste trabalho. 
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1.2 Schiller como Filósofo 

Como vimos Schiller era formado em medicina, mas mesmo ainda jovem e 

durante seus estudos mostrou aptidão e desejo de se tornar um poeta e dramaturgo, de se 

envolver com a arte, e foi neste campo que ele mais se destacou. Sua passagem pela 

História não foi tampouco superficial, sendo, na verdade, nesta área que ele se tornou 

professor em Jena. Como filósofo, no entanto, ele é pouco conhecido e pouco estudado. 

Muitos assumem simplesmente que toda sua filosofia é kantiana ou fichteana, ou uma 

combinação de ambas, e que ele não acrescenta nada em termos filosóficos43.  

Schiller, como vimos, não nega as origens kantianas de seu pensamento44, mas 

é importante notar que ele as utiliza para avançar sua própria filosofia e, em muitos casos, 

ir contra o mestre. Para isto ele não se limitou a fazer uma leitura crítica de Kant, mas 

também de um número significativo de filósofos que pensaram a estética. Beiser indica 

que os artigos de Schiller demonstram não apenas um estudo próximo da filosofia crítica 

de Kant, mas também um conhecimento sólido da história da estética antes deste; entre 

estes Beiser destaca nomes como “Baumgarten, Winckelmann, Lessing, Mendelssohn e 

Sulzer, da tradição alemã; Home, Hogarth, Hume e Burke, da tradição britânica; e 

Batteux, Diderot, Voltaire e Rousseau, da tradição francesa” (BEISER, 2005 p. 1) e que, 

muito devido a esta dedicação ao estudo da estética, seus textos são considerados “como 

alguns dos escritos mais difíceis da tradição filosófica alemã” (ibid.). 

Não encontramos referências que indicassem de forma objetiva os motivos que 

levaram Schiller a se envolver com a filosofia, mas esperamos que este capítulo tenha 

permitido ao leitor tirar suas próprias conclusões. Podemos considerar, no entanto, que 

talvez seja mais aparente o seu interesse em encontrar critérios objetivos para o Belo, algo 

que ele mesmo afirma, pois, encontrando-os, não haveria uma necessidade de esperar por 

momentos de pura criatividade ou inspiração45; é possível considerar ainda que foi 

 
43 Beiser, em oposição a esta linha interpretativa, defende uma originalidade em Schiller, afirmando que 

“Na tentativa de fornecer uma interpretação filosófica e avaliação de Schiller, eu tive que travar uma batalha 

em duas frentes. A primeira frente foi formada pela estreiteza da erudição contemporânea de Kant, que tem 

sido cega para as questões extremamente interessantes levantadas pelo encontro de Schiller com Kant. A 

segunda frente consiste na ênfase pós-modernista no lado retórico dos escritos estéticos de Schiller, que 

nega em princípio a dimensão filosófica destes escritos” (BEISER, 2005 p. vii/viii). 
44 Temos poucas dúvidas da importância do convívio também com Fichte para a filosofia de Schiller, em 

que este deixa claro que utiliza ideias daquele, mas neste sentido é possível entender que, assim como com 

Kant, Schiller, mesmo utilizando ideias fichtenianas, as utiliza para sustentar sua própria filosofia.  
45 Nas Conversações com Goethe nos últimos anos de sua vida Eckermann, em 24 de março de 1829, afirma 

ter Goethe dito que “quanto mais alto se encontra uma pessoa (se referindo a Schiller), mais ela está sob a 
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exatamente por estar em uma fase de baixa produtividade artística e, estando ele no meio 

de grandes pensadores sobre estética, acabou se envolvendo naturalmente neste campo, 

pois os escritos e as conversas versavam sobre coisas que ele tinha experiência, tanto 

como autor quanto como apreciador do Belo; pelo que vimos, sua amizade com Körner, 

este um kantiano que trata de forma especial algo que Schiller traz no coração, o amor 

pela arte, pode também ter influenciado Schiller para a leitura da CFJ46. Mas 

independente dos motivos, o importante seria saber se há realmente uma contribuição de 

Schiller para a filosofia, especialmente para a estética. Beiser afirma que sim, indicando 

que em sua filosofia Schiller dá respostas originais e interessantes para questões como: 

qual é o valor da arte; qual a fonte do prazer trágico; se seria a beleza apenas subjetiva ou 

objetiva ou uma combinação de ambas; racional ou empírica; qual a conexão entre a arte 

e a moralidade (BEISER, 2005 p. 2). E, poderíamos incluir, qual a relação entre o conceito 

de liberdade e a arte? E como esta relação pode influenciar nosso entendimento sobre a 

moral? 

Para Beiser a ética e a estética de Schiller demonstram um avanço em relação a 

Kant, pois onde “Kant é vago, inconsistente e limitado, Schiller é claro, consistente e 

amplo” (ibid.). E indo na defesa de Schiller, este autor afirma ainda que, 

A filosofia de Schiller mantém o núcleo racional da ética de Kant, mas dispensa sua concha 

mística. Em outras palavras, ele aceita o rigorismo e racionalismo de Kant; mas ele rejeita sua 

concepção cristã transcendente do bem supremo, substituindo-a por uma inteiramente imanente 

e secular (ibid.) 

A arte não está e nem deve estar preocupada com a moral, em certo sentido são 

mundos completamente distintos, mas a estética como parte da filosofia que estuda a 

beleza sensível, o fenômeno artístico, a arte e o Belo, tem todo o interesse em estudar a 

relação da arte com a moral, assim como a própria filosofia moral o tem. Diferentemente 

 
influência dos demônios, e deve apenas cuidar para que sua vontade condutora não se perca em 

descaminhos”, e a seguir, “assim, algo de profundamente demoníaco também governava minha amizade 

com Schiller; poderíamos nos ter encontrado em uma época anterior ou posterior àquela em que isso se 

deu, mas que tenha acontecido justamente depois de eu ter feito minha viagem à Itália e quando Schiller 

começava a se cansar das especulações filosóficas, foi significativo e cheio de consequências para nós dois” 

(ECKERMANN, 2016 p. 323).  
46 Segundo Figueiredo (Virgínia), no ensaio A origem do Trágico, segundo Schiller, esclarece que Schiller, 

apesar de “ter confidenciado a Körner, em uma carta de 25 de maio de 1772, o tormento que a teoria lhe 

causava, ao contrário da poesia, de acordo com Lacoue-Labarthe foi nesses mesmos escritos estéticos, que 

lhe causavam tanto tormento, em que foi esboçada pela primeira vez ‘a programação teórica do Moderno 

(mas o Moderno, desde então, será sempre também teórico), que, até Nietzsche e depois dele, governará a 

Alemanha (e não somente ela)’” (FREITAS, et al., 2016 p. 22). 
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de Kant, o que Schiller nos mostra é que a Bela Arte, quando dá ao sujeito o sentido de 

Belo, que é um sentido de liberdade, este reconhece algo em si mesmo que a razão não 

compreende, e a sensibilidade, que busca constantemente realizar seus desejos, fica sem 

atuação, pois estamos neste momento em contemplação. E é exatamente neste momento, 

nesta experiência, que o sujeito se reconhece como livre, pois esta liberdade é sentida e 

externada como sendo o objeto belo. É comum o entendimento que a experiência estética 

só tem efeito no momento da experiência, pois não muda o homem47, o que pode até ser 

verdade, mas esta experiência sinaliza ao sujeito que este efeito pode e deve ocorrer 

também fora da arte, na vida, inclusive moral, pois é algo que está em nossa constituição 

como ser sensível e racional. 

Uma outra ideia originária de Kant, que Schiller mantém e amplia é a de 

concordância universal com relação à beleza em que todos os seres racionais e sensíveis 

demandam de todos tal concordância, ou seja, de que o objeto é Belo. Se realmente houver 

uma relação da arte com a moral, esta característica de universalizar o prazer sentido, na 

qual todos devíamos concordar que algo é belo, nos indica uma união entre os humanos 

que não tínhamos até então, com exceção da razão que, segundo Schiller, tudo separa. É 

com Schiller que esta característica se torna parte da sensibilidade humana, ou seja, é algo 

que trazemos em nossa constituição humana em todos os tempos e lugares48. E, se assim 

o for, temos um parâmetro real e universal que nos enche de esperança em ver 

desenvolvida na humanidade uma moralidade, um ponto comum no qual podemos partir 

para resolver nossas diferenças no âmbito político, pois encontraríamos um entendimento 

comum, um ponto no qual somos realmente iguais. 

Para Machado, Schiller, mesmo antes de Hegel, nas cartas da EEH, traz “o 

primeiro escrito programático para uma crítica estética da modernidade” (MACHADO, 

2006 p. 3) e logo depois afirma que “Schiller faz da teoria estética da terceira Crítica o 

princípio de superação dos limites da razão política moderna, descobrindo os 

fundamentos de uma utopia estética que atribui à arte o papel de constituinte de uma 

vontade geral” (MACHADO, 2006 p. 4). 

  

 
47 Esta uma posição especialmente de Fichte no período da querela entre eles. 
48 Esta interpretação nos remete ao caráter psicológico do sentido de liberdade estética em Schiller.  
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2.      CAPÍTULO 2 – SCHILLER LEITOR DE KANT 

2.1 Moral em Kant: liberdade, lei moral e razão prática 

2.1.1 Liberdade em Kant 

A questão da Liberdade na natureza e no homem é um ponto fundamental para 

entendermos a obra de Schiller como filósofo, poeta e dramaturgo. Mas para nos 

posicionarmos em relação à questão da liberdade em Schiller, precisamos primeiro 

entender como Kant trabalha este conceito que, na verdade, perpassa as três críticas. 

Segundo Allison, na introdução de sua obra, “Deve haver pouca dúvida sobre a 

centralidade do conceito de liberdade na filosofia ‘crítica’ de Kant ... ela constitui um fio 

condutor comum nas três Críticas”, e, mais adiante, que “…não é exagero afirmar que, 

no fundo, a filosofia crítica de Kant é uma filosofia da liberdade” (ALLISON, 1990 p. 1). 

Então, não só em Schiller encontramos a liberdade como questão central, é também um 

conceito fundamental já em Kant. 

Na CRP, na Doutrina Transcendental dos Elementos, em sua segunda parte, a 

Lógica Transcendental sobre a Dialética Transcendental, encontramos 4 Antinomias da 

Razão Pura e, com relação à liberdade, estamos especialmente interessados na terceira, 

na qual Allison afirma é “não apenas o locus da discussão principal do problema da 

liberdade na Crítica da Razão Pura, é também a base para os tratamentos subsequentes de 

Kant do tópico em seus escritos sobre filosofia moral.” (ALLISON, 1990 p. 11). Neste 

terceiro conflito das ideias transcendentais, a tese estabelecida por Kant afirma que: 

A causalidade segundo as leis da natureza não é a única de onde podem ser derivadas os 

fenômenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela liberdade que é necessário 

admitir para os explicar (KANT, 2013 p. 406). 

A questão aqui colocada por Kant é a que afirma que a natureza como um todo 

deve responder às leis que a descrevem em sua relação entre causa e efeito, pois para todo 

efeito existe uma causa, que por sua vez foi também causada e assim sucessivamente.  

Pascal nos indica que “Em todos os tempos, os filósofos buscaram um primeiro motor do 

mundo; não sendo possível contentar-se com as causas segundas, mister se fez remontar 

a uma causa primeira, a um começo absoluto” (PASCAL, 2011 p. 98).  

Natural é que este começo absoluto ou a causa primeira não pode ser ela 

causada, assim, este começo absoluto é necessariamente livre e seria então a causa 
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primeira que origina todas as outras que a sucedem. Mas é possível considerar que, já que 

a tese indica uma causa primeira, portanto livre, seria possível então a existência de uma 

outra causa livre na natureza, aquela que Kant nos demonstra pertencer à determinação 

da razão prática. Allison caracteriza esta concepção de causalidade como “liberdade 

transcendental” (ALLISON, 1990 p. 14), que segundo Kant seria definida como “a 

faculdade de iniciar por si um estado, cuja causalidade não esteja, por sua vez, 

subordinada, segundo a lei natural, a outra causa que a determine quanto ao tempo” 

(KANT, 2013 p. 463). Importante destacar aqui que esta causa livre, ou causa sem uma 

causalidade anterior, possui, ela mesma, condições de iniciar uma ação, que podemos 

interpretar como potência para criar um movimento ou como possuidora de uma força.  

Devemos entender que esta causa livre tem, portanto, força para mover o corpo 

humano, como uma causa para a vontade humana, ideia esta que se opõe a Hume quando 

este afirma que “Se os costumes dos homens são diferentes em diferentes épocas e países, 

isso nos instrui sobre a grande força do hábito e da educação, que moldam a mente 

humana desde sua infância e dão-lhe um caráter fixo e determinado” (HUME, 2003, p. 

125, grifos meus). Ele adiciona ainda que  

O único aspecto em que alguém pode divergir é ou recusando-se, talvez, a dar o nome de 

necessidade a essa propriedade das ações humanas..., ou então afirmando que é possível 

descobrir algum fator adicional nas operações da matéria, mas isto, deve-se reconhecer, não pode 

ter relevância para a moralidade ou para a religião, quaisquer que sejam as consequências que 

traga para a filosofia natural ou para a metafísica. (HUME, 2003 p. 139). 

Kant, naturalmente, encontra outro fator adicional sem estar relacionado a 

operações da matéria. O ponto chave da Prova da Tese oferecida por Kant está em sua 

fase final:  

Se tudo acontece, portanto, unicamente pelas leis da natureza, haverá sempre apenas um começo 

subalterno, nunca um primeiro começo, e não há portanto integridade da série pelo lado das 

causas provenientes umas das outras. Ora, a lei da natureza consiste precisamente em nada 

acontecer sem uma causa suficiente determinada a priori. Assim, a proposição, segundo a qual 

toda a causalidade só é possível segundo as leis da natureza, contradiz-se a si mesma na sua 

universalidade ilimitada e não pode, pois, considerar-se que esta causalidade seja a única.” 

(KANT, 2013 p. 406, o sublinhado é meu). 

Precisamos levar em consideração que em Kant as leis de causação são a priori, 

pois não podemos afirmar nada sobre as coisas-em-si. Mas esta lei admite uma 

contradição com ela mesma, pois não temos como sair da ‘universalidade ilimitada’, ou 
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seja, de uma série infinita de causa e efeito que não pode ser pensada. No entanto, a razão 

pode pensar um início que seja autocausado, ou seja, livre. Se podemos pensar uma causa 

livre, podemos considerá-la existente no universo e ainda que ela não seja a única, o que 

leva Kant a estabelecer que a razão admite também uma causa livre para a sua vontade. 

Segundo Allison,  

A resposta, obviamente, deve ser fornecida pelo passo crucial 649, que se refere à "lei da 

natureza" de que "nada acontece sem uma causa suficientemente determinada a priori". É este 

princípio que presumivelmente gera a contradição com a incompletude da série causal e que 

leva, por sua vez, à conclusão afirmada no passo 750. Consequentemente, este passo carrega 

quase todo o peso do argumento. Infelizmente, está longe de ser claro que é capaz de suportar 

esse fardo. (ALLISON, 1990 p. 16). 

A tese da liberdade da razão em Kant é contraditória na literatura e não se inclui  

em nosso objetivo a tentativa de esclarecê-la51, mas veremos no decorrer desta 

retrospectiva kantiana um movimento em que, apesar de não abandonar a ideia de 

liberdade como causa da vontade humana, podemos considerar a existência de uma 

faculdade superior que possa querer que um imperativo categórico seja tal que faça o 

homem se mover para uma determinada ação, mesmo que esta ação vá de encontro aos 

desejos ligados às paixões. 

Já na antítese, Kant indica que “Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece 

unicamente em virtude das leis da natureza” (KANT, 2013 p. 407), ou seja, um começo 

absoluto é então impossível. Importante ressaltar que tanto a tese quanto a antítese são 

ambas verdadeiras. 

De uma maneira geral, não apenas nos limitando à terceira antinomia, seria 

importante averiguar qual o interesse da razão neste conflito consigo própria (KANT, 

 
49 Allison divide em 7 itens o argumento da tese, sendo o 6º aquele em que Kant indica que “Ora, a lei da 

natureza consiste precisamente em nada acontecer sem uma causa suficiente determinada a priori.” (KANT, 

2013 p. 406). 
50 Exatamente onde Kant afirma que “Assim, a proposição, segundo a qual toda a causalidade só é possível 

segundo as leis da natureza, contradiz-se a si mesma na sua universalidade ilimitada e não pode, pois 

considerar-se que esta causalidade seja a única.” (KANT, 2013 p. 406). 
51 Podemos considerar, no entanto, o que a ciência nos informa hoje sobre a origem do universo a partir do 

nada, ou seja, de uma causa livre (ver especialmente KRAUSS, Lawrence; A Universe from Nothing, 2012) 

e a partir deste início uma sequência de eventos explicados pelas leis da física. Podemos então considerar 

que como seres da natureza, e aderente ao pensamento kantiano, nossas faculdades a priori que nos dão leis 

como a de causa e efeito, devem estar “alinhadas” ou de acordo ou próximas as leis de causa e efeito 

material no mundo objetivo, que não temos acesso. Esta é uma posição que harmonizaria o idealismo 

dogmático com o empirismo cético. Mas uma causa livre como origem do Universo não autoriza uma outra 

causa livre “down the road”, pelo contrário, a partir daquele início livre, tudo passa a ser eternamente 

determinado e, neste sentido, a posição kantiana fica em cheque. 
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2013 p. 419). Pascal indica que neste caso “só nos resta tentar compreender a razão pela 

qual uns escolhem a tese e outros a antítese” (PASCAL, 2011 p. 99), no qual aos 

primeiros Kant chama de dogmáticos e aos segundos de empiristas (ibid.). Para os 

dogmáticos, em que se afirma a liberdade da razão, há um interesse prático, pois é 

considerado como sendo o fundamento da moral, o que implica que o dogmatismo tem a 

vantagem de ser popular e estar alinhado com um bom-senso (ibid.). Já do lado empirista, 

a vantagem é a de se manter em seu terreno próprio, o do campo da experiência possível. 

Nas palavras de Kant, 

A natureza e a liberdade transcendental distinguem-se entre si como a submissão às leis e 

ausência das leis; pelo que a primeira sobrecarrega o entendimento, é certo, com a dificuldade 

de remontar, cada vez mais alto, na série das causas, para aí procurar a origem dos 

acontecimentos, porque a sua causalidade é sempre condicionada, mas promete, em 

compensação, uma unidade da experiência universal e conforme à lei; enquanto, pelo contrário, 

a ilusão da liberdade promete repouso ao entendimento, na sua causalidade incondicionada, que 

começa a agir por si própria, mas como essa causalidade é cega, quebra o fio condutor das regras, 

único pelo qual é possível uma experiência totalmente encadeada. (KANT, 2013 p. 409, grifos 

meus).  

Para Pascal a tese serviria melhor às exigências da razão e da ação moral, e a 

antítese à exigência do conhecimento objetivo e do entendimento (PASCAL, 2011 p. 

100). Ambas seriam verdadeiras, pois a tese é “do ponto de vista da razão, no domínio do 

inteligível, e a antítese, do ponto de vista do entendimento, no domínio da experiência” 

(PASCAL, 2011 p. 101).  

Quando analisamos as causas como fenômenos apenas, exigimos que elas sejam 

precedidas de outras causas ad infinitum, mas se as considerarmos como numenon (a 

coisa-em-si-mesma, independente do sentido humano), “não há contradição alguma em 

se admitir uma causa livre e um primeiro ser necessário” (ibid.).  Importante reforçar esta 

ideia de fenômeno em Kant, que define este conceito em sua Estética Transcendental:  

O efeito de um objeto sobre a capacidade representativa, na medida em que por ele somos 

afetados, é a sensação. A intuição que se relaciona com o objeto, por meio de sensação, chama-

se empírica. O objeto indeterminado de uma intuição empírica chama-se fenômeno. (KANT, 

2013 p. 61). 

Existe, portanto, um objeto no mundo que não podemos conhecer 

completamente apenas através da intuição, que é nossa capacidade de receber 

informações. A intuição só é ativa na medida que um objeto nos é dado. A nossa 
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sensibilidade é uma capacidade de receber representações que, como efeito, nos causa 

sensações; “mas é o entendimento (como uma faculdade) que pensa esses objetos e é dele 

que provêm os conceitos” (ibid., grifos meus).  

Assim, para o entendimento, no domínio da natureza, toda a causa é efeito e tudo 

é estritamente necessário; já para a razão, existem causas livres e, assim, o homem e sua 

razão podem ser livres (ibid.). O fenômeno, quando gerado a partir do numenon, tem, 

portanto, uma causa livre associada a ele. 

Para Pascal, “A liberdade moral, que Kant chama liberdade prática, exige a 

liberdade transcendental” (ibid.), 

Porque esta pressupõe que, embora algo não tenha acontecido, teria, não obstante, devido 

acontecer e, portanto, a sua causa no fenômeno não era pois tão determinante a ponto de não 

haver no nosso arbítrio uma causalidade capaz de produzir, independentemente dessas causas 

naturais e mesmo contra o seu poder e influência, algo determinado na ordem do tempo por leis 

empíricas e, por conseguinte, capaz de iniciar completamente por si mesmo uma série de 

acontecimentos. (KANT, 2013 p. 463). 

Para Alves Jr., Kant é quem configura “a questão da liberdade como marcando 

um passo ousado da razão para além da experiência” (ALVES, 2005 p. 37), o que, para 

ele, implicaria na impossibilidade de conhecimento objetivo. Mas a razão “concebe a 

possibilidade lógica de um princípio incondicionado de causalidade, que contivesse e 

fosse condição de possibilidade daquela causalidade natural” (ALVES, 2005 p. 39). É 

possível entender que neste esquema kantiano a liberdade como uma ideia da razão, um 

princípio incondicionado, pode ser uma causa não causada no mundo fenomênico, o que 

faz Alves Jr. afirmar que “A questão se complica consideravelmente, pois não se trata 

apenas da possibilidade lógica da liberdade, mas da posição da liberdade como um 

fundamento causal do mundo fenomênico” (ibid.). 

É importante notar aqui uma dualidade do sujeito que Kant nos apresenta, uma 

parte que se refere ao entendimento, a dos fenômenos que se encontram no domínio da 

natureza, na qual as leis imperam e tudo é determinado e uma outra, que se refere à razão, 

no domínio das coisas-em-si ou da liberdade, na qual é possível termos uma causalidade 

livre (PASCAL, 2011 p. 102). Daí que a tese se torna verdadeira, porque ela se refere 

exclusivamente à razão e a antítese, por sua vez, é também verdadeira por se referir 

somente ao entendimento. Assim, de acordo com Pascal, as nossas ações “enquanto se 

manifestam no mundo dos fenômenos, são determinadas segundo as leis desse mundo; 
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mas são livres na medida em que emanam de um eu que está para além do mundo dos 

fenômenos” (ibid.). 

Sobre a Possibilidade da causalidade pela liberdade, em acordo com a lei 

universal da necessidade universal da natureza, Kant considera a causa de um fenômeno  

como inteligível, quanto à sua ação, considerada a de uma coisa-em-si, e como sensível pelos 

seus efeitos, enquanto fenômeno no mundo sensível. Formaríamos, portanto, acerca da faculdade 

desse sujeito, um conceito empírico e, ao mesmo tempo, também um conceito intelectual da sua 

causalidade, que tem lugar juntamente num só e mesmo efeito... Pois que, tendo estes fenômenos 

que ter por fundamento um objeto transcendental que os determine como simples representações, 

visto não serem coisas-em-si, nada impede de atribuir a este objeto transcendental, além da 

faculdade que tem de aparecer, também uma causalidade, que não é fenômeno, embora o seu 

efeito se encontre, ainda assim, no fenômeno (KANT, 2013 p. 466). 

Kant, portanto, dá ao homem dois caráteres, um inteligível e outro empírico; 

pelo primeiro somos livres, pelo segundo, determinados. Para Pascal, “não é em relação 

à necessidade, mas em relação à liberdade, que devemos julgar os nossos atos, e é assim 

que de fato, os julgamos” (PASCAL, 2011 p. 102).  

Kant nos oferece um exemplo que torna clara sua concepção da relação entre o 

Eu empírico e o inteligível. Ele menciona uma pessoa que faz uso de uma mentira 

maldosa e que prejudica a sociedade; uma investigação de seu caráter empírico identifica 

má educação e más companhias, possuindo uma índole insensível à vergonha, leviandade 

e irreflexão. Analisando o Eu empírico desta pessoa, identificamos as causas de sua 

mentira, mas Kant indica, na sua CRP, que não por isso o censuramos menos,  

pois se pressupõe que se podia pôr inteiramente de parte essa conduta e considerar a série passada 

de condições como não tendo acontecido e essa ação inteiramente incondicionada em relação ao 

estado anterior, como se o autor começasse absolutamente com ela uma série de consequências. 

Esta censura funda-se numa lei da razão, pela qual se considera esta uma causa que podia e devia 

ter determinado de outro modo o procedimento do homem não obstante todas as condições 

empíricas mencionadas. E não se considera esta causalidade da razão simplesmente como 

concorrendo para aquela conduta, mas como completa em si própria, embora os móbiles 

sensíveis não lhe sejam nada favoráveis, mas completamente adversos; a ação é atribuída ao 

caráter inteligível do autor; e este é totalmente culpado no momento em que mente; por 

conseguinte, não obstante todas as condições empíricas da ação, a razão era plenamente livre, e 

este ato deve inteiramente imputar-se à sua omissão. (KANT, 2013 pp. 476-477, grifos meus). 

Para Pascal, “não há a menor incompatibilidade entre a liberdade humana e o 

determinismo natural, se admitirmos o idealismo transcendental, ou seja, a distinção entre 
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fenômeno e numenon” (PASCAL, 2011 p. 103). Depreendemos, portanto, que o Eu 

empírico, determinado por cadeias causais, pode considerar a censura que terá e, 

eventualmente, orientado pela razão do Eu inteligível, evitar a mentira. Kant afirma na 

passagem destacada que, mesmo que a história deste homem o determine a mentir, ele 

pode considerar ou pensar, com o uso de sua razão, algo completamente distinto da cadeia 

causal que o determina a mentir, ou seja, considerar em fazer o contrário. A razão precisa 

então ser livre, ou seja, não ligada à cadeia causal histórica e poder pensar livremente em 

não fazer aquela ação52.  

É importante notar que Kant não afirma que temos um conhecimento a priori de 

que mentir é errado, o que faria esta ideia concorrer com o determinismo do Eu empírico. 

É a possibilidade de censura53, que já seria de conhecimento do Eu inteligível como uma 

memória, que possibilitaria a interrupção da cadeia causal. Assim, o homem que 

interrompe uma cadeia causal se mostra livre. Na interpretação de Alves Jr.,  

A razão, portanto, é a faculdade que fundamenta a possibilidade da liberdade, de um âmbito 

inteligível para além da natureza, regido por uma causalidade própria, que tem a propriedade 

de ser autônoma, isto é, de encontrar sua lei em sua própria atividade (ALVES, 2005 p. 41). 

Na CRPr Kant afirma que a liberdade é, na verdade, a única ideia entre todas da 

razão especulativa “de cuja possibilidade sabemos a priori” (KANT, 2003 p. 7), pois ela 

é a condição da lei moral e, em nota, que esta condição é o que nos torna conscientes da 

liberdade, sendo esta a razão de ser (ratio essendi) da lei moral, mas que a lei moral é a 

razão de saber (ratio cognoscendi) da liberdade. A lei moral, portanto, é que permite o 

saber sobre a existência da liberdade e esta é necessária para que haja a lei moral, distinção 

que alerta para a diferença entre conhecimento e condição de existência (ibid.). 

Como a liberdade é um conceito de muita relevância para entendermos a 

filosofia estética de Schiller, dedicamos um bom espaço ao conceito de liberdade na 

filosofia kantiana. Vencida esta etapa, podemos agora passar a analisar o conceito de Lei 

Moral em Kant para, a seguir, nos dedicarmos à análise da participação da razão prática 

no pensamento kantiano. 

 
52 Schiller usará esta interpretação, mas adiciona um prazer sensível desta opção pela ação moral. Em Kant 

qualquer referência a prazer tornaria a ação imoral ou, ao menos, amoral. 
53 Em Adam Smith esta censura pode ser interpretada como advinda do senso moral ou de regras gerais, 

que vão se desenvolvendo na cultura, nas relações humanas, nos jogos de empatia, no qual o Espectador 

Imparcial, o “homem do peito”, pode consultar e evitar uma ação que poderia tornar o sujeito desprezível, 

tanto por seu Espectador Imparcial como para o Espectador Real, aquele da cultura. 
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2.1.2 A Lei Moral 

Kant foi muito influenciado pela filosofia de Leibniz, tal como exposto por 

Wolff e, de acordo com Pascal, apresenta como fórmula geral a ideia de que “o homem 

tem a obrigação de querer toda a perfeição de que é capaz” (PASCAL, 2011 p. 114). A 

importância de Wolff para a cultura alemã se baseia principalmente na sua ética 

racionalista na qual, 

Ele argumentou que o valor moral está na perfeição da essência objetiva da humanidade; como 

a essência do humano é ser um intelecto e uma vontade (com o último dependente do primeiro), 

que são corporificados e dependentes para seu bem-estar no bem-estar do seu corpo físico, a 

moralidade requer perfeição das condições para o bem-estar daquela. Cada pessoa é obrigada a 

aperfeiçoar todas as instâncias dessa essência, mas na prática o faz de forma mais eficaz em seu 

próprio caso; deveres para si mesmo, portanto, precede os deveres para com os outros e para 

com Deus. (AUDI, 2009 p. 981). 

Em 1755 Kant publica sua primeira obra filosófica, Nova Explicação dos 

Primeiros Princípios do Conhecimento Metafísico, na qual, segundo Guyer, revela “o que 

se tornaria sua preocupação da vida toda com os princípios fundamentais da ciência 

natural, de um lado, e o problema da liberdade humana, por outro” (GUYER, 2009 p. 22). 

Assim, mesmo antes de conhecer Hume, Kant já demostrava sua preocupação com a 

questão da causação que abordamos na seção anterior, na qual defendia “que o princípio 

de razão suficiente implicava, em vez de excluir, a causação real e a interação entre as 

substâncias, e que ele chegava mesmo a originar uma refutação do idealismo” (GUYER, 

2009 p. 23).  

Em 1763 Kant publica O Único Fundamento possível para a demonstração da 

existência de Deus e em 1764 os Estudos sobre a evidência dos princípios da teologia 

natural e da moral, de ordem que estas obras, ainda segundo Guyer, foram basicamente 

dedicadas à “demolição do racionalismo” (ibid.), em que busca rejeitar a tese de que 

“todos os princípios filosóficos poderiam ser descobertos só por métodos essencialmente 

lógicos e de que os princípios, assim alcançados automaticamente nos dariam uma visão 

da ontologia da realidade objetiva” (ibid.).  

Nesta década de sessenta do século XVIII, Kant é bastante influenciado pelos 

moralistas ingleses, como Shaftesbury, Hutcheson e principalmente Hume, mas também 

pelo francês Rousseau, em que, segundo Pascal, “começa a abrir, em matéria de moral, 

um espaço importante ao sentimento e, paralelamente, vai mostrando a insuficiência dos 



44 
 

conceitos de obrigação e de perfeição, que constituíam a base da moral leibniziana” 

(PASCAL, 2011 p. 114), abrindo, assim, espaço para uma moral que possua também 

bases sentimentais. Uma das dificuldades de leitura da letra kantiana é a de entendermos 

o desenrolar de sua argumentação na busca de um equilíbrio ou harmonia entre razão e 

sensibilidade, ou seja, o que efetivamente deve ocorrer para que a primeira possa 

interromper a cadeia causal relativa à segunda. 

Ainda em 1764 Kant publica as Observações sobre o sentimento do belo e do 

sublime sendo, segundo o próprio Kant, uma contribuição mais como observador do que 

como filósofo, em que trata do belo e do sublime classificando-os como um sentimento 

refinado.  

Em 1765, publica Programa dos cursos do semestre de inverno de 1765-1766, 

em que se preocupa com a educação pública e indica um ciclo natural de aprendizagem, 

desenvolvendo o entendimento e, a partir de experiências juntamente com julgamentos 

intuitivos, gerar conceitos e princípios para que possam ser operados pela razão. A 

educação das ciências deve seguir, portanto, este protocolo54.  

De nosso interesse é merecedor destacar a publicação, em 1781, da primeira 

edição da CRP. Em 1783, publica os Prolegômenos e Sobre o ensaio de Schultz visando 

a conduzir à moral válida para todos os homens, sem acepção de religião; em 1784, 

publica Ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita e Resposta à 

pergunta: que é “Esclarecimento”. 

Em 1785, Kant escreve a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, obra em 

que parte “dos juízos da consciência comum, indo em procura do princípio racional que 

os fundamenta” (PASCAL, 2011 p. 115). No prefácio desta obra Kant explica que tanto 

a Filosofia Natural quanto a Filosofia Moral podem ter sua parte empírica, na qual a 

primeira “tem de determinar as leis da natureza como objeto da experiência” (KANT, 

2011 p. 14) e a segunda deve identificar como a natureza afeta a vontade do homem, 

mesmo que esta vontade não seja exclusivamente afetada pela natureza como vimos na 

seção anterior. A Filosofia Natural, portanto, lida com leis em que tudo deve acontecer 

 
54 Beiser lembra de uma disputa nas páginas do Berlinische Monatsschrift, no início dos anos 1790, na qual 

participaram Kant, Fichte, Rehberg, Gentz e Möser, centrada essencialmente na função da razão na política 

e, mais especificamente, se a razão poderia determinar os princípios fundamentais do estado, ou seja, um 

guia para a constituição e para as políticas públicas, e também se poderia oferecer motivação suficiente 

para a conduta humana (BEISER, 2005 p. 130). 
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de forma determinada e a Filosofia Moral lida com leis em que tudo deveria acontecer, 

mesmo que não aconteça. Kant faz então uma outra divisão entre a Metafísica da Natureza 

e a Metafísica dos Costumes, na qual esta possui uma parte empírica, que ele denomina 

de Antropologia prática, e uma outra racional, que ele denomina propriamente Moral 

(ibid.). 

Kant nos explica que as leis morais, com seus princípios, se distinguem de 

qualquer coisa empírica, ou seja, o destaque aqui é de dualidade do sujeito que é 

consciente das leis morais, mas, ao mesmo tempo, é determinado a um comportamento 

no mundo empírico (KANT, 2011 p. 16). Mas para Kant a Filosofia Moral se assenta 

inteiramente em sua parte pura, “não recebe(ndo) um mínimo que seja do conhecimento 

do homem (Antropologia), mas fornece(ndo)-lhe como ser racional leis a priori.” (ibid., 

grifos meus). A ideia, portanto, é que o homem pode agir de acordo com as leis da 

natureza, mas também por princípios. Kant então introduz uma faculdade de julgar que 

seja “apurada pela experiência” (ibid.) e que possa averiguar “em que caso elas (as leis 

racionais a priori) têm aplicação” (ibid., o itálico é meu) e, caso tenham, “assegurar-lhes 

entrada na vontade do homem e eficácia na sua prática” (ibid.). A questão que se coloca 

então é se esta faculdade de julgar que, entendendo que as leis racionais a priori possuem 

aplicação para ação, gerariam o efeito necessário para mudar o comportamento do 

homem, apesar de “tantas inclinações” que o afetam (ibid.). Kant buscará então justificar 

o que ele denomina de uma Crítica de uma razão pura prática, entendendo ser esta uma 

“unidade” entre a razão especulativa e a razão prática, através de um princípio comum, 

“pois no fim de contas trata-se sempre de uma só e mesma razão, que só na aplicação se 

deve diferenciar” (KANT, 2011 p. 19, grifos meus).  

Kant se questiona se a natureza não devia já ter dado ao ser empírico ou a razão 

prática não só a escolha dos fins, a felicidade, mas também os meios para atingi-la, e teria 

assim “com sábia prudência confiado ambas as coisas simplesmente ao instinto” (KANT, 

2011 p. 24). Veremos, quando estivermos trabalhando com o pensamento de Schiller no 

capítulo 3, que essa sábia prudência da natureza, que poderia ter confiado “ambas as 

coisas” ao instinto, é particularmente próxima à ideia de Schiller de propor exatamente 

esta mudança, conduzindo a natureza humana a executar aquilo que a natureza não fez, 

por meio da Educação Estética.  

Kant observa que, de fato, “quanto mais uma razão cultivada se consagra ao gozo 

da vida e da felicidade, tanto mais o homem se afasta do verdadeiro contentamento” 
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(ibid.), ou seja, de sua felicidade. Não sendo a razão então “apta bastante para guiar com 

segurança a vontade”, mas sendo ela uma faculdade prática, isto é, “como faculdade que 

deve exercer influência sobre a vontade” (KANT, 2011 p. 25), Kant pensa então que seu 

“verdadeiro destino deverá ser produzir uma vontade” (ibid.), uma vontade que é boa em 

si mesma. Esta boa vontade produzida pela razão será a condição para podermos aspirar 

à felicidade. Kant afirma que a cultura da razão é necessária para a produção desta boa 

vontade, mas que de muitas maneiras ela restringe a felicidade e pode mesmo reduzi-la a 

menos que nada (KANT, 2011 p.26). 

Kant então introduz o conceito de ‘Dever’ indicando que nossa ação pode ser 

motivada por egoísmo ou dever, no qual ele identifica que tal distinção é normalmente 

fácil de se perceber, mas não tão fácil “quando a ação é conforme ao dever e o sujeito é 

além disso levado a ela por inclinação imediata.” (KANT, 2011 p. 27). Ele nos ajuda com 

o exemplo de um comerciante que não sobe o preço quando vende para uma criança 

inocente ou quando há grande procura, pois “o seu interesse assim o exigia”, o interesse 

de parecer honrado e de ser amado por aqueles que compram com ele, o que é diferente 

de ter agido por ‘inclinação imediata’55 ou ‘por dever’. Esta é uma distinção importante 

para entendermos a Moral em Kant, pois se agimos por inclinação imediata (uma ideia 

que se aproximaria da ação moral em Schiller, conforme veremos) ou conforme ao dever 

(de acordo com as normas da cultura, mas distintas das minhas inclinações), não 

estaríamos agindo moralmente; para tal precisamos agir ‘por dever’, ou seja, 

independente de uma inclinação natural ou do alinhamento a uma convenção da cultura, 

“e exatamente aí é que começa o valor do caráter, que é moralmente sem qualquer 

comparação o mais alto, e que consiste em fazer o bem, não por inclinação, mas por 

dever” (KANT, 2011 p. 29). Nas palavras de Pascal, “Poder-se-ia dizer até que a boa 

vontade é a vontade de agir por dever” (PASCAL, 2011 p. 119).  

Uma ação, portanto, praticada por dever tem seu valor moral determinado pela 

lei moral ou a representação desta e, por conseguinte, a uma máxima56 que “é o princípio 

 
55 Inclinação imediata será um conceito que também encontraremos em Schiller, mas para este autor é 

exatamente esta inclinação imediata, no sentido de se ter prazer em ações morais, que caracteriza o sujeito 

moral. 
56 Em nota Kant define Máxima como sendo “o princípio subjetivo da ação e tem de se distinguir do 

princípio objetivo, quer dizer da lei prática. Aquela contém a regra prática que determina a razão em 

conformidade com as condições do sujeito (muitas vezes em conformidade com a sua ignorância ou as suas 

inclinações), e é, portanto, o princípio segundo o qual o sujeito age; a lei, porém, é o princípio objetivo, 

válido para todo o ser racional, princípio segundo o qual ele deve agir; quer dizer um imperativo” (KANT, 

2011 p. 61). 
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subjetivo do querer” (KANT, 2011 p. 32), existindo, por outro lado, o princípio objetivo 

que seria a lei prática (ibid.). O atendimento a uma máxima depende, portanto, do que 

Kant denomina ‘princípio do querer’, no qual a ação, abstraindo-se de “todos os objetos 

da faculdade de desejar” (KANT, 2011 p. 31), foi praticada. Ou seja, o valor moral de 

uma ação, não estando relacionado ao propósito, fins ou efeito esperado, reside no 

‘princípio da vontade’, pois que a vontade “está colocada entre o seu princípio a priori, 

que é formal, e o seu móbil a posteriori, que é material, por assim dizer em uma 

encruzilhada” (ibid.). A ação é, portanto, determinada pelo princípio formal do querer em 

geral, se for ela praticada por dever, “pois lhe foi tirado todo o princípio material” (ibid.). 

Dado que uma ação realizada por dever deve dominar minha inclinação ou excluí-la do 

cálculo, o que implica em eliminar o objeto da vontade, só resta a vontade ser determinada 

por uma lei que a determine objetivamente e, simultaneamente, o respeito subjetivo a ela, 

o que leva Kant a concluir que “Dever é a necessidade de uma ação por respeito57 à lei” 

(KANT, 2011 p. 31/32).  

É na vontade de um ser racional, portanto, que encontramos o “bem supremo e 

incondicionado” (KANT, 2011 p. 33). Perguntaríamos, então, que lei é esta que pode 

determinar a vontade para que esta seja boa? Aquela que serviria como uma lei universal 

das ações, ou seja, que “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também 

que a minha máxima se torne uma lei universal.”58 (KANT, 2011 p. 34). 

Na interpretação de Alves Jr., “a vontade é uma faculdade pela qual o sujeito, ao 

ser propriamente afetado pela sensibilidade, que lhe impõe quereres, é ao mesmo tempo 

capaz de sobrepor-lhes a representação de um dever que ele mesmo concebe através da 

razão” (ALVES, 2005 p. 41). Assim o homem, possuidor de um caráter empírico e um 

inteligível, tem neste a noção de dever e de sua liberdade (PASCAL, 2011 p. 117). O ser 

racional tem, portanto, a capacidade de agir segundo a representação das leis ou 

princípios, que para Kant implica agir por uma vontade, mas “como para derivar as ações 

das leis é necessária a razão, a vontade não é outra coisa senão razão prática” (KANT, 

2011 p. 50, grifos meus). Kant adiciona ainda que, 

 
57 O ‘respeito’ [Achtung] indicado por Kant é um sentimento, “que se produz por si mesmo” (KANT, 2011 

p. 33) por um conceito da razão, ou seja, algo que reconhecemos como lei para nós mesmos e subordinamos 

nossa vontade a ela. Kant reconhecerá que esta lei sendo comum aos humanos, enquanto seres racionais, 

desenvolverá neles o que ele denomina de ‘reino dos fins’. 
58 Kant usa como exemplo o caso em que estando em apuros, deveria ou não fazer uma promessa que não 

tenho intenção de cumprir. Ele responde negativamente, fazendo-se uma outra pergunta: “Ficaria eu 

satisfeito de ver a minha máxima tomar o valor de lei universal?” (KANT, 2011 p. 35/36). 



48 
 

Se a razão determina infalivelmente a vontade, as ações de um tal ser, que são conhecidas como 

objetivamente necessárias, são também subjetivamente necessárias, isto é, a vontade é a 

faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como 

praticamente necessário, quer dizer como bom. (ibid.) 

Se as ações são representadas como boas em si mesmas, ou seja, necessárias 

como uma vontade em si, conforme a razão, como princípio dessa vontade, temos então 

o que Kant denomina de imperativo categórico. Já que um mandamento seria a 

“representação de um princípio objetivo, enquanto obrigante para uma vontade” (KANT, 

2011 p. 51), a fórmula deste mandamento seria então um imperativo. O imperativo 

categórico é uma proposição sintética-prática a priori e deve, portanto, não ter nenhuma 

condição que a limite, ou seja, o imperativo categórico é único, ou seja, “Age apenas 

segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal” (KANT, 2011 p. 62), e é a partir deste cânone que poderemos julgar uma ação 

como moral. 

A moral em Kant exclui a possibilidade de uma ação moral originada da 

sensibilidade ou do ser empírico. Pascal dá a seguinte interpretação,  

...o homem necessita de móveis para poder agir; e como nenhuma ação procedente de um móvel 

tirado da sensibilidade merece ser qualificada por moral, não resta outro móvel para a ação de 

quem queira agir por dever senão o respeito à lei que lhe ordena cumprir o dever. É pois somente 

a representação da lei, num ser racional, que pode determinar a boa vontade. (PASCAL, 2011 p. 

122). 

A moral, assim, não pertence ao campo da experiência, já que este pertence ao 

fenômeno; sendo a moral pertencente ao campo do ideal, deve, simultaneamente, 

pertencer ao campo do inteligível, ao que deve acontecer e não ao que é (PASCAL, 2011 

p. 125). Pascal conclui esta análise afirmando que “a moral não deve apoiar-se na 

antropologia, isto é, no estudo psicológico dos costumes e do caráter do homem, mas 

numa metafísica, isto é, num estudo a priori das condições da moralidade” (PASCAL, 

2011 p. 126), em que identificaremos em Schiller uma diferença importante.  
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2.1.3 A Razão Prática 

Na Fundamentação Kant quer mostrar que a moralidade por ele desenvolvida 

tem aplicabilidade no mundo real e não fica apenas na existência de um imperativo 

categórico que, em conjunto com a autonomia da vontade, seja apenas visto como um 

princípio a priori, ou seja, ele indica que “é preciso admitir um possível uso sintético da 

razão pura prática” (KANT, 2011 p. 97). O que é preciso demonstrar, portanto, é que 

esta razão prática “possui causalidade em relação aos seus objetos” (KANT, 2011 p. 102), 

isto é, que o ser racional com sua vontade ligada à ideia de liberdade pode agir no mundo 

sensível.  

Ele parte assim do conceito de representação, pois como seres sensíveis, 

enquanto receptores do mundo externo, temos acesso apenas aos fenômenos e não às 

coisas-em-si, mas, no entanto, as admitimos como causas destes fenômenos, ou seja, a 

razão só pode admitir uma suposição, pois esta limitação o entendimento não pode 

ultrapassar, o que nos torna, neste sentido, seres passivos. Por outro lado, internamente, 

somos produtores destes fenômenos e, assim, somos ativos, mas ainda sem acesso às 

coisas-em-si, também geradoras destes fenômenos. Kant, desta maneira, nos coloca em 

dois mundos, o sensível e o inteligível, em que “o primeiro dos quais pode variar muito 

segundo a diferença de sensibilidade dos diversos espectadores, enquanto o segundo, que 

lhe serve de base, permanece sempre idêntico” (KANT, 2011 p. 106, grifos meus), o que 

nos leva a entender que sendo o mundo inteligível uma base para o sensível, este se 

encontra dependente daquele59.  

O homem consegue identificar em si a faculdade da razão que, para Kant, está 

“acima do entendimento” (KANT, 2011 p. 107), mas ambas as faculdades atingem a 

consciência, ao Eu, sendo que a do entendimento tem uma função ativa para o 

conhecimento e a razão é ativa para a ação e reguladora da atividade do entendimento. 

Como pertencente ao mundo inteligível, não é possível ao homem pensar a causalidade 

de sua vontade de forma diferente da ideia de liberdade, ideia esta que está ligada ao 

conceito de autonomia e este ao princípio universal da moralidade (KANT, 2011 p. 109); 

mas como pertencente ao mundo sensível, minhas ações deveriam ser tomadas conforme 

a “lei natural dos apetites e inclinações, por conseguinte a heteronomia” (KANT, 2011 p. 

110). No entanto, como já demonstrado, “o mundo inteligível contém o fundamento do 

 
59 Veremos que em Schiller esta relação de dependência se inverte. 
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mundo sensível e, portanto, também das suas leis” (ibid.). E sendo a minha vontade 

totalmente pertencente ao mundo inteligível, mesmo reconhecendo-me pertencente ao 

mundo sensível, terei que inevitavelmente, como inteligência, reconhecer também ser 

submetido à lei do mundo inteligível, ou seja, à razão, “que na ideia de liberdade contém 

a lei desse mundo, e portanto a autonomia da vontade; por conseguinte, terei de considerar 

as leis do mundo inteligível como imperativos para mim e as ações conformes a este 

princípio como deveres” (KANT, 2011 p. 111, grifos meus). Entendemos, então, que os 

apetites do mundo sensível devem ser superados pela vontade do mundo inteligível, o que 

torna possível a ação moral segundo o imperativo categórico.  

Desta forma, podemos considerar o dever de agir segundo o imperativo 

categórico como uma proposição “sintética a priori, porque acima da minha vontade 

afetada por apetites sensíveis sobrevém ainda a ideia dessa mesma vontade, mas como 

pertencente ao mundo inteligível” (KANT, 2011 p. 111). O dever moral resulta então de 

um Eu consciente, pertencente tanto ao mundo inteligível quanto ao sensível, que possui 

um querer próprio e necessário como membro do mundo inteligível, o que possibilita que 

este Eu aja conforme a lei da razão, que neste sentido se torna prática. 

Para Terra, a CRPr “tem de realizar uma tarefa mais ampla que a 

Fundamentação, pois, além de apresentar o princípio da moralidade, tem de dar conta da 

sua relação com a CRP e também apontar para a possibilidade da realização da 

moralidade” (TERRA, 2003 p. 72). Sendo o princípio da moralidade baseado na ideia de 

liberdade, que está no campo do suprassensível, dentro da categoria de causalidade, a 

razão prática obterá, “agora por si mesma, e sem ter acertado um compromisso com a 

razão especulativa” (KANT, 2003 p. 15), realidade para o que antes era apenas uma ideia. 

Esta noção, para Kant, resolve um problema surgido em sua primeira crítica, o da 

existência “da realidade objetiva das categorias aplicadas aos noumena” (KANT, 2003 p. 

17), que era negada no conhecimento teórico, mas afirmada no conhecimento prático. 

Com relação à liberdade, apesar da consciência empírica perceber apenas o fenômeno, 

ela identifica este como tendo origem na liberdade como coisa-em-si.  

O problema que Kant precisa enfrentar na CRPr é a demonstração de que a razão 

pura “basta por si só para a determinação da vontade ou se somente enquanto razão 

empiricamente condicionada ela pode ser um fundamento determinante da mesma” 

(KANT, 2003 p. 57), ou seja, a dificuldade é a de provar que a liberdade como causa, que 
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foi defendida na CRP, pode ser demonstrada sem o uso de conceitos empíricos. Em outras 

palavras, o que se quer é mostrar que a razão pura pode ser prática. 

É preciso ter em mente que para Kant existe apenas uma Razão, que se apresenta 

como pura ou inteligível na primeira crítica e como prática na segunda e, nesta, pelo fato 

de ser prática, vê na ação uma possível prova de sua validade, demonstrando que a 

liberdade efetivamente existe, pois se manifestaria pela lei moral (KANT, 2003 p. 7).   

Na primeira crítica, a Razão se ocupava com objetos relacionados à faculdade 

de conhecer, na segunda, ela se preocupa com os fundamentos que determinam a vontade 

(KANT, 2003 p. 55), ou seja, sua causalidade. Desejamos, portanto, justificar uma ação 

como um efeito a partir de uma regra prática que, como vimos, precisa advir de um 

imperativo categórico ou lei prática, sendo que esta não pode derivar do mundo empírico, 

pois, apesar de poder servir como máxima para um sujeito, não serviria como lei já que 

lhe faltaria necessidade objetiva que precisa ser conhecida a priori (KANT, 2003 p. 75).   

No que se refere ao sentimento de prazer e desprazer ou faculdade de apetição, 

ambos ligados ao princípio do amor de si, não podem, jamais, se tornar em uma lei prática 

(KANT, 2003 p. 89), portanto, precisamos separar de uma lei prática toda a matéria, 

ficando apenas a “forma de uma legislação universal” (KANT, 2003 p. 93).  

Sendo assim, a suposição é de que esta forma legislativa das máximas “seja o 

fundamento determinante suficiente de uma vontade” (KANT, 2003 p. 97). E já que a 

forma da lei é representada exclusivamente pela razão, não sendo, portanto, objeto dos 

sentidos e fugindo ao esquema causal natural dos fenômenos da natureza, aquela só pode 

ser “pensada como totalmente independente da lei natural dos fenômenos” (KANT, 2003 

p. 97/99). Esta independência, segundo Kant, chama-se liberdade no sentido 

transcendental e a vontade livre é assim determinada por uma forma legislativa, que é 

uma máxima que funciona como uma lei.  

Para Kant é a lei moral que, quando nos é consciente e permite uma ação não 

explicada por nenhuma condição sensível, nos remete ao conceito de liberdade (KANT, 

2003 p. 101). A vontade é, portanto, determinada por uma lei prática que é, ela mesma, 

incondicionada, o que faz da razão prática uma faculdade legislativa e a vontade pura. É 

esta legislação da razão prática pura que permite a determinação da liberdade em sentido 

positivo, o que torna a lei moral uma expressão da autonomia da razão prática pura.  
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Kant se coloca então dois problemas, cujas soluções confirmariam a 

possibilidade, a partir da liberdade como causa de leis práticas e estas como determinantes 

da vontade, de uma realidade objetiva mesmo que somente prática. Sobre nossa natureza 

sensível e inteligível, Kant afirma que 

a diferença entre as leis de uma natureza à qual a vontade está submetida, e as de uma natureza 

que está submetida a uma vontade (com vistas ao que dela tem relação com ações livres), 

depende de que naquela os objetos têm que ser causas das representações que determinam a 

vontade, enquanto nesta a vontade deve ser causa dos objetos, de modo que a sua causalidade 

colocou o seu fundamento determinante meramente na faculdade racional pura, a qual por isso 

também pode ser chamada de razão prática pura (KANT, 2003 p. 149). 

Dessa maneira como pode a razão pura conhecer a priori objetos? E como pode, 

com eles, “ser imediatamente um fundamento determinante da vontade”? (ibid.); ou seja, 

como pode a razão pura causar o ente racional de forma a este ser efetivo mediante a ideia 

de uma validade universal de suas máximas como leis? (ibid.).  

Kant afirma que a lei moral é dada ‘quase’ como um fato da razão pura, do qual 

“somos conscientes a priori e que é apoditicamente certo” (KANT, 2003 p. 157), mas que 

a realidade objetiva desta lei moral não pode ser provada por qualquer esforço da razão 

especulativa ou empiricamente, porém pode ser provada a posteriori. Como a lei moral é 

uma causalidade mediante liberdade, ela indica a existência de uma natureza 

suprassensível (KANT, 2003 p. 159), que apesar de diretamente apresentar um uso 

transcendente, tendo a razão o conceito determinante da vontade, possibilita dar à lei 

moral uma realidade objetiva, mesmo que apenas prática, dando-lhe “um uso imanente 

(de ser ela mesma uma causa atuante no campo da experiência mediante ideias)” (KANT, 

2003 p. 161). Já que não podemos obter da experiência empírica uma prova a priori desta 

causa determinante, para Kant é possível defender somente “o pensamento de uma causa 

agente livre enquanto aplicamos este a um ente no mundo sensorial, contanto que ele seja 

também considerado como noumenon” (KANT, 2003 p. 163). Este ‘pensamento’ 

estabelece, portanto, que a razão prática pura age, mediante liberdade, de acordo com 

uma determinada lei da causalidade em um mundo inteligível, determinada pela lei moral, 

dando-lhe, portanto, realidade objetiva, mesmo que somente prática. A ideia é que se eu 

ajo de forma independente das determinações naturais, contra meus interesses, podendo 

pensar que o que determinou minha ação teve uma causa, e se ela está de acordo com 

uma máxima que funciona para mim como um imperativo categórico, não havendo outro 
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modo possível de provar sua existência, quer dizer, podemos inferir que minha ação teve 

uma causa que é livre60. 

Kant então nos apresenta, no segundo capítulo da CRPr, os dois únicos objetos 

de uma razão prática, o bom e o mau. O bom seria um objeto, cuja representação é 

acompanhada de prazer, e o mau de desprazer. Como ambos estão ligados à faculdade de 

apetição, é de se esperar que precisemos ter experiência para saber se um objeto é bom 

ou mau. Mas Kant indica que, com relação à faculdade de apetição, deveríamos usar uma 

linguagem diferente, ou seja, ao invés de bom deveríamos usar agradável e, no caso de 

mau, desagradável. Para Kant, bom e mau são conceitos que exigem ajuizamento pela 

razão e que, portanto, podem ser comunicados universalmente e “não mediante simples 

sensação” (KANT, 2003 p. 199).  

Para Kant esta diferenciação é importante, pois ações morais estão apenas no 

campo da razão61 e são independentes de apetições, ou seja, independentes de sensações 

e devem ser decididas a priori, portanto, independentes da experiência. Kant indica então 

que o bom e o mau estão sempre referenciados à vontade determinada por leis da razão, 

que são “causa motora de uma ação (pela qual um objeto pode tornar-se efetivo)” (KANT, 

2003 p. 205). Assim, tanto o bom quanto o mau estão relacionados a ações, 

completamente independentes das sensações, e assim precisam derivar da máxima da 

vontade, que neste sentido para Kant seria “a própria pessoa agente como homem bom 

ou mau, não porém uma coisa, que poderia ser chamada assim” (KANT, 2003 p. 207).  

O homem que também pertence ao mundo sensível e, portanto, carente, deve 

encontrar na razão uma incumbência de cuidar de sua sensibilidade, do interesse deste 

homem, mas que não sendo inteiramente animal, ela deve indicar-lhe além disso um fim 

superior. Esta indicação “é a lei moral que antes de tudo determina e torna possível o 

conceito de bom, na medida em que este merece absolutamente esse nome” (KANT, 2003 

 
60 Kant neste ponto da CRPr responde a Hume sobre a questão da causalidade, pois como este vê os objetos 

como coisas-em-si, não haveria meios de afirmar que um objeto A causa o B, apenas o hábito nos dá esta 

impressão de causalidade. Kant, no entanto, como indicado na CRP, apesar de admitir a existência de um 

numenon, afirma que só podemos conhecer os objetos pela representação que temos deles a partir de 

fenômenos vindos dos nossos sentidos, ou seja, a relação entre os fenômenos encontram um ponto em 

comum que é o nosso conhecimento a priori (principalmente espaço e tempo), que permite, assim, uma 

‘ligação’ ou relação entre os fenômenos, portanto leis. Na CFJ ele indica ainda que “As leis universais do 

entendimento, que são ao mesmo tempo leis da natureza...” (KANT, 2012 p. 19, grifos meus). 
61 Identificaremos em Schiller que a sensibilidade também participa em ações morais. 
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p. 219), em que é possível depreender que o fim superior está relacionado à moral que é 

derivada da liberdade, ou seja, a liberdade como um fim62. 

Kant então estabelece a regra da faculdade de julgar sob leis da razão prática 

pura como sendo: 

pergunta a ti mesmo se poderias de bom grado considerar a ação, que te propões, como possível 

mediante a tua vontade, se ela devesse ocorrer segundo uma lei da natureza da qual tu mesmo 

fosses uma parte. Segundo essa regra, efetivamente, qualquer um ajuíza se as ações são 

moralmente boas ou más” (KANT, 2003 p. 237). 

Mas mesmo identificando as ações como boas ou más, o que justificaria o agente 

optar por realizá-las ou não? O essencial de toda a determinação da vontade pela lei moral 

é que ela, enquanto vontade livre, é determinada simplesmente pela lei (KANT, 2003 p. 

251). Sabemos que toda a inclinação ou impulso sensível é fundado em um sentimento e, 

se a ação moral demanda uma ruptura com nossas inclinações, este efeito negativo é 

sentido. Podemos então conhecer, a priori, que a lei moral “enquanto fundamento 

determinante da vontade” (KANT, 2003 p. 253) pode ser causadora de dano a todas as 

nossas inclinações, ou seja, de dor.  

Kant então nos apresenta os conceitos de amor-próprio e presunção, sendo 

aquele uma espécie de benevolência para consigo mesmo em detrimento de todo o resto 

e este como uma arrogância (ibid.). Segundo Kant a razão prática pura causa apenas dano 

ao amor-próprio, já que o limita, e, neste sentido, pode-se considerá-lo então um amor de 

si que é racional; mas a razão prática pura rompe com a autoestima ou arrogância, que 

segundo nosso filósofo ‘copertence’ às inclinações. Se a lei moral, portanto, “abate a 

presunção” ou a arrogância, e visto que esta lei é algo em si positivo, a saber, “a forma 

de uma causalidade intelectual, isto é, da liberdade” (KANT, 2003 p. 255), mas levando 

em consideração a atuação subjetiva de nossas inclinações, temos como resultado o 

enfraquecimento de nossa presunção, que é em si um objeto de respeito e, “na medida em 

que ela até o abate, isto é, a humilha, é um objeto de máximo respeito” (ibid.). Além disso, 

é considerado também o fundamento de um sentimento positivo que, neste caso, não 

possui origem empírica, mas que será conhecido a priori.  

 
62 A questão da liberdade, como uma origem e um fim na filosofia, perpassa todo o pensamento de Kant, 

mas é também fundamento tanto da filosofia de Schiller quanto da de Fichte. 
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Kant conclui que “o respeito pela lei moral é um sentimento produzido por um 

fundamento intelectual, e esse sentimento é o único que conhecemos de modo 

inteiramente a priori, e de cuja necessidade podemos ter perspiciência” (ibid., grifos 

meus). Assim, a decisão sobre a ação é, na verdade, determinada por um sentimento que 

foi produzido por um fundamento intelectual relacionado à humilhação de nossa 

presunção, o que nos faz assim agir pela lei moral para gerar aquilo que é bom.  

Para Kant, “a lei moral inevitavelmente humilha todo homem na medida em que 

ele compara com ela a propensão sensível de sua natureza” (KANT, 2003 p. 259). Esta 

fundamentação do sentimento de respeito pela lei moral Kant denomina de sentimento 

moral, não no sentido de um sentimento antecedente que tendesse à moralidade63, mas 

como algo que é produzido para a prática, pois se produz uma representação de 

superioridade da lei objetiva “sobre os impulsos da sensibilidade” (KANT, 2003 p. 263), 

aumentando, assim, o peso da lei moral. Para Schiller é possível afirmar que este 

sentimento moral indicado por Kant estaria na constituição do sujeito como ser sensível, 

tendo o fundamento de liberdade em sua natureza, ou seja, esta tendência à moralidade é 

uma condição humana, que em Schiller possui um forte caráter antropológico. 

Schiller, como veremos, utilizará conceitos da segunda crítica, principalmente 

no uso da Razão Prática, quando esta não está voltada para a ação, ou seja, estando o 

sujeito em estado de contemplação, para desenvolver sua estética e seu conceito de 

Beleza. Não perderemos de vista, no entanto, a participação do sentido de liberdade como 

prazer estético, que junto com a Razão Prática atuam também para as ações morais neste 

pensador. 

Em uma carta a Körner, em 5 de março de 1791, Schiller afirma com entusiasmo 

que está lendo A Crítica do Juízo, indicando que ela o “estimula através do seu conteúdo 

pleno de luz e rico em espírito, e (que) me trouxe o maior desejo de me familiarizar aos 

poucos com sua filosofia” (SCHILLER, 2002 p. 10, grifos meus). Sendo esta Crítica 

escrita em sua primeira edição em 1790, pretende concluir o sistema filosófico kantiano, 

pois a CRP, com sua filosofia teórica, busca como objeto o domínio da natureza no que 

concerne ao conhecimento em sua relação com o entendimento; já na CRPr, na sua 

filosofia moral, seu objeto é a liberdade no que concerne à ação a partir da razão 

 
63 Esta antecedência em Schiller pode ser interpretada como uma certeza de prazer superior quando o 

homem está em seu estado estético. 



56 
 

(PASCAL, 2011 p. 165). Pascal chama a atenção para o “abismo que Kant abrira entre o 

mundo da natureza e o da liberdade” (ibid.) e que “por um lado, os objetos nos são dados 

na intuição como fenômeno; por outro são pensados como coisas-em-si, independente de 

toda a intuição” (ibid.).  

No que tange nosso interesse em relação a Schiller como leitor de Kant, 

precisamos ainda nos envolver com os conceitos de juízos reflexionantes, juízo de gosto 

e do belo na CFJ. 
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2.2 Juízos reflexionantes e juízo do belo 

2.2.1 Juízos reflexionantes 

Na CRP Kant desenvolve sua filosofia teórica e na CRPr uma filosofia que é 

prática, sendo que aquela possui sua legislação através de conceitos da natureza e ocorre 

mediante o entendimento; esta se funda no conceito de liberdade e ocorre mediante a 

razão. Kant identifica, no entanto, ainda uma outra faculdade, a do juízo, que seria um 

“termo médio entre o entendimento e a razão” (KANT, 2012 p. 8), e que teria ela um 

princípio a priori para procurar leis, mas sendo este princípio apenas de caráter subjetivo.  

Kant define a faculdade do juízo como sendo a faculdade de pensar o particular 

como pertencente a um universal. Ela é determinante quando dado um universal ela 

subsume (admite uma ideia como pertencente a uma ideia geral) o particular (ex: o corpo 

é redondo), mas é reflexiva quando só o particular é dado e ele, o juízo reflexivo, deve 

encontrar o universal (KANT, 2012 p. 11), ou seja, dado um particular em que não se 

encontra um universal, o juízo reflexivo deve, no entanto, pensá-lo. O termo reflexivo 

indica, portanto, a ideia de uma busca pelo princípio a priori que deveria subsumir aquele 

particular (ibid.). 

 A faculdade do juízo atua normalmente de forma determinada, ou seja, 

indicando ou subsumindo um particular a um universal “sob leis transcendentais 

universais dadas pelo entendimento” (ibid.), não precisando, assim, “pensar uma lei para 

si mesma” (ibid.). Mas nem sempre um particular da natureza encontra uma lei 

correspondente a priori dada pelo entendimento, o que torna esta correspondência 

indeterminada a princípio; mas esta lei deveria existir, mesmo de forma contingente, o 

que levaria em consideração a necessidade de existência de um princípio de uma unidade, 

que deve pertencer a um múltiplo. Como a faculdade do juízo reflexiva não pode tirar 

este princípio da experiência, só lhe resta tirá-lo de si mesma como uma lei (KANT, 2012 

p. 11). Kant então estabelece este princípio: 

Como as leis universais têm o seu fundamento no nosso entendimento, que as prescreve à 

natureza (ainda que somente segundo o conceito universal dela como natureza), têm as leis 

empíricas particulares, a respeito daquilo que nelas é deixado indeterminado por aquelas leis, de 

ser consideradas segundo uma tal unidade, como se igualmente um entendimento (ainda que não 

o nosso) as tivesse dada em favor da nossa faculdade de conhecimento, para tornar possível um 

sistema da experiência segundo leis da natureza particulares (KANT, 2012 p. 12). 
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O entendimento, nestes casos, não recebe da faculdade do juízo este princípio, 

pois se o recebesse este o determinaria; este princípio é usado apenas pela faculdade do 

juízo, não para determinar, mas para refletir. Kant afirma então que “esta faculdade dá 

uma lei somente a si mesma e não à natureza” (KANT, 2012 p. 12). Shaper interpreta da 

seguinte maneira a função do juízo com relação às duas críticas, a CRP e CFJ: 

Na Crítica da Razão Pura, julgar era aplicar um conceito ou regra a particulares. Agora, 

repensando isso na introdução à terceira Crítica, Kant deseja chamar aquele tipo de juízo de 

juízo “determinante” e distingui-lo do juízo “reflexivo”, no qual o particular é dado e a regra ou 

o conceito sob o qual ele é subsumido tem de ser encontrado ou descoberto (SHAPER, 1991 p. 

441). 

Para Guyer, Kant na primeira crítica trata o julgamento, em um primeiro 

momento, como uma capacidade mental que aplica conceitos gerais a representações 

particulares de objetos que são dados pela sensibilidade, estruturados pelas formas puras 

de nossa intuição (GUYER, 2003 p. x/xi). Mais tarde Kant, ainda segundo este autor, 

trata a faculdade de julgar de forma mais generalizada como “a faculdade de subsumir 

sob regras” (ibid.), que significa uma habilidade de reconhecer casos concretos de 

qualquer tipo de conceitos abstratos ou de princípios (ibid.). Guyer identifica ainda que a 

parte central da CFJ é a habilidade de reconhecer ou criar  

em nossa experiência do mundo empírico, evidência concreta ou confirmação da realidade de 

nossas ideias abstratas da razão pura, acima de todas as nossas ideias morais; isto é, o julgamento 

fornece experiências que podemos interpretar como evidências palpáveis, em vez de inferenciais, 

para a realidade de nossas ideias morais mais importantes (GUYER, 2003 p. xi). 

Estas evidências palpáveis vão se traduzir no que Guyer identifica como o 

principal argumento de Kant da terceira crítica, ou seja, de que seria através da faculdade 

de julgar que podemos descobrir experiências teleológicas, tanto subjetivas quanto 

objetivas, em nosso encontro empírico com o mundo que nos presta a confirmar a 

realidade concreta e sensível, ou pelo menos a realização de nossas ideias abstratas de 

moralidade. Este autor afirma então que “Kant associa o reconhecimento do juízo de 

intencionalidade com sentimento, pois é em experiências que são sentimentos ou 

sentimentos mais do que qualquer outra coisa que encontramos nossa evidência palpável 

da realização de ideias morais” (ibid., grifos meus). 

Na CRPr tínhamos uma abordagem semelhante, na qual uma vontade por uma 

ideia da razão era a causa do movimento do corpo para uma determinada ação moral, ou 



59 
 

seja, uma espécie de disputa entre a causa determinante natural sensível e esta, cuja 

causalidade era a razão tendo como fundamento a ideia de liberdade. Lá, na CRPr, 

concluímos junto com Kant que a decisão sobre a ação é, na verdade, determinada por 

um sentimento que foi produzido por um fundamento intelectual relacionado à 

humilhação de nossa presunção, o que nos faz assim agir pela lei moral para gerar aquilo 

que é bom. Importante notar que, mesmo tendo um fundamento intelectual, a decisão é 

tomada baseada em um sentimento que, neste sentido, é superior e deve vencer a 

propensão sensível da natureza do homem, quando vista como ligada à realização de 

paixões ou desejos egoístas.   

Na CFJ, comparativamente, iremos deslocar a ideia de liberdade como causa da 

razão com efeitos práticos para um objeto no mundo externo que, em alguns casos, tem 

o mesmo poder, pois iremos percebê-lo com uma finalidade que não é possível conhecer, 

uma finalidade sem fim, que tampouco tem fundamento em conceitos, mas que em sua 

presença também afeta o sujeito com um sentimento de prazer ou desprazer. 

A faculdade do juízo tem o princípio de determinar o entendimento das coisas 

da natureza segundo a forma delas, ou seja, conforme a fins dessas coisas, o que Kant 

denomina de conformidade a fins formal da natureza quando esta diz respeito aos 

fenômenos da natureza. Quando estivermos no campo da arte ou da moral, este conceito 

também nos remeterá a uma conformidade a fins, que nestes casos são práticas (KANT, 

2012 p. 13).  

Como a concordância da natureza com a faculdade de conhecimento é 

pressuposta a priori pela faculdade do juízo reflexionante, mesmo que o entendimento a 

reconheça como contingente, ela, a faculdade do juízo, “atribui à natureza como 

conformidade a fins transcendental” (KANT, 2012 p. 17), ou seja, não como autonomia, 

em que ela prescreveria uma lei à natureza, mas como heautonomia, uma lei autoaplicada 

pela própria natureza, assim transcendental.  

Na representação de um objeto sabemos da contribuição deste como coisa-em-

si para o fenômeno e conhecemos também a contribuição do sujeito, neste sentido de 

caráter subjetivo para esta representação. Na representação, aquilo que toca a parte da 

relação com o sujeito, Kant a denomina de natureza estética dessa representação, mas no 

que tange àquilo que é voltado para o objeto do conhecimento, de inteligível ou lógico; 

porém, “aquele elemento subjetivo numa representação que não pode de modo nenhum 
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ser uma parte do conhecimento é o prazer ou desprazer, ligados àquela representação” 

(KANT, 2012 p. 22). Mas não sendo a conformidade a fins de um objeto uma 

característica deste quando representado na percepção, “pois esta não pode ser percebida” 

(ibid.), então a conformidade a fins é o elemento subjetivo da representação, não 

“podendo ser uma parte do conhecimento” (ibid.). Por isto que Kant afirma que o “objeto 

só pode ser designado conforme a fins, porque a sua representação está imediatamente 

ligada ao sentimento de prazer” (ibid.), ou seja, esta representação nada mais é que uma 

representação estética da conformidade a fins; em outra palavras, a finalidade de alguns 

objetos que o juízo reflexivo busca ou pensa, não pode ser derivada do objeto e, assim, 

só pode ser do sujeito e este o reconhece apenas como um sentimento de prazer ou 

desprazer.  

O prazer que se sente quando estamos contemplando um objeto está ligado à 

apreensão da forma dele na intuição, não havendo nenhuma relação dessa forma com 

nenhum conceito. Sendo assim, a representação não está ligada ao objeto, pois se 

estivesse haveria um conceito que ligaria tal representação a ele. Se a representação não 

está ligada ao objeto, só pode estar ligada ao sujeito, e o prazer que se sente “exprime a 

adequação desse objeto às faculdades de conhecimento que estão em jogo na faculdade 

do juízo reflexiva e, por isso, na medida em que elas aí se encontram, exprimem 

simplesmente uma subjetiva e formal conformidade a fins do objeto” (KANT, 2012 p. 

23). 

Quando este prazer ocorre denominamos o objeto de Belo e a faculdade deste 

juízo é chamada de Gosto. Mas como o prazer é devido a forma do objeto para a reflexão, 

ou seja, não ligado a nenhuma sensação do objeto, não há, portanto, relação com conceitos 

de qualquer espécie, mas apenas “a legalidade no uso empírico da faculdade do juízo em 

geral (unidade da faculdade da imaginação com o entendimento) no sujeito com que a 

representação do objeto na reflexão concorda” (ibid., grifos meus).  
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2.2.2 Juízos do Belo 

Para Kant gosto é a faculdade de ajuizamento do belo e para julgá-lo, a partir da 

representação, usamos a faculdade da imaginação que pode estar ligada ao entendimento, 

mas não com o objetivo de entender o objeto com vistas ao conhecimento, mas no que 

tange ao sujeito e seu sentido de prazer ou desprazer, o que implica em ser este juízo 

subjetivo (KANT, 2012 p. 37/38). No entanto, qualquer representação é capaz de ser 

objetiva, mesmo a das sensações, na qual, neste caso, encontramos o que é objetivo nesta 

representação empírica. Importante reforçar que representações, mesmo que ligadas às 

sensações, podem ser objetivas tendo como única exceção a representação relacionada ao 

sentimento de prazer e desprazer, que não tem correlação com o objeto, mas sim apenas 

um sentimento que o sujeito reconhece e, na presença deste objeto, acredita ser derivado 

dele como causa, mas que na verdade é derivado apenas de sua representação (KANT, 

2012 p. 38). Esta é uma questão importante na qual Schiller buscará, como iremos ver, 

desafiar o mestre, pois aquele afirma que encontra um princípio objetivo para a beleza e 

que é necessário que ele o tenha para que haja a experiência do belo. 

Um exemplo dado por Kant é de um edifício regular e conforme a fins, em que 

podemos conhecê-lo usando nossa faculdade de conhecimento, mas que seria, no entanto, 

algo completamente diferente ser consciente dele e ter também um sentido de prazer 

simultâneo (ibid.). Para Kant o objeto despertou, pela representação, algo no sujeito que 

deu a ele um sentido de prazer ou desprazer, que é exclusivamente subjetivo e, portanto, 

com relação a estes sentidos não há nada no objeto que poderia realizar estas sensações; 

a consciência identifica a sensação e tende a buscar a causa no objeto, mas esta causa está 

no sujeito. Esta ideia implica em que, no caso da apreciação do Belo, não faz sentido em 

Kant falar sobre nenhum tipo de interesse no objeto, pois o belo estaria ligado ao sentido 

de prazer despertado no sujeito enquanto este contempla tal objeto, mas cuja existência 

lhe é indiferente. No exemplo que ele dá sobre a cor verde dos prados, a ‘cor verde’ 

pertence à sensação objetiva do objeto ligado aos sentidos, mas o seu agrado pertence à 

sensação subjetiva, “pela qual nenhum objeto é representado” (KANT, 2012 p. 42). 

Kant diferencia o agradável do belo e do bom, mas o belo tem como 

característica o fato de ser “uma complacência desinteressada e livre; pois nenhum 

interesse, quer o dos sentidos, quer o da razão, arranca aplauso” (KANT, 2012 p. 46).  
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O conceito de complacência64 em Kant possui basicamente três contextos, no 

qual o que nos interessa, o do belo, possui esta característica de provir de um desinteresse, 

se diferenciando de um prazer dos sentidos, quando apreciamos por exemplo um vinho, 

em que poderíamos identificá-lo como uma complacência biológica; diferente também 

daquela relacionada à lei moral, o da razão prática, que nos auxilia no sentido de justiça 

e a identificar o que é bom em si, que poderíamos denominar de uma complacência 

prática.  O Belo é, portanto, segundo o esquema kantiano da qualidade, o ajuizamento de 

uma representação mediata pelo sentido de prazer e desprazer, independente de todo 

interesse (KANT, 2012 p. 47).  

Com relação à quantidade, o juízo do Belo, sendo independente de qualquer 

interesse, portanto não particular, deve ser motivo de complacência para qualquer pessoa. 

Como o sentido de prazer se dá na presença do objeto, mesmo que não seja derivado dele, 

justifica-se que o sujeito pense o Belo “como se a beleza fosse uma qualidade do objeto 

e o juízo fosse lógico” (KANT, 2012 p. 48), mas é apenas estético e, como se aproxima 

de um ajuizamento lógico, o sujeito entende que seu julgamento deveria ser universal.  

Como o prazer que se sente na contemplação do Belo é independente da 

sensação advinda dos sentidos, e neste caso não poderia ser, Kant afirma que a nossa 

capacidade de comunicabilidade deste estado de prazer antecede e fundamenta o prazer 

no objeto (KANT, 2012 p. 54). Em outras palavras, o juízo de gosto tem na representação 

do objeto o lado do sujeito como fonte do prazer que se sente e que estabelece a 

comunicação de uma contemplação universal que é anterior e, na verdade, a causa da 

ligação deste sentido de prazer com o objeto. O processo de ajuizamento do Belo, 

portanto, se inicia no ajuizamento do objeto que estabelece o estado de ânimo do sujeito, 

que o induz à comunicação deste estado (indicando o objeto como Belo) e só então é 

sentido o prazer no objeto (KANT, 2012 p. 54)65.  

Sendo um objeto dado, sua representação para que resulte em conhecimento 

necessita da faculdade da imaginação e do entendimento, sendo aquela a responsável pela 

composição do múltiplo na intuição e esta pela unidade do conceito. É no jogo livre destas 

duas faculdades que se estabelece o estado de ânimo que é subjetivo, mas, como sendo 

 
64 A palavra em alemão é Wohlgefallen, que aqui usamos a tradução feita por Rohden e Marques como 

complacência. A opção da editora Vozes foi por satisfação. Ela pode ser também traduzida por bem-estar, 

deleite ou prazer. 
65 Reforçamos este ponto em Kant pela diferença que encontraremos na caracterização do Belo em Schiller. 
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proveniente das faculdades de conhecimento, requerem, estas faculdades, a concordância 

universal, mesmo sem conceitos, daí o princípio que requer esta comunicabilidade ou 

desejo de concordância universal, mesmo sendo subjetivo (KANT, 2012 p. 55).  

Kant demonstra ainda que a beleza deve ser entendida como a forma da 

finalidade de um objeto, em que na representação não apresenta um fim; para Pascal “o 

belo supõe uma finalidade sem ideia de fim”, ou seja, “a beleza alcança uma finalidade 

que não procura” (PASCAL, 2011 p. 172) não havendo, portanto, com relação à 

contemplação do belo, realmente nenhum interesse no objeto. 

Esta análise leva Kant a afirmar que,  

Não pode haver nenhuma regra de gosto objetiva que determine através de conceitos o que seja 

belo. Pois todo o juízo proveniente desta fonte é estético; isto é, o sentimento do sujeito e não o 

conceito de um objeto é seu fundamento determinante. Procurar um princípio do gosto, que 

forneça o critério universal do belo através de conceitos determinados, é um esforço infrutífero, 

por que o que é procurado é impossível, e em si mesmo, contraditório (KANT, 2012, p. 73/74, 

grifos meus). 

O que levará Schiller, ao ler a CFJ, a buscar um tal princípio. 
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2.3 O Belo como símbolo da Moral na Crítica do Juízo 

 A relação entre o Belo e o Moral na CFJ ganha contorno na Dedução dos Juízos 

Estéticos Puros, principalmente no §42, do interesse intelectual pelo belo, no qual Kant 

lembra que a faculdade de juízo estética, relacionada ao prazer do gosto, julga sem 

conceitos pela complacência, mas que admitimos que deveria ser por regras para qualquer 

pessoa e de relevância ainda a necessidade de não haver nenhum interesse. Mas ele 

lembra também que temos uma faculdade de juízo intelectual a priori com as máximas 

para ações práticas, relacionadas ao sentimento moral, na medida em que se qualificam 

espontaneamente para uma legislação universal que, da mesma forma, pela complacência, 

exige de todos conformidade a elas, sem interesse, mas que deveria gerar tal interesse 

(KANT, 2012 p. 155).  

Mas à razão interessa que as ideias tenham realidade objetiva, ou seja, que as 

ideias tenham ação no mundo sensível, assim a razão tem interesse na manifestação da 

natureza, ou seja, “o ânimo não pode refletir sobre a beleza da natureza sem se encontrar 

ao mesmo tempo interessado por ela” (KANT, 2012 p. 156). E este interesse é pela sua 

afinidade moral.  

Kant chama atenção então para a possibilidade do interesse pela beleza da 

natureza indicar uma certa disposição para atitudes morais (ibid.). O ponto importante 

aqui é a possibilidade de prazer na apreciação do belo natural sem interesse, o que implica 

na ideia de que a razão pode se mostrar superior à sensibilidade66 e é esta possibilidade 

que liga o estético ao moral, pois a ação moral a partir de uma máxima pode gerar um 

prazer que é estético, ou seja, uma possível ligação entre o sensível e o inteligível. Este 

ponto é explorado por Schiller em seu texto Acerca da Arte Trágica67 publicada em 1792, 

que iremos abordar no item 3.5 desta dissertação. 

Apesar da analogia entre o estético e o moral, Kant chama a atenção para alguns 

pontos: 

1) O belo apraz imediatamente (mas somente na intuição reflexiva, não como a 

moralidade no conceito); 

 
66 Se não tenho interesse, neste sentido de natureza física, como um desejo material pela coisa, então o 

interesse seria o da razão e é este interesse que aponta para uma superioridade da razão com relação à 

sensibilidade e que indica também a possibilidade de ações morais. 
67 Este artigo se encontra em Teoria da Tragédia (SCHILLER, 1992 p. 83). 
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2) Ele apraz independentemente de todo interesse (o moralmente bom na verdade 

apraz necessariamente ligado a um interesse, mas não a um interesse que preceda 

o juízo sobre a complacência e sim o que é pela primeira vez produzido através 

dele); 

3) A liberdade da faculdade da imaginação (portanto, da sensibilidade de nossa 

faculdade) é representada no ajuizamento do belo como concordante com a 

legalidade do entendimento (no juízo moral a liberdade da vontade é pensada 

como concordância da vontade consigo própria, segundo leis universais da razão); 

4) O princípio subjetivo do ajuizamento do belo é representado como universal, isto 

é, como válido para qualquer um, mas não como cognoscível por algum conceito 

universal (o princípio objetivo da moralidade é também declarado universal, isto 

é, como cognoscível por todos os sujeitos, ao mesmo tempo por todas as ações do 

mesmo sujeito e isso através de um conceito universal) (KANT, 2012 p. 217). 

Esta analogia, segundo Kant, pertence também ao senso comum, quando 

indicamos que uma árvore é majestosa ou os campos são risonhos e alegres, cores são 

inocentes ou modestas, ou seja, estaríamos estabelecendo estas impressões como 

análogas a juízos morais. Desta forma o gosto torna possível uma passagem dos sentidos 

ao interesse moral, na medida em que ele representa a faculdade da imaginação (KANT, 

2012 p. 218). 

O que está implicado aqui é a possibilidade da experiência estética indicar que 

uma ideia da razão, mesmo que a ação decorrente dela seja oposta a uma determinação 

sensível, possa ser superior pelo prazer que lhe é decorrente. Outro aspecto é de uma 

relação que deve ser entendida como de independência entre estética e moral, mas na qual 

a primeira indica um caminho para a segunda, caminho este que será explorado por outros 

pensadores, como fez Schiller. 

Antes de passarmos às considerações sobre o conceito de liberdade em Schiller, 

destacando seu caráter antropológico, devemos indicar antes que já em Kant encontramos 

indícios do caminho que a filosofia de Schiller seguiria, pois para aquele, a sensibilidade 

não é apenas a “inimiga” do entendimento, mas em certo sentido ela é sua parceira. Kant 

em seu Antropologia de um ponto de vista pragmático (1798) afirma que a sensibilidade 

tem má fama, pois é conhecida por confundir a faculdade de representação; é presunçosa, 

teimosa e de difícil dominação pelo entendimento e, talvez o pior, ela é enganosa. Kant 

nos indica que é o que há de passivo na sensibilidade que dá a ela este caráter negativo, 

mas que a perfeição interna do homem deve consistir em ter todas as suas faculdades em 

seu poder e, para que isto ocorra, o entendimento deve dominar “sem, contudo, debilitar 
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a sensibilidade (que é em si plebe, porque não pensa), porque sem ela não haveria matéria 

que pudesse ser elaborada para uso do entendimento legislador” (KANT, 2006 p. 43). 

Para descaracterizar a sensibilidade como apenas algo a ser superado, ele afirma 

que na verdade os sentidos não confundem, pois as informações deles advindas apenas 

não foram ainda ordenadas, o que não poderia ser caracterizado como confusas. O 

entendimento é que deve, como um acréscimo às percepções dos sentidos, uni-las sob 

uma regra, dando ordem ao diverso. A responsabilidade de uma possível confusão é, 

portanto, do entendimento, no caso deste se descuidar de sua incumbência. A 

sensibilidade, neste caso, não só estaria isenta de culpa, mas ao contrário, “é mérito dela 

ter oferecido ao entendimento rico material diante do qual os conceitos abstratos deste 

são frequentemente apenas brilhantes ninharias” (KANT, 2006 p. 44). 

Para Kant os sentidos não possuem a pretensão de governar o entendimento, eles 

apenas oferecem o material para o uso deste, mas que há juízos que não são formalmente 

apresentados ao entendimento e que, por isso, podem parecer ser julgados pelos sentidos. 

Nestes casos, Kant nos explica, o primeiro juízo que parece advir dos sentidos mesmos é 

na verdade do próprio entendimento, oriundo de reflexões efetivas, mesmo que pareçam 

obscuras a ele. (KANT, 2006 p. 45). E com relação à posição de que os sentidos nos 

enganam, Kant a rejeita, pois os sentidos não julgam, daí que o engano só pode ser do 

entendimento. (ibid.) 

Segundo Kant é natural que a lógica ou o entendimento censure a sensibilidade, 

pois ela estaria voltada para o que é superficial, singular ou subjetivo, enquanto o 

entendimento está voltado para o universal. Mas estando ele voltado para as abstrações, 

é também censurado por sua aridez. Kant indicará então que estes aparentes erros da 

faculdade sensível e do entendimento podem ser contornados pelo que ele denomina de 

“modo de consideração estético”, posição esta, que entendemos, Schiller defenderá e que 

passamos a considerar no penúltimo capítulo desta dissertação. 
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3. Capítulo 3 – O Conceito de Liberdade e Moral em Schiller 

3.1 Liberdade e o Belo no Kallias e sua relação com Kant 

3.1.1 Sobre a Liberdade 

Liberdade é seguramente o conceito mais caro para a filosofia de Schiller, Miller 

afirma que “A ideia de liberdade é tão fundamental em Schiller que todas as outras ideias 

devem estar relacionadas a ela, se quiserem ser entendidas corretamente.” (MILLER, 

1970 p. vii). E para os críticos que alegam que o conceito de liberdade que se encontra 

em Schiller está vinculado a uma simples harmonia entre razão e sensibilidade, este autor 

atesta que “Os críticos que minimizam o ideal da liberdade em Schiller, em favor do que 

consideram ser o ideal mais maduro da harmonia, não compreendem que o ideal da 

harmonia é ele próprio baseado no da liberdade.” (ibid.) 

O conceito de liberdade começa a ser delineado por Schiller em sua obra Kallias, 

que é o resultado de uma série de cartas trocadas entre ele e seu amigo Körner (1756 – 

1832), entre janeiro e fevereiro de 1793, nas quais Schiller pretende “avançar” conceitos 

que lhe são caros e que haviam acabado de ser formulados por Kant na CFJ (1790), tais 

como o do gosto, do belo e da arte. Entre seus objetivos Schiller pretende, com relação à 

Kant, “refutá-lo e atacar sua afirmação de que não é possível um princípio objetivo do 

gosto, pois estabeleço um tal princípio” (SCHILLER, 1989 p. 16); de tal ordem que, 

segundo Barbosa, ele demonstra que “o que está em jogo é a determinação de um 

princípio tal que legitime a pretensão de validade estética erguida pelo objeto como uma 

pretensão universal e necessária” (SCHILLER, 1989 p. 19). Esta é uma mudança 

substancial no que se refere a Kant, que vê no sentimento de prazer e desprazer da 

experiência estética apenas uma determinação do sujeito, ou seja, subjetiva, como vimos. 

Para Schiller, sua teoria é uma quarta forma de explicar o Belo, pois ele pode ser 

explicado de forma objetiva ou subjetiva e, a rigor, de modo subjetivo/sensível como em 

Burke, em que, neste caso, “o juízo estético é determinado por sentimentos e impermeável 

a critérios universais” (SCHILLER, 2002 p. 44, nota 5), ou ainda, como indicado nas 

Preleções, em que “Burke diz que a beleza suscita inclinação sem desejo de posse; uma 

explicação verdadeira, mas apenas subjetiva” (SCHILLER, 2004 p. 54).  

Para Schiller, o belo também pode ser explicado de forma subjetivo/racional 

como em Kant, pois, sendo o juízo de gosto estético, “o momento da qualidade acede ao 
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primeiro plano da análise” (SCHILLER, 2002 p. 45, nota 6), o que levaria Kant a concluir, 

como vimos, que o Belo “é o objeto de uma consideração desinteressada que sem a 

mediação de conceitos – portanto, sem a representação de um fim no objeto – apraz 

universal e necessariamente” (ibid.). O juízo de gosto é subjetivo em Kant, porque a 

beleza não é uma propriedade das coisas, um predicado objetivo do objeto, mas um 

sentimento do sujeito (ibid.). Kant, no entanto, admite o direito do juízo de gosto erguer 

uma pretensão de validade universal para esse sentimento, e nisso consistiria seu 

momento racional de que “O juízo de gosto determina seu objeto com respeito à 

complacência (como beleza), com uma pretensão de assentimento de qualquer um, como 

se fosse objetivo” (KANT, 2012 p. 134).  

Segundo Schiller, existe também o critério objetivo racional, cujas referências 

são Baumgarten, Mendelssohn, entre outros racionalistas oriundos da escola de Leibniz 

e Wolff, pois admitem um critério objetivo para o Belo que seria a perfeição dos objetos, 

ponto que Kant já discordava, pois para este “O juízo de gosto é totalmente independente 

do conceito de perfeição” (KANT, 2012 p. 68).  

Por fim, a explicação do Belo dada por Schiller, esta objetiva/sensível, na qual 

ele  “admite, com os sensualistas e Kant, o momento subjetivo do juízo de gosto” 

(SCHILLER, 2002 p. 46), mas, como veremos, Schiller,  ao contrário de Kant, busca um 

fundamento objetivo no objeto, mas diferente da perfeição dos racionalistas.  

Apesar da importância da mudança com relação à explicação do Belo 

adicionando um critério objetivo, mas diferente da perfeição, Schiller usa como 

fundamento de sua filosofia uma interpretação também diferente da liberdade kantiana, 

esta centrada como uma ideia da razão, como vimos no capítulo 2. Para Schiller a 

liberdade possui também um caráter que é antropológico, ou seja, além da ideia de 

liberdade que se encontra na razão no sentido kantiano, ele admite uma liberdade na 

sensibilidade, na natureza, como autodeterminação. Esta consideração nos parece 

importante, pois identificaremos, no decorrer deste capítulo, que o homem completo 

busca a liberdade nas coisas como uma determinação, e ele faz este movimento por 

prazer, um prazer diferente daquele das paixões, dos instintos, mas um prazer que lhe dá 

um sentido de liberdade, momentaneamente alcançando aquilo que lhe é determinado em 

sua origem, como fundamento de sua existência. 
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É importante destacarmos que existem dois conceitos de liberdade em Schiller: 

um que é o fundamento de sua teoria estética, que é mais explorado no Kallias, e aquele 

relacionado à vida moral, o que afirma o homem pleno, livre das amarras da barbárie da 

razão e da selvageria da sensibilidade. Este conceito é melhor ilustrado na sua principal 

obra, a EEH. Em nota, Suzuki confirma o duplo conceito de liberdade em Schiller, “uma 

que se funda na natureza racional e outra, ‘na natureza mista’ do homem” (SCHILLER, 

1989 p. 148), a primeira no sentido kantiano e a outra, mista, que tem em um dos polos 

sua origem antropológica mencionada, ou seja, sensível, mas mista com a racional.  

Como a liberdade em seu sentido racional é uma herança kantiana68, 

suficientemente considerada no capítulo 2, trataremos aqui especificamente a de origem 

antropológica em Schiller e, para tal, precisamos recorrer primeiramente à carta XIX da 

EEH. Nela, Schiller afirma que “O Estado do espírito humano antes de qualquer 

determinação pela impressão dos sentidos é uma determinabilidade sem limites” 

(SCHILLER, 1989 p. 91), ou seja, existe um momento do desenvolvimento do ser 

humano no qual ainda não é possível a formação de uma representação, daí a ideia de que 

a imaginação tem acesso a uma infinitude de espaço e tempo (ibid.). Quando o homem é 

afetado pelos sentidos gera-se então uma representação, uma ideia, uma significação, ou 

seja, um conteúdo, o que estabelece simultaneamente a ocorrência de uma “força agente”, 

que habita assim um mundo agora determinado, “embora enquanto mera capacidade fosse 

ilimitada” (ibid.). Em um sentido a infinitude, ou a liberdade, se perde, mas é a partir 

desta determinabilidade, que sempre nos acompanhará, que nos tornamos agentes e 

vivemos, pois “É somente através de limites, portanto, que chegamos à realidade” (ibid.).  

No quarto parágrafo desta carta encontramos um ponto-chave para entendermos 

este caráter antropológico do sentido de liberdade em Schiller, pois ele indica que esta 

‘realidade’ não poderia surgir apenas de uma “mera exclusão, e nenhuma representação 

jamais surgiria de uma mera impressão sensível se não existisse algo de que se exclui, se 

a negação não fosse referida a algo positivo e se da não-posição não surgisse a posição 

mediante um estado-de-ação absoluto”69 (ibid.). Ou seja, a impressão sensível ocorre em 

 
68 Em nota na carta XIX Schiller indica que “Para evitar mal-entendidos, lembro que a liberdade de que 

falo não é aquela encontrada necessariamente no homem enquanto inteligência... mas sim aquela que se 

funda em sua natureza mista” (SCHILLER, 1989 p. 95), ou seja, liberdade mista que surge do equilíbrio 

entre razão e sensibilidade. 
69 “Força Agente” e “Estado-de-ação absoluto”, segundo Suzuki, em nota, são conceitos tirados de Fichte, 

mas nos parece que relevante é percebermos que na origem, para Schiller, o ser ou esta ‘coisa’ é uma 
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algo já existente e com potencial de ação, que antes da impressão é livre, mas com ela 

perde para sempre essa liberdade. Isto que já existe antes da impressão sensível é, segundo 

Schiller, a mente e sua ação “chama-se julgar ou pensar” (ibid.). O pensamento resulta 

então da ação da mente em julgar ou pensar quando da impressão sensível como algo 

positivo, ou seja, a exclusão do vazio infinito determinado pelos sentidos faz surgir o 

pensamento. Isto leva Schiller a afirmar que “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. 

92). É importante notar que os pares, limitado e ilimitado, finito e infinito, determinado 

e livre, coexistem e, na verdade, um só existe devido ao outro. Mas é de se perguntar, no 

entanto, se Schiller advoga uma dualidade na constituição do ser em sua origem, pois até 

aqui o humano surge da contribuição simultânea do sensível e da mente que julga ou 

pensa. Mas já notamos uma fase em que Schiller defende não haver pensamento nem 

sensibilidade, mas já existir um corpo que se desenvolve para se tornar humano. É neste 

ponto inicial, anterior à dualidade, que defendemos uma unidade que é importante, como 

veremos, para o conceito fundamental de liberdade em Schiller70. 

Schiller afirma que há um abismo entre sensação e pensamento (ou seja, em 

momento posterior àquele que indicamos como inicial), e que ele é infinito e que “sem a 

interferência de uma faculdade nova e autônoma é eternamente impossível que do 

individual surja algo universal, que do contingente surja o necessário” (SCHILLER, 1989 

p. 92). Mas Schiller afirma que, na verdade, “temos diante de nós o espírito finito, não o 

infinito” (SCHILLER, 1989 p. 93), ou seja, é este espírito finito “que se torna ativo 

através da passividade, que chega ao absoluto somente através das limitações, que age e 

forma somente à medida que recebe matéria” (ibid.). É este espírito finito que conjuga o 

impulso pela forma e pelo absoluto o impulso pela matéria e pelos limites; é ele que 

realiza simultaneamente estes impulsos. Só podemos concluir que o ‘espírito finito’, 

 
unidade, ou seja, não haveria dualidade na origem em Schiller, como também não há em Fichte. Para 

Schiller este momento da existência do ser que se tornará um homem, seu momento realmente livre, fica 

como uma memória ou afeto que o fará buscar para sempre esta experiência como uma vontade sem fim e 

autodeterminada. Mas teremos momentos, principalmente na arte segundo Schiller, mas também na 

filosofia segundo Fichte, e até na religião segundo Freud (ver especialmente O Mal Estar na Civilização, 

1930), nos quais podemos sentir esta liberdade. 
70 Beiser parece concordar com esta unidade em Schiller, quando afirma que para este “os seres humanos 

são indivisíveis, que seus poderes formam uma unidade orgânica. Essa convicção está por trás de sua 

interpretação do mito de Vênus. Como toda poesia grega, o mito de Vênus expressa, Schiller diz, a 

admirável filosofia que a humanidade é em última análise una, de que ‘natureza e moralidade, matéria e 

espírito, terra e céu, fluem maravilhosamente juntos’" (BEISER, 2005 p. 101). 
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como realizador, tanto do impulso para o absoluto quanto para o impulso pela matéria, é 

a unidade fundamental e, portanto, não haveria no pensamento de Schiller uma 

dualidade71 na formação do homem. É o espirito finito que cria a dualidade após a 

primeira impressão dos sentidos. 

Essas tendências opostas coexistem no mesmo ser (novamente após a fase em 

que o ser é uma unidade), mas para Schiller o filósofo transcendental, diferentemente do 

metafísico, admite que não só não existe incompatibilidade entre estes dois conceitos, o 

da unidade absoluta e o dos dois impulsos como coexistentes, mas afirma “os dois 

conceitos como condições igualmente necessárias da experiência, sem preocupar-se mais 

com a possibilidade de ligação” (ibid.). Desta maneira, sobre a questão de uma dualidade 

como fundante no pensamento de Schiller, podemos, na verdade, interpretá-la como 

existente se considerarmos os dois impulsos coexistindo (forma e matéria, após a primeira 

impressão dos sentidos, no espírito finito), ou negando-a, quando consideramos uma 

unidade absoluta, o espírito finito. A princípio, poderíamos considerar Schiller como 

concordando com a coexistência de ambos, digo tanto a da unidade absoluta ou espírito 

finito quanto a do dois impulsos; talvez por ser para ele indiferente preferirmos uma a 

outra, ou seja, neste sentido, podemos considerar Schiller como advogando a unidade e a 

dualidade simultaneamente, não havendo, segundo seu pensamento, uma contradição. 

Podemos, no entanto, dar uma interpretação adicional que advogaria pela unidade como 

constituinte no pensamento de Schiller, na qual ele afirma que  

Cada um destes dois impulsos fundamentais (forma e matéria), 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 liberdade entre ambos (ibid., grifos meus).  

Esses dois impulsos fundamentais surgem após serem desenvolvidos, ou seja, 

houve um tempo em que eles não estavam desenvolvidos (que é exatamente o que ele 

advoga como vimos),  ou até sequer existiam (também como vimos quando chamamos a 

atenção para a carta XIX), mas o ser ou unidade absoluta já existia como foi demonstrado. 

Daí decorre que a unidade absoluta ou espírito finito desenvolve estes dois impulsos a 

 
71 Reconhecemos que a questão da Dualidade ou Unidade no pensamento de Schiller não é consenso entre 

os comentadores e não temos o objetivo de defender aqui a posição de ser uma Unidade. No entanto, 

julgamos importante para a correta interpretação da liberdade em seu sentido antropológico em Schiller. 

Na verdade, acreditamos que não seria possível evitar a identificação desta Unidade, como deve ficar claro 

no decorrer deste capítulo. 
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partir de um único impulso, o que então nos conduziria também a uma interpretação de 

unidade original em Schiller72 como fundante e não a de dualidade73. Alguns 

comentadores defendem a posição de dualidade original em Schiller. Cecchinato, por 

exemplo, afirma que para ele74,  

Os dois mundos porém, o racional e o sensível, continuam separados, como em Kant, mas a 

interação livre é garantida pelo impulso lúdico, o qual permite um desenvolvimento harmônico 

do homem e, consequentemente, a realização da liberdade, neste sentido podemos afirmar que 

Schiller mantém o dualismo Kantiano, mas tenta forçá-lo por meio da concepção conceito de 

impulso e de ação reciproca, com a ação reciproca dos impulsos racional e sensível, atuada pelo 

impulso lúdico, é possível que a racionalidade seja sensibilizada e o sensível racionalizado, 

mantendo porém ambos a própria essência (CECCHINATO, 2016 p. 109)75. 

Miller também indica que “Ele (Schiller) também assume a visão de Kant do 

caráter dual da existência, tanto sensível quanto supersensível; pois é somente por tal 

filosofia dualista que a crença na liberdade pode ser mantida diante do fato inegável da 

necessidade natural.” (MILLER, 1970 p. 20). 

O duplo constrangimento indicado por Schiller, no qual ocorre uma supressão 

recíproca, dá à vontade “uma perfeita liberdade entre ambos” (SCHILLER, 1989 p. 93). 

Neste sentido, a vontade livre e a ação recíproca dos dois impulsos devem ser 

interpretadas como coexistentes, ou seja, a vontade livre pode ser vista como resultado 

da ação recíproca ou como causa da ação recíproca76. Isto permite a Schiller afirmar que 

“Não existe no homem nenhum outro poder além de sua vontade” (SCHILLER, 1989 p. 

94). Mas a vontade possui algo que a pressupõe, ou seja, lhe é anterior, que Schiller 

denomina de autoconsciência. É, pois, a autoconsciência, que “com sua unidade 

inalterável seja estabelecida simultaneamente a lei da unidade de tudo aquilo que é para 

 
72 Que adotamos, pois consideramos, como já afirmamos, importante para a correta interpretação do sentido 

de liberdade de cunho antropológico no pensamento de Schiller. 
73 Como veremos no item 3.3, na Belo e liberdade nas Cartas a Augustenburg, o conceito de Ser Finito 

suporta também a interpretação de uma unidade original em Schiller. 
74 Esta questão da dualidade ou da unidade em Schiller possui uma relevância que vai além do conceito de 

liberdade, pois afeta a percepção da diferença existente entre a filosofia de Schiller e a de Fichte, em que 

comentadores indicam uma total diferença entre ambos (como Acosta), sem pontos de contato, ou uma 

dependência total da filosofia de Schiller com relação a Fichte e/ou a Kant, não havendo em Schiller nada 

de original. Este ser puro, livre em sua origem, tem como a principal determinação de sua existência a busca 

por voltar a ser livre.  
75 O homem dividido para Schiller surge depois da primeira representação, como destacamos. Portanto a 

interpretação de uma dualidade em Schiller, a mesma que vemos em Kant, faz referência a maior parte da 

existência humana e como encontramos o homem na vida política, então é neste estado que devemos educar 

o homem para que ele possa retornar a sua unidade original. 
76 Isto é novamente devido ao mesmo critério da relação finito/infinito, determinado/livre, forma/conteúdo, 

etc. 
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o homem e de tudo aquilo que deve vir a ser através dele, a lei da unidade de seu conhecer 

e de seu agir” (ibid.).  

A autoconsciência se autoafirma, se reconhece como fundadora de tudo, que se 

torna consciente quando tocada pela sensibilidade, mas se identifica como anterior a esta 

experiência e, portanto, fundamentalmente livre, determinada devido à sensibilidade, mas 

originalmente livre. É esta condição inicial da autoconsciência livre que é a causa da 

vontade que nos direciona à liberdade. O homem pode não saber, mas o que ele mais 

deseja é ser livre, pois a autoconsciência, agora determinada ou autodeterminada, busca 

a sua indeterminação ou liberdade, estágio este anterior a sua determinação pelos 

sentidos.  

Assim o homem tem sua origem na liberdade e buscaria, até a morte, o retorno 

a este estágio. Com isso, segundo Barbosa, “Schiller certamente humanizou o conceito 

kantiano de liberdade, resgatando a dignidade da sensibilidade” (BARBOSA, 2017 p. 

75). Esta busca por liberdade, que poderíamos considerar como inconsciente, leva o 

homem a projetar este desejo de liberdade ao objeto da arte que, tendo determinadas 

características, devolve, como um espelho77, uma aparência de liberdade que faz o 

homem ter prazer78.  

De relevância para a questão moral em Schiller é se esta “projeção” do desejo 

de liberdade está sempre presente no homem, mesmo se este não estiver em 

contemplação. Acreditamos ter indicado que este desejo original de liberdade é um 

fundamento de nossa existência, por isto universal, ou seja, teríamos sempre em nossas 

ações um componente fundante que é a busca pelo prazer de se sentir livre, mas que 

devido à falta de harmonia entre razão e sensibilidade, estaríamos sempre impulsionados 

por um ou pelo outro. O que a arte nos mostra ou nos aponta, é que temos algo que está 

em nossa constituição, presente em todos os homens e em todos os tempos, que 

identificamos como um prazer ou um sentido que nos acompanha em toda nossa vida e 

que pode também nos dar o caminho para uma existência moral, na qual buscaríamos 

 
77 Neste aspecto poderíamos concordar com Kant quando este afirma que não existe nada no objeto que 

possa fazer com que o sujeito que o observa sinta o que sente. Para Schiller a diferença seria em afirmar 

que o objeto teria, pelo menos, uma característica (já identificando como falha sua análise de critérios 

objetivos relacionados à técnica) necessária e suficiente, a de se “comportar” como um espelho para o meu 

desejo ou minha vontade de liberdade; e, de acordo com Kant, tudo o mais pertence ao sujeito. E já que um 

espelho não pode ser ele mesmo belo, o sentido de beleza só poderia estar no sujeito.  
78 Este prazer, em sua interpretação antropológica, é aquele que ocorre quando o homem “é lembrado” de 

seu estado livre em sua origem. O que implica em que o homem, em sua relação com as coisas da natureza, 

e principalmente com outro homem, pode ter a mesma experiência que tem com a bela arte. 
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libertar a natureza para termos prazer e sermos felizes. Esta é uma questão que nos coloca 

à frente do tema da moral em Schiller, mas que possui implicações na vida e na cultura 

em sociedade, mas principalmente na política. 
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3.1.2 Sobre o Belo 

De volta ao Kallias, Schiller afirma que a experiência com o Belo na obra de arte 

possui dois fundamentos: um subjetivo, o prazer que se sente; outro objetivo, a ideia de 

liberdade no fenômeno originada no sujeito, que ‘empresta’ esta liberdade ao objeto e 

este funciona como uma espécie de espelho, dando ao sujeito um sentido de liberdade 

que aparenta estar no objeto.  

Schiller argumenta no Kallias que o prazer que sentimos na apreciação do Belo 

é, na verdade, um sentido de liberdade, sendo que esta liberdade se encontra em nossa 

razão teórica, que a empresta à razão prática e esta ao objeto e, como acabamos de ver, 

esta liberdade reside também no ser absoluto como seu principal fundamento79, ou seja, 

no homem completo, como veremos, existe uma espécie de ‘união’ entre a liberdade da 

razão e a da sensibilidade. Neste sentido, a liberdade é pensada e esta ideia contribui para 

a experiência estética do Belo, mas ela, a liberdade, possui também um componente que 

é antropológico, ou seja, o que sentimos com esta experiência é um prazer no atendimento 

a um ‘desejo’ ou a um impulso que nos é fundante, o da liberdade. 

Em carta à Körner, em 8 de fevereiro de 1793, Schiller inicia o argumento que 

demonstra que a beleza é liberdade no fenômeno. É nesta carta que a relação entre beleza 

e liberdade ganha contorno e nos aproxima de uma resposta à nossa pergunta sobre qual 

a relação entre beleza e liberdade, que fizemos logo no início. Assim, destacaremos os 

principais momentos de seu argumento devido a sua importância, tanto para o sistema 

filosófico de Schiller quanto para o conceito de liberdade80. 

Schiller inicia chamando a atenção de Körner de que no fenômeno, no qual 

temos acesso ao mundo exterior, podemos ter uma atitude ativa ou passiva ou ambas, 

simultaneamente. Passiva quando apenas sentimos seus efeitos e ativa quando o 

determinamos, mas ambos quando os representamos. Mas Schiller está particularmente 

interessado na contemplação de objetos no fenômeno, no qual “nos comportamos 

 
79 Liberdade em Schiller, em seu contexto antropológico, insistimos, é um estado de liberdade antes da 

formação do pensamento, como explicamos anteriormente. Este estado passa a se configurar como um 

desejo fundante na natureza humana. Desenvolvemos posteriormente razão e sensibilidade, esta voltada 

mais para a manutenção da vida, uma vida na busca de prazeres e distanciamento de dores e, aquela, como 

mecanismo para conhecer o mundo e para dominá-lo. O ser absoluto, anteriormente mencionado, tem como 

principal meta realizar a liberdade no mundo material. 
80 Barbosa, na introdução do Kallias, brilhantemente recapitula “brevemente os passos da argumentação de 

Schiller” (SCHILLER, 2002 p. 20); aqui, na tentativa de sermos um pouco mais didáticos, nossa 

recapitulação será menos breve. 
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passivamente enquanto sentimos suas impressões; ativamente, enquanto submetemos 

essas impressões às nossas formas da razão” (SCHILLER, 2002 p. 54).  

A razão teórica, por sua vez, liga representações com representações quando visa 

o conhecimento ou liga representações com a vontade quando visa a ação, mas neste caso 

a razão é prática (SCHILLER, 2002 p. 55). A razão teórica aplica sua forma a 

representações, sendo imediatas pela intuição ou mediatas quando conceitos. É 

contingente quando a intuição sensível concorda com a razão teórica, mas necessária 

quando os conceitos concordam com a razão teórica ou, então, iriam “suprimir a si 

mesmos” (ibid.). 

A razão prática aplica sua forma a ações, sendo elas livres ou não; livres quando 

determinadas pela razão teórica, mas não-livres quando determinadas pelas paixões; é 

necessária a concordância das ações livres com a forma da razão prática, mas contingente 

a concordância das ações não-livres com ela (SCHILLER, 2002 p. 55/56). 

Uma ação da vontade não pode ser apenas análoga à liberdade, ou ela é ou deve 

ser efetivamente livre, mas um efeito mecânico regido por leis naturais só pode ser, no 

máximo, análogo à liberdade (SCHILLER, 2002 p. 56). 

A razão teórica, quando voltada para o conhecimento examina se um dado objeto 

pode ser ligado a uma representação existente e, sendo este o caso, esta representação é 

um conceito e ela concorda com a sua forma (ibid.). Mas se a representação é uma 

intuição, ou seja, não há um conceito a ser aplicado, a razão teórica empresta então 

regulativamente (empresta uma regra) à representação, pois aquela deve sempre descobrir 

uma concordância da representação com a sua forma para poder ajuizá-la. Neste sentido, 

ela, a razão teórica, introduz, “pelos seus próprios meios, um fim no objeto e decide se 

ele é conforme a esse fim” (SCHILLER, 2002 p. 57). 

Schiller informa a Körner que a beleza não tem relação com a razão teórica, e 

como além da razão teórica só existe a prática, a beleza tem que ter relação com esta. 

Como a razão prática abstrai-se de todo o conhecimento, ela age exclusivamente pelas 

determinações da vontade, ou seja, interiormente. Se a razão prática agisse por 

determinações externas, seria heterônoma, mas sendo ela não determinada exteriormente, 

é autônoma ou, pelo menos, deve parecer que é (ibid.).  
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A razão prática age livremente aplicando sua própria forma, ou por efeitos 

naturais ou instintivos. Se ela aplica sua forma conforme sua vontade pura, ou seja, livre, 

esta ação é moral. Mas na contemplação de um objeto, no qual a razão prática não é 

demandada para a ação, se ela, ao aplicar sua forma à representação, não encontra 

correspondência, ela então empresta ao objeto (na verdade a sua representação) uma regra 

ou uma vontade, uma faculdade de determinar a si mesmo, e então o considera sob a 

forma dessa vontade que passou a ser dele, do objeto, assim como o faz a razão teórica 

quando de uma representação intuitiva. O objeto, ou sua representação, passa a ser, neste 

caso, autônomo ou autodeterminado (SCHILLER, 2002 p. 58).  

Apenas um ser racional age livremente, e se um ser natural parece agir a partir 

de sua própria natureza, demonstrando agir de forma autodeterminada, então ele age de 

forma similar à liberdade ou simplesmente de forma livre (SCHILLER, 2002 p. 59). Mas 

como tudo isto que foi explicado ocorre no fenômeno, ou seja, não que o objeto seja 

realmente livre, Schiller afirma que essa liberdade é meramente liberdade no fenômeno 

(ibid.). 

Schiller irá concluir essa carta elencando os quatro modos de ajuizamento com 

relação ao fenômeno: o ajuizamento de conceitos é lógico, segundo a forma do 

conhecimento, ou teleológico, quando de intuições. Um ajuizamento segundo a forma da 

vontade pura, ou livre, é moral, enquanto o ajuizamento de efeitos não-livre, mas segundo 

a forma da vontade pura, é estético. É conforme à razão quando há concordância de um 

conceito com a forma do conhecimento; é similar à razão quando há analogia de uma 

intuição com a forma do conhecimento; “o acordo de uma ação com a forma da vontade 

pura é a eticidade” (ibid.) ou moralidade; agora a “analogia de um fenômeno com a forma 

da vontade pura ou da liberdade é a beleza” (ibid.), então “A beleza não é pois outra coisa 

senão liberdade no fenômeno” (SCHILLER, 2002 p. 60). 

Para Barbosa “A beleza encontra-se pois na esfera da razão prática” 

(SCHILLER, 2002 p. 21), que já cria uma relação com a moralidade, mesmo que de forma 

indireta, o que ainda iremos explorar aqui, mas “a experiência estética mobiliza a razão 

prática enquanto a desonera dos imperativos da ação, liberando-a para mera 

contemplação” (ibid.).  

Notemos, no entanto, que não está claro ainda de que forma a analogia de um 

fenômeno, com a forma da vontade pura ou da liberdade, representa o belo ou a beleza. 
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Como Schiller afirma na carta de 23 de fevereiro de 1793, na qual “aquela liberdade das 

coisas, que designamos com o nome de beleza, seja o mesmo que esta liberdade no 

fenômeno, ainda não está de modo algum demonstrado” (SCHILLER, 2002 p. 81). Em 

uma carta anterior, a de 18 de fevereiro de 1793, ele confirma que até este momento seu 

princípio da beleza é apenas subjetivo, mas que irá demonstrar que a beleza possui 

qualidades objetivas (SCHILLER, 2002 p. 66). Adiciona que oferece um conceito de 

beleza, mas que, junto com Kant, nega que este conceito é que justifica ou realiza o prazer 

na experiência, ou seja, nega “que a beleza apraza por esse conceito” (ibid.).  

Para encontrar então a resposta sobre a relação entre o belo e a liberdade no 

fenômeno, Schiller afirma que precisa mostrar, em primeiro lugar, “que aquilo de objetivo 

nas coisas, pelo que elas são postas no estado de aparecer como livres, é justo também 

aquilo que, se está presente, lhes confere beleza, e se falta, aniquila sua beleza” 

(SCHILLER, 2002 p. 81). E, em segundo lugar, precisa mostrar que “a liberdade no 

fenômeno traz necessariamente consigo um tal efeito sobre a faculdade de sentir, um 

efeito que é inteiramente igual àquele que encontramos ligado à representação do belo” 

(ibid., grifos meus). Mas ele afirma também que é “lícito ver como um empreendimento 

em vão demonstrar a priori este último aspecto” (ibid.), pois isto estaria no campo da 

experiência e que um tal sentimento “não se deixa extrair analiticamente, nem do conceito 

de liberdade, nem do da experiência” (SCHILLER, 2002 p. 82), limitando-o a demonstrar 

apenas empiricamente, ou seja, por indução e pela via psicológica. Nos perguntamos, no 

entanto, se a via psicológica em conjunto com a via antropológica nos indicaria que o 

prazer desta experiência do belo como liberdade no fenômeno ocorre devido ao 

atendimento momentâneo de um desejo fundante de liberdade, que está no próprio sujeito 

em sua constituição, cuja origem está na vontade gerada pela autoconsciência do ser puro 

ou espirito finito em ser livre. 

Com relação à primeira demonstração, Schiller afirma que o objeto precisa ter 

um fundamento objetivo como propriedade dele. Ele indica que um objeto, se é 

determinado, ou é do exterior ou não é. Se não parecer determinado do exterior, mas 

parecer determinado, só pode parecer determinado do interior, e se assim o é, ele parecerá 

ser livre (SCHILLER, 2002 pp. 82-83). Mas ele pergunta como se dá então a 

representação de um não-ser-determinado-do-exterior? Como a faculdade de 

entendimento é provocada a refletir sobre a forma do objeto e, neste sentido, o 

entendimento entra em jogo com a faculdade de imaginação, uma regra é então buscada, 
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mas ela não necessariamente existe. Schiller afirma então que “Uma forma que indica 

uma regra (que se deixa tratar segundo uma regra) chama-se conforme a arte ou técnica” 

(SCHILLER, 2002 p. 84). É a técnica, portanto, que cria uma forma e que leva o 

entendimento a buscar uma regra para determinar o objeto que, neste caso, nega apenas a 

determinação-do-exterior, o que leva o entendimento de forma necessária a representar o 

objeto como determinado-do-interior ou livre (ibid.). Schiller é levado a concluir 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. 85). Assim, o 

“fundamento da liberdade adjudicada ao objeto encontra-se pois nele mesmo, embora a 

liberdade se encontre apenas na razão” (SCHILLER, 2002 p. 91) e, como temos insistido, 

como um desejo81 ou impulso original do ser absoluto.  

Schiller lembra uma proposição de Kant na CFJ na qual afirma que “A natureza, 

diz ele, é bela se parece arte; a arte é bela se parece natureza” (ibid.), o que para Schiller 

confirmaria sua tese, pois esta proposição torna “a técnica num requisito essencial do belo 

natural e a liberdade na condição essencial do belo artístico” (ibid.). Nas Preleções 

Schiller afirma que “A crítica de Kant nega a objetividade do belo a partir de um 

fundamento insuficiente, porque o juízo sobre o belo se funda sobre o sentimento de 

prazer” (SCHILLER, 2004 p. 66), e logo depois que “A livre ação do ânimo é essencial 

ao efeito do belo. Segundo Kant, o belo é efeito da liberdade interna; segundo Burke, 

causa da mesma” (ibid.) 

Não é, no entanto, qualquer objeto que possui características de ser 

autodeterminado. Para que esta experiência seja possível nas obras de arte, elas precisam 

ser criadas obedecendo a uma determinada técnica e usando certo estilo. Com relação à 

técnica, Schiller nos diz que o objeto da Bela Arte precisa ter características que permitam 

a experiência estética, o que ele denomina de Heautonomia; autonomia é a 

autodeterminação no sentido negativo da não determinação por causas externas e 

Heautonomia é autodeterminação no sentido positivo de agir de causas internas82. De 

maneira alternativa, se autonomia significa autogovernança, autodeterminação de acordo 

 
81 Temos usado recorrentemente o termo ‘desejo’ para se referir a uma espécie de causa da vontade, como 

um instinto diferente daquele do animal, um “algoritmo” inscrito em nossa constituição. Como comparação, 

podemos indicar que em Fichte o Eu puro, determinado, possui, como determinação fundamental, ser não-

determinado ou realizar a liberdade no mundo fenomênico, que, assim, poderíamos também considerar 

como um desejo. 
82 Interessante notar a proximidade da ideia de autonomia e heautonomia com o conceito de liberdade 

positiva e negativa em Isaiah Berlin, em um famoso artigo denominado Two Concepts of Liberty (1958). 
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com a forma da lei, Heautonomia significa que estas leis derivam da natureza interna do 

objeto. Ou seja, o objeto da arte não pode parecer apenas autônomo, ele precisa ser 

autônomo e respeitar sua própria natureza, ser determinado, portanto, por sua essência 

interna. É esta característica que o objeto da Bela Arte deve ter para que o sujeito possa 

então emprestar a ele, o objeto, o sentido de liberdade que só se encontra no próprio 

sujeito e, tendo o objeto estas características, possa refletir o sentido de liberdade que lhe 

foi emprestado. São estas condições que o objeto da arte precisa possuir para que possa 

ser visto como Belo. 
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3.2 A liberdade estética em Schiller e seu significado antropológico 

Com relação à experiência estética, originada no sentido de liberdade percebida 

pelo sujeito, nos falta ainda relacionar esta experiência do sujeito com o Belo ou a Beleza, 

ou seja, por que o sujeito afirma que o objeto da arte é belo quando a experiência é a de 

liberdade no fenômeno, ou, em outras palavras, como explicar que do sentimento de 

liberdade externamos a palavra Belo ou Beleza?  

Barbosa, na introdução do Kallias, defende a hipótese de que teríamos que mudar 

o eixo da investigação no sentido kantiano e schilleriano, no qual a “validade 

intersubjetiva – universal e necessária – aspirada tanto pelo juízo como também pelo 

objeto” (SCHILLER, 2002 p. 27) - se deslocaria para “uma análise pragmático-linguística 

da comunicação estética” (ibid.). Barbosa nos mostra que tanto Kant quanto Schiller 

ficaram à margem da questão da comunicação, se concentrando na “análise das condições 

universais e necessárias do conhecimento possível à análise das condições universais e 

necessárias do entendimento possível” (ibid.). Se este eixo fosse deslocado de forma a 

considerarmos os juízos estéticos como atos de fala, em que, como ficamos conhecendo, 

demandam necessariamente concordância de nossos pares, avançaríamos em relação a 

Kant com sua “analítica da faculdade de juízo estética” (ibid.) e com relação a Schiller, 

com sua “busca de um princípio objetivo para o belo” (ibid.). 

O argumento para tal tese, segundo Barbosa, é análogo ao usado pelo próprio 

Kant, pois 

se Kant entende que essa pretensão se funda meramente sobre as condições formais requeridas 

para a possibilidade de um conhecimento em geral, condições que ele explicita recorrendo à 

ideia de um “sentido comum”, penso que a pretensão ao assentimento de todos radica-se nas 

condições formais, universais e necessárias, para a produção de um acordo em geral, condições 

a partir das quais o gosto se deixa ver como uma espécie de sensus communis constituído pelo 

uso da linguagem voltado para o entendimento. Assim tomado, o sensus communis remete à 

ideia reguladora de uma comunidade ilimitada de comunicação, entendida como uma 

comunidade de leitores, ouvintes, espectadores e autores, perante a qual também as obras erguem 

sua pretensão de validade estética com vistas a um reconhecimento universal (ibid.) 

Schiller, mesmo que de forma indireta e em nota, afirma que “Por louváveis que 

sejam nossas máximas, como poderemos ser razoáveis, bondosos e humanos se falta a 

faculdade de apreender fiel e verdadeiramente a natureza do outro, se falta a força de nos 

apropriarmos de situações estranhas, de tomarmos nosso o sentimento alheio?” 
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(SCHILLER, 1989 p. 65), que seria possível, como afirma Barbosa, pelo uso da 

linguagem, não na tentativa de apreender os conceitos, mas naquilo que é sentido e não 

tem como ser dito, estaríamos assim no campo do espírito e não no da letra.  

Schiller, neste sentido, parece indicar que a experiência do Belo pela arte nos 

mostra um caminho de apreender isto que não tem como ser dito ou, se dito, não pode ser 

apreendido por conceitos. É preciso desenvolver esta capacidade receptiva e tentar captar 

“o espírito” da letra, pois, de acordo com Barbosa, possuímos um sensus communis, que 

não só permitiria este reconhecimento universal de uma comunidade ilimitada de 

comunicação, mas talvez, e principalmente, como mecanismo de reconhecimento do 

outro como alguém que tem sentimentos como eu, que sofre como eu e que o que mais 

necessitamos seria o reconhecimento do outro como seres desejantes do sentido de 

liberdade. Honneth, se referindo ao projeto de Habermas, afirma que para este  

a “racionalidade instrumental” identificada na Dialética do Esclarecimento como racionalidade 

única dominante e, por isso, objeto por excelência da crítica, não deve ser demonizada, mas é 

preciso, diferentemente, impor-lhe freios. Para tanto, HABERMAS irá formular uma teoria da 

racionalidade de dupla face, em que a racionalidade instrumental convive com um outro tipo de 

racionalidade, a “comunicativa” (HONNETH, 2003 p. 13, grifos meus). 

Aragão, na apresentação do livro Agir Comunicativo e Razão 

Destranscendentalizada de Habermas, menciona uma frase que ouviu do Prof. Eduardo 

Portella83, que lhe causou significativo impacto, no qual dizia que “a linguagem e a 

literatura são o endereço da liberdade” (HABERMAS, 2012 p. 8), na qual Aragão a 

relaciona com uma vontade de Habermas de “assegurar a possibilidade de uma 

‘transcendência de dentro da razão’, apesar de seu enraizamento nos contextos históricos, 

através da cooperação e crítica mútuas dos sujeitos racionais” (HABERMAS, 2012 pp. 

9-10). 

Como havíamos indicado, a concepção antropológica da liberdade em Schiller, 

no qual o sentido de prazer tem sua origem na constituição do sujeito quando este era 

“livre”, pois não havia nele representação, era um infinito vazio no sentido de infinitas 

possibilidades, indica não apenas a liberdade como fundamento e origem do ser, mas 

indica principalmente o destino do homem. Com o surgimento do impulso formal e 

sensível, razão e sensibilidade passam a operar sistematicamente para conhecer e dominar 

 
83 Quando de seu discurso ao receber o título de Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 



83 
 

o mundo, cada uma em seu campo, tendo como motor nossos impulsos desejosos e 

racionais.  

A obra de arte, quando estamos em estado de contemplação, nos mostra que 

como humanos temos algo a mais, uma sensibilidade superior que nos dá prazer. Neste 

estado de contemplação projetamos nosso desejo original de sermos livres e sentimos 

prazer quando um objeto nos “responde” como um espelho, projetando em nós, de volta, 

uma impressão de liberdade que jamais teremos. Não saímos de um museu mudados, mas 

reconhecemos em nós algo diferente que no dia-a-dia razão e sensibilidade, buscando 

individualmente atender suas metas, não nos permitem sentir. É a busca por este prazer 

“especial” na vida cotidiana que tornará o homem moral e feliz, pois, segundo Suzuki, 

“Mediante essa concepção do homem educado pelo belo como indivíduo virtuoso, a 

estética acaba por reencontrar a virtude e a felicidade” (SCHILLER, 1989 p. 16), o que a 

moral kantiana havia relegado aos aposentos de fundo em sua doutrina (ibid.). 

Ainda de acordo com Suzuki, “No impulso lúdico, o homem não desfruta da 

liberdade moral stricto sensu, mas de uma liberdade em meio ao mundo sensível” 

(SCHILLER, 1989 p. 15), pois, para Schiller, “sempre que contempla um objeto belo, o 

homem está ao mesmo tempo projetando simbolicamente sua própria liberdade nesse 

objeto” (ibid.). 

Suzuki indica ainda que o homem assim destinado em realizar a liberdade, é 

chamado por Schiller de nobre, pois 

Onde quer que o encontremos, este tratamento espirituoso e esteticamente livre da realidade 

comum é o sinal de uma alma nobre. Deve ser dita nobre a alma que tenha o dom de tornar 

infinitos, pelo modo de tratamento, mesmo o objeto mais mesquinho e a mais limitada empresa. 

É nobre toda forma que imprime o selo da autonomia àquilo que, por natureza, apenas serve (é 

mero meio). Um espírito nobre não se basta com ser livre; precisa pôr em liberdade todo o mais 

à sua volta, mesmo o inerte. (ibid.)84 

Tentaremos, agora, verificar se na apreciação das cartas ao Príncipe de 

Augustenburg conseguiremos mais subsídios para entendermos a relação entre o Belo, a 

liberdade, a moral e a política na obra mais importante de Schiller. 

  

 
84 Carta XXIII de Schiller a Augustenberg (p. 111 da EEH). 
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3.3 Belo e liberdade nas Cartas a Augustenburg 

Como vimos com Calvin na introdução desta dissertação, a EEH foi publicada 

como uma série de cartas em três números da revista Horen, cartas estas que derivaram 

da correspondência entre Schiller e o Príncipe de Augustenburg, no período de fevereiro 

a dezembro de 1793. Barbosa indica que “A partir do princípio kantiano de que o belo 

não pode formar moralmente os homens ou predispô-los para a virtude, já que a conduta 

moral é uma escolha unicamente racional” (SCHILLER, 2009 p. 4), motiva Schiller a 

desenvolver uma teoria em que o belo possa induzir os homens à socialidade e mostrar 

que o belo “lembra” ao homem o seu mais profundo desejo, o de liberdade. Desejo este 

intrinsicamente relacionado à conduta moral a partir da razão e da sensibilidade.  

Esta indução se justifica pela busca do homem de libertar o mundo material, 

libertar a natureza, para que ele tenha prazer como vimos. Agindo assim, “apesar de 

ineficaz para tirar o homem do estado em que predominam as paixões sensíveis e elevá-

lo à moralidade, o desenvolvimento do belo se mostra como a via capaz de propiciar 

harmonia, ao mesmo tempo no indivíduo e na sociedade” (ibid.).  

Kant, comentando esta posição de Schiller, indica em nota que, 

O Sr. Prof. Schiller, na sua dissertação, composta com mão de mestre, sobre graça e dignidade 

na moral (Thalia 1793, no 3) desaprova este modo de representação da obrigação... mas, por 

estarmos de acordo nos princípios mais importantes, não posso estabelecer neste um desacordo; 

contanto que possamos entender um ao outro. – Confesso de bom grado que não posso associar 

graça alguma ao conceito de dever, justamente por mor da sua dignidade (KANT, 2008 p. 27)85. 

Na sequência de cartas publicadas no número 1 da Horen, Schiller procura 

descrever sua época e necessidade de um tipo de educação para que o homem possa ser 

livre e agir livremente. Neste sentido, Schiller irá sugerir que o estado deixe de governar 

pela força e passe a governar pela razão e, para que isto ocorra, terá que resistir e superar 

a tirania dos sentidos que leva o homem à selvageria, assim como a inércia da razão, que 

o leva ao barbarismo (CALVIN, 1902 p. 204).  

 
85 Allison, interpretando este comentário de Kant, afirma que “Embora o próprio Kant tenha aceitado a letra 

de Schiller, ao reconhecer um acordo em princípio, é geralmente reconhecido que há diferenças 

fundamentais que separam os dois pensadores e que estes se referem principalmente ao significado moral 

atribuído à sensibilidade” (ALLISON, 1990 p. 181). 
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No número 2 da revista, a sequência de cartas irá mostrar como o amor à beleza 

poderá redimir a natureza humana, já que o estado não pode ajudar, pois o trata como se 

não tivesse razão, nem mesmo a filosofia que busca cultivar somente a razão resolveria, 

pois o trata como se não tivesse sentimentos86 (ibid.). Será mostrado, portanto, como o 

sentido estético resolve esta questão.  

Ele descreve os dois impulsos fundamentais do homem, o impulso sensível e o 

formal, que quando desenvolvidos harmonicamente se anulam mutuamente, gerando um 

terceiro impulso, o lúdico. Já na última sequência de cartas, a terceira, Schiller irá explicar 

que “o estado estético é perfeitamente neutro no que diz respeito à influência da vontade. 

Uma boa obra de arte deve nos deixar em um estado de elevada serenidade e liberdade de 

espírito” (ibid.). 

Schiller inicia sua correspondência com o Príncipe motivado pela defesa da 

causa da beleza, que já reconhecemos como sendo um sentido de liberdade que o sujeito 

sente e o expressa identificando o objeto como belo, no qual nem o objeto nem o sujeito 

são verdadeiramente livres. Para esta defesa, ele precisa apelar tanto aos princípios quanto 

aos sentimentos e já aproximando a experiência estética do belo com a experiência moral, 

pois “Toda a sua magia (da experiência moral) reside em seu mistério (sentimos, mas o 

entendimento não explica), e a supressão do vínculo necessário de seus elementos é 

também a supressão de sua essência” (SCHILLER, 1989 p. 22, o itálico é meu). Na qual, 

como já vimos, uma ação moral pode ser bela se ela, assim como o objeto da obra de arte, 

nos fizer ter um sentido de liberdade e, se temos este prazer, podemos considerar 

preferirmos este prazer ao do atendimento às nossas paixões inferiores. 

Na Carta II, Schiller pergunta ao Príncipe se não seria extemporâneo chamar a 

atenção para as belas artes, pois a demanda das investigações filosóficas estavam voltadas 

para a questão moral, para “a construção de uma verdadeira liberdade política” 

(SCHILLER, 1989 p. 23); mas para Schiller, como já observamos, seria exatamente pelo 

caminho da bela arte que chegaremos ao convívio político, pois aquela nos ajuda a 

 
86 A educação pela via filosófica é uma proposta de Fichte que vê “com bons olhos” uma abordagem estética 

para esta educação filosófica.  Schiller, por outro lado, vê na educação estética pelas artes o melhor caminho 

para educar o homem para se tornar completo. 
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localizar em nós mesmos um prazer em libertar as coisas do mundo87,88. É nesta carta que 

Schiller afirma que “a arte é filha da liberdade” (ibid.) e pretende mostrar que para 

“resolver na experiência o problema político é necessário caminhar através do estético, 

pois é pela beleza que se vai à liberdade” (SCHILLER, 1989 p. 24), em que Suzuki 

identifica, em nota89 uma fonte de controvérsia entre comentadores, na qual muitos 

identificam uma circularidade no conceito de liberdade em Schiller, incluindo Fichte. A 

defesa da não circularidade será tratada no item 3.4 desta dissertação. 

O homem, como produto da natureza, é por ela determinado se não agir como 

inteligência livre e, deste modo, “elevar a necessidade física à necessidade moral” 

(SCHILLER, 1989 p. 25), que é seu destino. Seria no Estado, criado para o atendimento 

das necessidades físicas, portanto derivado das privações do homem e não de sua livre 

vontade, que este se encontra e deve, ali, criar as condições para o livre exercício de sua 

inteligência, identificando em seu ser algo que lhe é universal, o prazer estético do sentido 

de liberdade, em outras palavras, um encontro possível com a felicidade.  

Este é o tópico da carta III, na qual é mostrada a necessidade de transformar o 

Estado natural em Estado Ético, confrontando o homem físico e real com o homem ético. 

Mas Schiller afirma que, apesar do ideal de um Estado ético, ele sempre carregará consigo 

o homem natural. Então, para ele, por mais que se deseje “eliminar” nossa animalidade, 

ela sempre nos acompanhará. Para que se possa então “consertar o mecanismo vivo do 

Estado enquanto este pulsa”90, não se deve contar com o “caráter natural egoísta e 

violento do homem, que visa muito mais a destruição que a conservação da sociedade” 

(SCHILLER, 1989 p. 26), nem tampouco com seu caráter ético, pois ainda não está 

formado e, portanto, o “legislador não poderia contar com segurança e no qual91 não 

poderia influir” (ibid.). Seria preciso engendrar um terceiro caráter, “que estabelecesse a 

passagem do domínio das simples forças para o das leis, e que, longe de impedir a 

 
87 Estas linhas escrevo em 07 de outubro de 2018, dia de eleição para presidente no Brasil, em que noto o 

quanto é difícil a defesa de Schiller de valorizar a arte, ou melhor, a experiência estética em meio ao caos 

político em que vivemos, mesmo que seja ela, a arte, que pode nos mostrar um caminho para solucionar o 

problema político. 
88 Esta carta que saiu na Horen está baseada na carta a Augustenburg, de 13 de julho de 1793, e a liberdade 

política possui como uma importante referência a Revolução Francesa, onde a Primeira República ocorreu 

em setembro de 1792 e a execução do rei Luis XVI em 21 de janeiro de 1793. 
89 Nota 6, pg. 138 da EEH. 
90 Schiller nesta carta compara o trabalho do artesão que conserta o mecanismo do relógio, deixando a corda 

deste se acabar, com o do Estado que precisa ser corrigido enquanto pulsa (SCHILLER, 1989 p. 26). 
91 Seu caráter ético. 
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evolução do caráter moral, desse à eticidade invisível o penhor dos sentidos” 

(SCHILLER, 1989 p. 27). 

Seria então o penhor dos sentidos esta força ativa que edifica o Estado moral e 

assegura-lhe duração, e esta é uma diferença importante para Kant para a construção de 

um Estado moral, pois “a vontade livre é transportada para o reino das causas, onde tudo 

se articula com rigorosa necessidade e constância” (SCHILLER, 1989 p. 29), ou seja, de 

natureza sensível, diferentemente de uma causa livre da razão teórica como causa única. 

Mas esta é uma condição que só o Ser absoluto possui, pois ele, já tendo desenvolvido 

razão e sensibilidade pela arte, tem suas necessidades físicas e morais coincidentes. É 

nesta quarta carta que Schiller afirma que para encontrarmos o homem ético, para que sua 

conduta ética seja efeito de sua natureza, portanto a conduta ética deve advir de sua 

natureza, precisamos desenvolver sua razão e sensibilidade de forma a que “seus impulsos 

concordem suficientemente com sua razão, para valer como uma legislação universal” 

(ibid.).  

Como todo homem possui em si o destino (e o desejo ou disposição) de se tornar 

ideal e puro92, como uma determinação natural e, em certo sentido, inconsciente, encontra 

no Estado o representante disto, que é comum a todos, ou seja, uma comunidade de seres 

que buscam libertar tudo e todos. Mas, no entanto, o que encontramos são duas formas, 

em que é o Estado que oprime o homem empírico ou este que se torna Estado. A lei da 

razão está gravada no homem por uma consciência incorruptível, mas sua natureza por 

um sentimento inextinguível, devendo, portanto, o Estado honrar tanto o caráter objetivo 

quanto o subjetivo de cada homem. Mas para que tal ocorra, é preciso que o Estado 

observe primeiro esta honra se dar na relação entre os homens para si mesmos 

(SCHILLER, 1989 p. 31).  

Mas na sociedade encontramos aqueles que, como selvagens, desprezam a arte 

e reconhecem a natureza “como sua soberana irrestrita” (ibid.), ou como bárbaros, que 

escarnecem e desonram a natureza, mas que continuam “sendo escravo(s) de seu(s) 

escravo(s) por um modo frequentemente mais desprezível que o do selvagem”93 (ibid.). 

 
92 Schiller neste momento faz referência à obra de Fichte: Preleções sobre a Destinação do Douto (cujo 

título na tradução de Barbosa é O Destino do Erudito) na qual encontramos a dedução deste destino do 

homem de se tornar ideal. Em nota (14) Suzuki destaca que “A ideia de que não apenas a vontade, mas 

todas as forças do homem devem estar em harmonia, vem ao encontro da perspectiva ‘antropológica plena’ 

buscada por Schiller, embora ele veja com reserva o fato de a ‘unidade absoluta’ ser concebida na forma 

do eu puro” (SCHILLER, 1989 p. 140).  
93 Passagem que nos lembra da relação Mestre e Escravo em Hegel. 
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Neste sentido, Schiller é levado a concluir que “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” (ibid.). 

Em uma passagem na carta V Schiller indica, em uma referência ao Iluminismo 

e sua doutrina, que “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”94 

(SCHILLER, 1989 p. 34), negando a natureza em um campo que é seu de direito para 

experimentarmos, no campo da moral, sua tirania; negando a natureza um primeiro voto, 

concede à “ética materialista”95 o último e único voto, no qual o egoísmo impera mesmo 

nas sociedades mais refinadas e como em “uma cidade em chamas, cada qual procura 

subtrair a devastação apenas a sua miserável propriedade” (ibid.), um cenário, nos parece, 

bastante atual.  

Schiller lembra do homem na sociedade grega, quando compara este ao 

indivíduo moderno, na qual afirma ser aquele receptor das forças da natureza que tudo 

une, enquanto este as recebe do entendimento que tudo separa (SCHILLER, 1989 p. 36). 

Schiller vê o homem moderno como fragmentário, “ouvindo eternamente o mesmo ruído 

monótono da roda que ele aciona” (SCHILLER, 1989 p. 37), não lhe permitindo 

desenvolver sua harmonia, tornando-o mero reprodutor de sua ocupação, de sua ciência, 

fenômeno que constatamos em nossa sociedade composta por especialistas, nos 

dificultando um diálogo no qual pudéssemos partir de pontos comuns; mas não só nos 

tornamos fragmentários, somos consumidos por nossos ofícios, que demandam toda 

nossa energia, o que nos leva a ter um poder que “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. 38).  

Schiller se pergunta se o desenvolvimento do homem como fragmento, o que o 

faz sofrer, objetivando um mundo futuro em que todos ganhem, seria o caminho que 

deveríamos optar. Ele afirma que “ainda que o exercício ginástico forme corpos atléticos, 

somente o jogo livre e regular dos membros desenvolve a beleza” (SCHILLER, 1989 p. 

 
94 Para uma posição atual e contrária a Schiller, ver PINKER, Steven. 2018. O novo Iluminismo: Em defesa 

da razão, da ciência e do humanismo. São Paulo: Companhia das Letras 
95 Sobre uma perspectiva econômica e atual desta ética materialista, ver SANDEL, Michael. 2012. O que o 

dinheiro não compra – os limites morais do mercado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 
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41), indicando que apenas desenvolvendo razão e sensibilidade encontraremos a beleza 

como um sentido de liberdade e, por consequência, a felicidade. Sua resposta para a 

indagação sobre o homem fragmentado é negativa, pois nos diz que é falsa a afirmação 

que a “formação das formas isoladas torna necessário o sacrifício de sua totalidade” 

(ibid.) e que cabe a “nós restabelecer em nossa natureza, através de uma arte mais elevada, 

essa totalidade que foi destruída pelo artifício” (ibid.). 

Na carta VII, Schiller diz ao Príncipe que não é possível esperar que o Estado 

seja o agente propiciador de mecanismos que elevem o homem a sua totalidade, pois o 

Estado precisa de indivíduos que já estejam assim desenvolvidos e, para que isto 

aconteça, é necessário que o caráter ou cultura da época possam se reerguer “de sua 

profunda degradação, furtar-se à cega violência da natureza e ... regressar à sua 

simplicidade, verdade e plenitude: uma tarefa para mais de um século” (SCHILLER, 1989 

p. 44).  

Schiller se pergunta se a filosofia, aqui no sentido de uso exclusivo da razão, 

basicamente uma posição do Iluminismo, deveria se retirar do âmbito da solução, já que 

é esta uma representante das luzes e da razão. Schiller afirma que não, pois apesar da 

razão ter feito o que pôde para encontrar e estabelecer a lei96, “sua aplicação depende da 

vontade corajosa e do vivo sentimento” (SCHILLER, 1989 p. 45), ou seja, a verdade para 

que vença o conflito entre forças é preciso que ela mesma se torne uma força “e apresente 

um impulso como seu defensor no reino dos fenômenos; pois os impulsos são as únicas 

forças motoras no mundo sensível” (ibid.). A razão, portanto, precisa ser uma força, pois 

é necessário “ânimo forte para combater os empecilhos que a inércia da natureza e a 

covardia do coração opõem à instrução”97 (SCHILLER, 1989 p. 46). Para que isto ocorra 

é preciso, portanto, a formação da sensibilidade e é esta uma necessidade premente, não 

somente por tornar o “conhecimento melhorado eficaz para a vida, mas também porque 

desperta para a própria melhora do conhecimento” (ibid.).  

Na conclusão deste primeiro conjunto de cartas, na carta IX, Schiller identifica 

as belas-artes98 como o instrumento para este fim, ou seja, o enobrecimento do caráter, 

veículo este que o Estado não pode fornecer. Segundo Barbosa, é nesta carta que Schiller 

 
96 Seguramente uma referência a Kant 
97 Uma referência ao lema Sapere aude ou ouse a ser sábio. 
98 Isto não implica, ao nosso ver, que as belas-artes sejam o único instrumento. Em Fichte este instrumento 

seria a própria filosofia, mas utilizando-se dos preceitos das belas-artes para a passagem do espirito da letra, 

ou seja, a filosofia utilizando da força da estética, defesa esta que não podemos aqui desenvolver. 
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faz uma “defesa da autonomia da arte e do artista em face dos padrões de gosto 

sedimentados ao sabor da moda e de interesses adversos” (BARBOSA, 2015 p. 43). 

Na segunda série de cartas, começando na X, Schiller busca identificar o que 

caracterizaria a verdadeira humanidade ou qual seria seu conceito puro, e em que sentido 

a beleza poderia ser mostrada como uma condição necessária da humanidade, ou seja, de 

que forma seria possível demonstrar a centralidade do conceito de liberdade, já que a 

beleza é liberdade no fenômeno. Para isto, ele indica que terá que usar uma via 

transcendental, já que a experiência só mostra homens isolados, mas nunca sua 

humanidade. No entanto, será necessário partir dos modos de manifestação individual 

para abstrair o absoluto, o permanente e as condições necessárias de sua existência. 

Ele inicia esta busca identificando o que é permanente no homem, ou seja, sua 

pessoa, e o que é mutável, seu estado. Mas tanto a pessoa quanto o estado são originados 

no que ele denomina de ser finito, ou seja, o ser finito é o criador daquilo que permanece 

no homem e daquilo que é mutável. Ele nos apresenta também na carta XI o conceito de 

sujeito absoluto, como um ideal em que “todas as determinações perduram com a 

personalidade, porque provêm da personalidade. Tudo o que a divindade é, ela é porque 

é; consequentemente, ela é tudo eternamente, pois é eterna” (SCHILLER, 1989 p. 55). 

Ele afirma que “nós sentimos, pensamos ou queremos porque além de nós existe algo 

diverso” (ibid.), ou seja, o ser finito que cria o permanente e o mutável no homem, os cria 

por existir o que está além dele como finitude. O que está além da finitude, como que em 

um par, é a infinitude ou a liberdade. Mas como a pessoa tem de ser seu próprio 

fundamento, pois sendo ela permanente não pode advir da modificação, ou seja, não pode 

ter surgido de uma causa externa a ela, o que implica que a pessoa necessariamente, por 

ser permanente, é autocausada ou livre. Schiller afirma que este estágio inicial nos remete 

“à ideia do ser absoluto fundado em si mesmo, isto é, a liberdade”99 (ibid.). O ser finito 

que cria a dualidade permanente e modificado, cuja origem é livre, se move na direção 

do seu ideal, do sujeito absoluto, este permanentemente livre.  

Na conclusão desta carta, Schiller afirma ser “Daí (que) nascem as duas 

tendências opostas do homem, as duas leis fundamentais da natureza sensível-racional” 

(SCHILLER, 1989 p. 57, o itálico é meu), o que indica, segundo ele próprio, que se estas 

 
99 Este é um desenvolvimento também importante para a concepção antropológica do conceito de liberdade 

em Schiller 
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duas tendências perseguirem sua realização máxima, retornaríamos ao conceito de 

liberdade original da qual partimos, pois estas tendências estariam em harmonia e o 

sujeito livre100. 

As duas tendências opostas, a sensível e a racional, cada uma buscando cumprir 

suas tarefas, podem ser interpretadas como duas forças opostas “que nos impulsionam 

para a realização de seus objetos e que poderíamos chamar convenientemente de 

impulsos”101 (SCHILLER, 1989 p. 59). Assim todo o homem possui em si um impulso 

sensível, o de sua existência física ou natureza sensível e um impulso formal, que “parte 

da existência absoluta do homem ou de sua natureza racional, e está empenhado em pô-

lo em liberdade” (SCHILLER, 1989 p. 60). Importante notar a coerência entre o impulso 

formal e o sensível quando em harmonia, pois o impulso formal, que busca a liberdade, 

recebe o “de acordo” do impulso sensível, pois na sensibilidade encontraremos o prazer 

da experiência de liberdade dada pelo belo na obra de arte ou pela beleza da ação moral.  

Na carta XIII, Schiller afirma que esses dois impulsos, o sensível e o formal, 

esgotam o conceito de humanidade e que não seriam opostos por natureza, já que o 

impulso formal, apesar de reclamar unidade e permanência, não quer que o estado se fixe 

juntamente com a pessoa, ou seja, que haja identidade na sensação (SCHILLER, 1989 p. 

63). Mas não deve haver tampouco subordinação entre eles, como parece indicar a 

filosofia kantiana, na qual o sensível deve se subordinar ao inteligível. Se a subordinação 

deve existir, que ela seja então recíproca, o que implica então que ambos os impulsos 

devem estar em ação recíproca, já que “sem forma, não há matéria; sem matéria não há 

forma” (ibid.). Schiller lembra que normalmente o material é visto “como um empecilho 

e a sensibilidade numa contradição necessária com a razão, porque ela obstrui o caminho 

justamente nessa operação” (SCHILLER, 1989 p. 64), na qual, tendo-se adotado a 

filosofia transcendental como partida, devemos libertar a forma do conteúdo e manter o 

necessário puro de todo contingente102. 

 
100 Ou seja, um início na liberdade como base da sua filosofia, e o retorno à liberdade, fechando o ciclo. 
101 Suzuki em nota (41) lembra da posição de Fichte contrária à ideia de Schiller de dois impulsos, pois 

para aquele “tudo no homem se funda no impulso prático” (SCHILLER, 1989 p. 144), ou seja, de origem 

única. É importante lembrar, no entanto, que é o ser finito o criador da dualidade permanente/modificável, 

finito/infinito, determinado/livre, razão/sensibilidade, e, neste sentido, indica em Schiller a existência de 

um impulso único que gera os dois impulsos opostos por ele mencionados. Desta forma, Schiller afirma 

um impulso original único que se tornam dois impulsos, o formal e o sensível que, quando em harmonia, 

“deixam” o impulso único original surgir, o lúdico. 
102 Schiller nesta nota afirma que “Um tal modo de representação não está de forma alguma no espírito do 

sistema kantiano, embora possa estar na letra do mesmo” (SCHILLER, 1989 p. 64). 
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Seria então tarefa da cultura vigiar e assegurar os limites destes dois impulsos 

“que deve igual justiça aos dois e não busca afirmar apenas o impulso racional contra o 

sensível, mas também este contra aquele” (ibid.), devendo ainda cultivá-los. Este cultivo, 

segundo Schiller, se dá desenvolvendo, no caso da sensibilidade, ao máximo a 

receptividade com contatos multifacetados no mundo e, com relação à faculdade 

determinante ou da razão, a máxima independência desta com relação à faculdade 

receptiva, ativando ao extremo essa faculdade (ibid.). A máxima plenitude da existência 

seria então alcançada quando as duas qualidades se unificam, na qual “o homem conjuga 

a máxima plenitude da existência à máxima independência e liberdade” (ibid.). É neste 

momento, o da tarefa da cultura, que surge a necessidade da educação do homem, pois 

Schiller se pergunta “como poderemos ser razoáveis, bondosos e humanos se falta a 

faculdade de apreender fiel e verdadeiramente  a natureza do outro, se falta a força de nos 

apropriarmos de situações estranhas, de tomarmos nosso o sentimento alheio” 

(SCHILLER, 1989 p. 65)103. Assim, formar um homem implica em cultivar o homem 

interno e não apenas o externo, fazendo com que o impulso material possa ser contido em 

limites convenientes pela personalidade, “e o impulso formal deve sê-lo pela 

receptividade ou pela natureza” (SCHILLER, 1989 p. 67)104. 

Na carta XIV Schiller reforça o conceito de ação recíproca, explicando que a 

reciprocidade entre os impulsos é uma tarefa da razão, mas que esta só consegue a 

máxima eficácia quando o homem é completo (SCHILLER, 1989 p. 69), uma tarefa 

infinita. Para realizar tal tarefa, segundo Schiller, o homem deve “procurar o ser absoluto 

pelo determinado e o determinado pelo absoluto... Deve sentir por ser consciente e ser 

consciente por sentir” (ibid.), ação essa, importante notar, que é necessariamente 

recíproca, não podendo existir uma sem a outra105. Ele afirma que o homem não pode 

exercer sua humanidade no sentido mais pleno quando satisfaz apenas um destes dois 

impulsos, pois quando apenas sente, oculta-lhe sua pessoa e quando apenas pensa, oculta-

lhe seu estado. Em outras palavras, se 

 
103 Trecho este que já havíamos destacado. 
104 Em A Noiva de Messina, na defesa do uso do coral, Schiller coloca em prática esta forma de educação. 
105 Em certo sentido, este movimento do ser absoluto pelo determinado e deste pelo absoluto aproxima 

Schiller de Schelling, ao mesmo tempo em que este se distancia de seu mestre Fichte, discordando da 

importância dada por este ao eu puro, quase que desconsiderando a natureza, que para Fichte servia apenas 

de oposição ou resistência ao eu puro na busca do eu absoluto. Schelling afirma que “Se o eu desaparecesse, 

ela (a natureza) não teria nenhum sentido. Ela existe somente para limitar o eu, não é em si mesma algo 

também como o eu e, portanto, igualmente substancial, mas justamente um puro não-eu” (BARBOSA, 

2010 p. 60, o parênteses é meu). 
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Existissem casos em que ele fizesse simultaneamente esta dupla experiência, em que fosse 

consciente de sua liberdade e sentisse a sua existência, em que se 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 (ibid.). 

Caso o homem se perceba nesta dupla experiência, seria possível interpretar a 

existência de um terceiro impulso, que age simultaneamente em oposição a cada um deles 

se tomado de forma isolada, lembrando que este terceiro só existe pela oposição entre os 

dois impulsos originais que, quando em harmonia, permitem a experiência de 

humanidade. A este terceiro impulso Schiller denomina de lúdico. Como o impulso 

sensível quer ser determinado, ele exclui de seu sujeito toda liberdade, e como o impulso 

formal quer determinar, ele exclui do seu sujeito toda passividade e dependência. Sendo 

a exclusão da liberdade uma necessidade física e da passividade uma necessidade moral, 

o impulso lúdico impõe “necessidade ao espírito física e moralmente a um só tempo... 

libertando o homem tanto moral quanto fisicamente” (SCHILLER, 1989 p. 70). 

Já na carta XV, Schiller descreve o impulso lúdico como tendo como objeto a 

forma viva, pois sendo ele um produto da ação recíproca entre o impulso sensível, cujo 

objeto é a vida, e o impulso formal, que tem como objeto a forma, ele designaria então, 

no fenômeno, tudo aquilo que podemos denominar de beleza em seu sentido mais amplo 

como uma forma viva (SCHILLER, 1989 p. 73). Neste sentido, o homem só se torna belo 

“quando sua forma vive em nossa sensibilidade e sua vida se forma em nosso 

entendimento” (ibid.).  

Neste ponto, Schiller defende sua inovação sobre a interpretação da beleza, por 

afirmar que até então a beleza era entendida como exclusivamente vida, como o fez 

Burke, ou exclusivamente forma, “como julgaram sábios especulativos, demasiado 

distantes da experiência” (SCHILLER, 1989 p. 74), os chamados filósofos dogmáticos; 

mas ele inclui até os artistas filósofos, que se deixaram levar pelas necessidades da arte 

para poder explicá-la, como o fez Raphael Mengs106. 

Como vimos em Kant, a beleza era representada como um jogo entre imaginação 

e entendimento, o que gera o prazer da experiência estética. Em Schiller o jogo é entre o 

impulso sensível e o formal, e quando este jogo é um jogo entre iguais, encontramos a 

 
106 Que escreveu Pensamentos sobre a Beleza e o Gosto na Pintura (1762). 
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verdadeira humanidade, o que leva Schiller a afirmar que “o homem joga somente quando 

é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga” 

(SCHILLER, 1989 p. 74). 

Schiller indica que este equilíbrio entre os impulsos se realiza apenas na Ideia, 

que na realidade jamais ocorre, pois sempre haverá o predomínio de um sobre o outro. 

Mas a beleza na ideia é eternamente una e indivisível, enquanto a beleza na experiência 

será eternamente dupla. Mas o belo, afirma Schiller, possui um efeito dissolvente, que 

mantém em seus limites ambos os impulsos, como também um efeito tensionante, 

assegurando a cada um sua força, mas na Ideia estes efeitos são um só.  

O belo Ideal apresenta tanto uma propriedade suavizante quanto enérgica de 

forma simultânea. Na experiência existe uma beleza suavizante e outra enérgica, em que 

“A beleza enérgica não pode guardar o homem de certos resíduos de selvageria e dureza, 

assim como a beleza suavizante não o protege de um certo grau de lassidão e 

esmorecimento” (SCHILLER, 1989 p. 80). A beleza suavizante é uma necessidade para 

o homem reprimido pela matéria ou pela forma, “pois foi comovido pela grandeza e força 

muito antes de tornar-se sensível à harmonia e graça” (ibid.); a beleza enérgica é uma 

necessidade para o homem de bom gosto, pois seu refinamento despreza a força que 

trouxe da selvageria. Importante identificar os efeitos que a beleza suavizante causa em 

homens tensos e os efeitos da beleza enérgica para os homens distendidos107.  

Na última sequência de cartas desta fase, iniciada na carta X, Schiller reafirma o 

Ideal da beleza como derivado do Ideal da humanidade, a partir de conceitos imediatos 

da razão, mesmo sendo o homem de natureza finita. Este homem de natureza finita se 

encontra ora em um estado de tensão ou distensão, naturalmente opostos, mas que, pela 

beleza, “refaz no homem tenso a harmonia e a energia no homem distendido, e assim 

reconduz, segundo sua natureza, o estado limitado ao absoluto, tornando o homem um 

todo perfeito em si mesmo” (SCHILLER, 1989 p. 83).  

As limitações do indivíduo determinam as limitações da beleza, pois “nas mentes 

tensas ela (a beleza) perderá algo de sua liberdade e multiplicidade, nas distendidas algo 

de sua força vivificante” (SCHILLER, 1989 p. 84, grifos meus), pois é o homem que 

transfere suas imperfeições ao belo, reduzindo seu Ideal absoluto devido às suas duas 

 
107 Suzuki, em nota (58 à pg. 148) e em consonância com outros comentadores, indica que a beleza 

suavizante corresponde ao “belo”, enquanto a enérgica ao “sublime”. 
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formas limitadas. Natural seria que o homem, se reconhecendo como limitador para a 

beleza, buscasse ele mesmo “criar” a beleza suavizante, tentando ser ele mesmo menos 

tenso ou menos distendido, ou quando tenso, buscasse ser distendido e vice-versa. No 

entanto, isto não é possível sem a representação de um objeto - que em Schiller seria um 

objeto da bela arte108 - e assim, a beleza suavizante de uma obra de arte fará com que o 

“homem, dominado unilateralmente por sentimentos ou sensivelmente tenso, seja 

dissolvido e posto em liberdade pela forma” (ibid., grifos meus) e o “homem, dominado 

unilateralmente por leis e espiritualmente tenso, seja dissolvido e posto em liberdade pela 

matéria” (ibid., grifos meus). Mas mesmo na presença de tal objeto, que poderia suprimir 

essa dupla tensão, precisamos buscar uma origem na mente humana para explicar tal 

movimento. 

Na carta seguinte, de número XVI, Schiller indica que a beleza deveria conduzir 

o homem a um estado intermediário entre a matéria e a forma, mas que a distância entre 

estas é infinita segundo a razão, e que a experiência comum parece indicar que é 

exatamente isto que ocorre. Mas a experiência também nos informa que a beleza é um 

ponto representativo desta união, mesmo assim a razão insiste em que não há um meio-

termo possível entre sensação e pensamento. Esta é, portanto, uma questão que precisa 

ser respondida e Schiller, segundo Suzuki em nota109, responde nas cartas XIX a XXIII110. 

Na seção 3.1.1, sobre a Liberdade, encontramos uma necessidade de nos referir 

à carta XIX para explicar a natureza antropológica em Schiller, em que havíamos 

concluído, junto com ele, que é o espírito finito que conjuga o impulso pela forma e pelo 

absoluto, o impulso pela matéria e pelos limites, e é ele (o espirito finito) que realiza 

simultaneamente estes impulsos, donde derivamos a interpretação da existência de uma 

unidade do ser ou impulso único na origem do pensamento de Schiller.  

O espírito finito, portanto, criador destes dois impulsos fundamentais, o formal 

e o sensível, dá origem à humanidade e, quando em oposição, podem fazer surgir a 

 
108 Para Fichte este objeto seria a própria filosofia. 
109 Nota 59 à p. 148. 
110 Em carta resposta ao seu amigo Fichte de 3 de agosto de 1795, troca de cartas conhecida como a querela 

entre ambos, Schiller afirma que “Se aqui, nas Cartas 19, 20, 21, 22 e 23, em que se encontra na verdade o 

nervo da coisa, o senhor encontrar uma linguagem irregular, então não conheço de fato mais nenhum ponto 

de concordância em nossos modos de julgar” (FICHTE, 2014 p. 208). A interpretação que damos deste 

trecho da correspondência é a de que Schiller chama a atenção de Fichte de que ambos já concordavam 

com o que estava ali exposto nestas cartas. 
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experiência de liberdade ou simplesmente a liberdade. A liberdade está marcada no ser 

em sua origem e só voltamos a ter sua experiência quando o homem é completo111, já 

tendo desenvolvido seus dois impulsos fundamentais (SCHILLER, 1989 p. 97). Segundo 

Schiller, na carta XX, o homem é incompleto quando apenas um dos impulsos age sobre 

ele, quando ele “começa pela mera vida para terminar na forma” (ibid.), ou seja, livre, e 

que caminha das limitações para a infinitude ou para a liberdade, que é seu destino. É, 

portanto, o impulso sensível que “precede o racional na atuação, pois a sensação precede 

a consciência, e nesta prioridade do impulso sensível encontramos a chave de toda a 

história da liberdade humana” (ibid.). Nosso destino, de “sermos” livres, nos é 

estabelecido nesta origem como seres sensíveis e nos acompanha em toda nossa 

existência.  

Em uma passagem importante nesta carta Schiller afirma que, 

Existe, pois, um momento em que o impulso vital, porque o formal ainda não atua contra ele, 

age como natureza e necessidade; a sensibilidade, então, é um poder, visto que o homem ainda 

não começou; pois no homem propriamente dito não pode haver outro poder além da vontade 

(ibid.). 

O que Schiller nos diz aqui é que aquele ser, em sua origem, caminha em direção 

à liberdade, mas como uma necessidade, como uma determinação de nossa constituição 

humana, ainda sem razão. Mas quando surge a razão, ela deve ser também um poder e a 

“necessidade física deve ser substituída pela necessidade lógica ou moral” (ibid.). Essa 

substituição é caracterizada pela passagem da sensação ao pensamento feita pela mente 

e, no ponto intermediário, “sensibilidade e razão são simultaneamente ativas e por isso 

mesmo suprimem mutuamente seu poder de determinação” (SCHILLER, 1989 p. 98). É 

nesta posição intermediária, que Schiller denomina de disposição livre, na qual 

encontramos o estado estético, caracterizado por uma determinabilidade tanto real quanto 

ativa.  

O estado estético, no qual encontramos a Beleza, por estar em uma posição 

intermediária entre sensibilidade e razão, não pode ter aplicação para o campo do 

conhecimento e nem da moral, “pois a beleza não oferece resultados isolados nem para o 

entendimento nem para a vontade, não realiza, isoladamente, fins intelectuais ou morais” 

(SCHILLER, 1989 p. 102) e, portanto, é este estado estético incapaz de fundar um caráter 

 
111 E singularmente na experiência com a Bela Arte. 
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ou de iluminar a mente. Mas, no entanto, é neste estado que temos que considerar uma 

capacidade humana que lhe é devolvida e havia sido tomada pela “coerção unilateral da 

natureza na sensação e pela legislação exclusiva da razão no pensamento” (ibid.). Esta 

capacidade é uma disposição estética, sendo ela a mais suprema de todas as dádivas da 

humanidade (ibid.). Neste sentido, a Beleza seria uma segunda criadora, sendo a natureza 

a primeira, mas diferentemente desta, ela nos dá apenas a capacidade para desenvolver 

nossa humanidade, “deixando o uso da mesma depender da determinação de nossa 

própria vontade” (SCHILLER, 1989 p. 103). 

O estado estético, portanto, pode-se afirmar, nos deixa neste estado zero, sem a 

coerção da razão nem da sensibilidade, mas neste estado possuímos uma disposição 

estética, uma força criadora, livre, que possibilita, então, que este estado seja “fértil com 

vistas ao conhecimento e à moralidade” (SCHILLER, 1989 p. 105). 

Acompanhamos Schiller desenvolver sua interpretação da passagem do estado 

passivo da sensibilidade para o ativo do pensamento, sendo esta passagem garantida pelo 

estado intermediário de liberdade estética (SCHILLER, 1989 p. 109), o que leva nosso 

pensador a concluir que “não existe maneira de fazer racional o homem sensível sem 

torná-lo antes estético” (ibid.). Ao homem sensível falta liberdade e espontaneidade, pois 

este é determinado e deve, como necessidade, recuperar sua indeterminabilidade perdida. 

Esta recuperação se dá pela perda de sua determinação passiva, pois “já contém em si a 

determinação ativa para a qual deve passar” (SCHILLER, 1989 p. 110), ou seja, pelo 

estado estético o homem determina-se ativa e passivamente ao mesmo tempo. 

Schiller afirma que “para conduzir o homem estético ao conhecimento e às 

grandes intenções, basta dar-lhe boas oportunidades” (ibid.), mas que “para obter o 

mesmo do homem sensível é preciso modificar-lhe a própria natureza” (ibid.). Neste 

sentido, a cultura deve formar o homem submetendo-o à forma em sua vida física para 

que ele alcance a beleza e se torne estético, condição para que possa surgir o estado moral. 

Para que o homem possa deixar os fins naturais para os fins da razão, ele deve exercitar-

se para os fins da razão, ainda como natureza pela via da beleza (SCHILLER, 1989 p. 

111). Em certo sentido, Schiller indica que o homem na cultura deve “travar guerra contra 

a matéria em seus próprios limites... tem de aprender a desejar mais nobremente, para não 
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ser forçado a querer de modo sublime”112 (SCHILLER, 2009 p. 112) e, para se desejar 

mais nobremente, o caminho apontado por Schiller é pela cultura estética. 

Na carta XXIV Schiller identifica três estágios que o homem passa 

necessariamente, o físico no qual sofre o poder da natureza, passando então para o estado 

estético, no qual se liberta do poder dela, chegando ao estado moral, no qual domina a 

natureza (SCHILLER, 1989 p. 113). Mas antes do encontro com o Belo, o homem é 

eternamente subjugado pelos seus juízos, egoísta por um lado, escravo por outro. O 

mundo, estando ele ainda no estágio físico, é apenas destino. As coisas só têm existência 

se garantir-lhe sua própria existência. Neste estado o homem se encontra só e isolado. 

Sua necessidade é também sua totalidade, não lhe permitindo ver a necessidade fora dele, 

“que unifica as formas mutáveis em um cosmos” (ibid.). Neste estágio o homem se atira 

“aos objetos e quer incorporá-los com desejo, ou tenta repeli-los, apavorado, já que para 

ele avançam destruidores” (ibid.). Neste estado não reconhece sua dignidade e, 

consequentemente, “está longe de honrá-la nos outros, e, tendo consciência de sua própria 

voracidade selvagem, teme-a em toda criatura que se lhe assemelha” (SCHILLER, 1989 

p. 114), condição esta reforçada pela sociedade, que o torna cada vez mais indivíduo e 

menos espécie. Apenas a reflexão pode tirá-lo deste ciclo, pois sendo homem, nunca está 

totalmente em seu estágio animal, mas este também nunca lhe escapou por completo 

(ibid.). São nestes momentos, nos quais o homem conjuga o que tem de mais elevado e 

de mais baixo, que repousa sua dignidade, pois ele identifica esta distinção; mas a 

felicidade está na supressão desta distinção, então cabe à cultura garantir a concordância 

entre dignidade e felicidade, provendo “a máxima pureza dos dois princípios em sua 

mistura mais íntima” (ibid.). O homem não inicia sua humanidade com o advento da 

razão, ela só inicia com sua liberdade, pois é ela que possibilita à razão limitar sua 

dependência sensível.  

É portanto pela imaginação que “o homem abandona os limites estreitos do 

presente, em que o encerra à mera animalidade, para empenhar-se por um futuro 

ilimitado” (SCHILLER, 1989 p. 115). Mesmo animal, o homem se surpreende pelo 

impulso para o absoluto, quer elevar sua animalidade ao absoluto, mas se vê na natureza 

como natureza, no presente que sistematicamente quer fechar seus olhos para o futuro. 

Mas é em sua natureza, no campo do sentimento, que o homem encontrará “algo que nada 

 
112 Para Suzuki o sublime em Schiller serve “como complemento e correção à educação estética pelo belo..., 

sendo um sentimento ligado à dignidade moral e à razão humana” (SCHILLER, 1989 p. 151). 
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sabe de fundamentos e não respeita lei alguma” (SCHILLER, 1989 p. 116), mesmo a lei 

moral não é páreo quando se tem em conta todo o poder da sensibilidade, pois é ela, a lei 

moral, apenas proibitiva, contrariando o interesse do amor-próprio sensível, pois o 

impulso sensível precede o moral na experiência.  

É apenas no estado de contemplação que o homem se liberta do mundo sensível 

que o cerca. Há uma trégua momentânea nos sentidos, dando espaço para uma imagem 

do infinito, a forma, como um reflexo em um fundo perecível (SCHILLER, 1989 p. 119), 

pois o homem é escravo da natureza quando a sente, mas seu legislador quando a pensa, 

pois nada pode feri-lo, apenas aquilo que lhe tira a liberdade, “mas ele justamente 

comprova a sua, à medida que dá forma ao informe” (SCHILLER, 1989 p. 120).  

É na contemplação que surge o Belo, uma harmonia entre o mundo das ideias e 

o mundo sensível. Schiller afirma que “o pensamento toca a sensação interna e a 

representação da unidade lógica ou moral converte-se num sentimento de harmonia 

sensível” (ibid.), mas o mesmo ocorre com relação ao conhecimento. No entanto, neste 

caso, a parte sensível é contingente, pois ela deixando de existir, o conhecimento não 

cessa. Mas isto não ocorre com o Belo, pois não é possível separar a representação da 

beleza da faculdade sensível, pois “por ser insuficiente pensar uma como efeito da outra, 

temos de ver as duas simultânea e reciprocamente como causa e efeito” (SCHILLER, 

1989 p. 121). Em que depreendemos que o sensível é também causa da ideia de beleza, 

ou como fonte da mesma113. A reflexão é, portanto, condição para sentirmos o Belo, mas, 

e ao mesmo tempo, o estado de nosso sujeito é “condição sob a qual temos uma 

representação dela” (ibid.), a beleza. A beleza é, portanto, “forma, pois a contemplamos, 

mas é, ao mesmo tempo, vida, pois que a sentimos. Numa palavra: é, simultaneamente, 

nosso estado e nossa ação” (ibid.). 

Na carta XXVI, logo em seu início, Schiller parece dar uma resposta à questão 

da liberdade com relação a não circularidade114, quando afirma que “Já que a disposição 

estética da mente, como desenvolvi nas cartas anteriores, dá antes o nascimento à 

 
113 Em nota (90) Suzuki afirma que “A lição vem, uma vez mais, de Kant”, pois este afirma que “A 

satisfação com o belo tem de depender da reflexão sobre um objeto, que conduz a algum conceito (sem 

determinar qual); e distingue-se com isso também do agradável, que repousa inteiramente na sensação” 

(SCHILLER, 1989 p. 153).  
114 Suzuki em nota (92) nos remete novamente à nota 6, na qual indica que “Esta frase, como ressaltam 

frequentemente os comentadores, parece estar em contradição com muitas passagens do texto” 

(SCHILLER, 1989 p. 138). 
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liberdade, fica fácil ver que ela não pode resultar da liberdade e, consequentemente, ter 

uma origem moral” (SCHILLER, 1989 p. 123). Iremos, no próximo item, como já 

havíamos informado, endereçar a questão da circularidade no conceito de liberdade em 

Schiller, mas podemos indicar que a disposição estética, aquela que encontramos quando 

já temos desenvolvido amplamente nossa razão e sensibilidade, é que torna o homem 

livre. Mas como defendemos anteriormente115, Schiller se utiliza também de um conceito 

de liberdade que é antropológico, aquele no qual o Ser Finito, que é autocausado, ou seja, 

livre, é o criador da dualidade permanente/modificado ou razão/sensibilidade. Como 

demonstramos, em Schiller existe o conceito de liberdade que está na origem do Ser 

Finito, mas ele perde esta liberdade quando do surgimento do pensamento. Ele só volta a 

ser livre quando razão e sensibilidade estão plenamente desenvolvidas, em que 

relacionamos esta liberdade com a moral. Neste sentido, estamos falando de dois 

conceitos de liberdade que não podem ser confundidos. 

É neste estado de disposição estética que o homem encontra sua humanidade, 

“Onde o leve sopro abre os sentidos ao mais suave toque e onde o calor energético anima 

a matéria copiosa” (ibid.). É neste estado que “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” (ibid.). Mas o homem se encontra ou em um estado de alta estupidez ou 

alto entendimento, e ambos só se interessam pelo real, sendo insensíveis à aparência. Mas 

como este interesse pelo real tem sua origem em um estado de privação, se for retirada 

do homem esta condição, lhe é dada a oportunidade de desenvolver o interesse pela 

aparência, possibilitando-o ampliar sua humanidade, uma tarefa que muda a cultura e que 

é por ela mudada, no sentido de despertar o interesse pela aparência. Para Schiller, “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. 124). 

Com relação ao mundo moral, Schiller se pergunta se é admissível existir 

aparência, em que sua resposta é categoricamente um sim, “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. 127). Schiller dá um exemplo no qual a inclinação 

pessoal impede o surgimento da aparência, ou seja, nele ela não é ainda autônoma, pois 

 
115 Item 3.1.1 e 3.3. 
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sua natureza ainda o domina; mas a aparência fica também impedida, quando o homem 

da razão quer substituí-la por uma aparência, esta não estética, ou seja, falsa, distante da 

realidade ou de sua natureza. O que Schiller defende com relação ao mundo moral é uma 

“aparência ideal que enobrece a realidade comum” (ibid.) e os homens, tendo 

desenvolvido suas disposições estéticas, com sua força criadora, são agentes criadores 

desta aparência ideal. Em todos os tempos encontramos os homens vivendo em um estado 

de aparência, em que ou lhes faltam autonomia ou natureza. Mas em sua época, fins do 

século XVIII, acredita ele ser possível fruir o belo da natureza viva sem cobiçá-la, admirar 

o belo da arte mimética sem perguntar por seu fim e conceder legislação própria à 

imaginação (SCHILLER, 1989 p. 128).  

Em sua última carta ao Príncipe, carta XXVII, Schiller afirma que o caminho 

para a humanidade deve passar, necessariamente, por “uma revolução total em toda a sua 

maneira de sentir, sem o que nem sequer se encontraria a caminho do Ideal” (SCHILLER, 

1989 p. 129), em que devemos buscar de forma desinteressada e livre a pura aparência. 

Neste caminho o homem passa a preferir a forma à matéria, postergando a realidade em 

favor da aparência (ibid.). Ele nos lembra então dos três momentos de nosso 

desenvolvimento, nos quais buscamos inicialmente a abundância de matéria, para 

asseguramos a fruição para além da necessidade; mas depois buscamos o estado estético, 

satisfazendo o impulso formal, ampliando nossa fruição para além de qualquer 

necessidade, ou seja, neste estágio fruímos mais, no entanto não de uma outra maneira 

(SCHILLER, 1989 p. 130). No último estágio, quando incorporamos a forma a sua 

fruição, “atentando para as formas dos objetos que lhe satisfazem os desejos, ele terá não 

só aumentado sua fruição em extensão e grau, mas a terá também enobrecido segundo a 

espécie” (ibid.), sendo, neste estágio, que encontramos verdadeiramente o homem moral. 

Este homem já não procura mais objetos que o afetem, mas os procura para ter sobre o 

que agir, estes não o aprazem “por satisfazerem uma carência, mas porque respondem a 

uma lei que, embora ainda em sussurro, fala já em seu coração” (SCHILLER, 1989 p. 

132). É neste último estágio que o homem, mesmo envolvido pelo reino das forças e das 

leis, vê se erguer 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. 133). É neste reino que o homem tem como lei fundamental 

libertar através da liberdade, significando que sendo seu o desejo de liberdade, este como 
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o mais fundante de sua existência, busca libertar a tudo e a todos, para se sentir, ele 

mesmo, livre.  

Schiller, já concluindo, afirma que, 

O Estado dinâmico só pode tornar a sociedade possível à medida que doma a natureza por meio 

da natureza; o Estado ético pode apenas torná-la (moralmente) necessária, submetendo a vontade 

individual à geral; somente o Estado estético pode torná-la real, pois executa a vontade do todo 

mediante a natureza do indivíduo (SCHILLER, 1989 p. 134). 

Assim, para Schiller, apenas o Belo pode dar ao homem um caráter sociável, 

pois instituindo uma harmonia no indivíduo, harmonizará também a sociedade, usuária 

do que ele chama de uma bela comunicação unificadora e de uma forma que lhe é 

comum. Somos indivíduos, mas temos em nós a espécie, e somente nos reconhecemos 

também como espécie com o Belo (ibid.), pois “a beleza faz feliz a todo mundo; e todos 

os seres experimentam sua magia e todos esquecem a limitação própria” (SCHILLER, 

1989 p. 135).  
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3.4 Seria o conceito de liberdade em Schiller circular?  

O sentido de Belo como liberdade no fenômeno pode ser visto como fundante 

para o que Schiller defende em sua EEH, pois na carta IV desta obra ele explica seu 

objetivo de natureza moral, afirmando que,  

Se queremos, portanto, contar com a conduta ética do homem (que para tal precisa ser livre) 

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. 29, grifos meus). 

A sequência da argumentação de Schiller nos leva a entender que o sentido de 

liberdade defendido no Kallias, aquele em que buscamos uma explicação de sua origem 

na Carta XIX da EEH, precede a Beleza, sendo, na verdade, seu fundamento, ou seja, é o 

sentido de liberdade que leva a pessoa a declarar que o objeto é belo.  

Segundo Barbosa, a experiência do Belo é, pois, a síntese do sentido de liberdade 

com a representação do objeto da arte, sendo então, no juízo estético, quando a razão 

empresta a sua autonomia ao mundo sensível, que Schiller afirma que o belo é liberdade 

no fenômeno (SCHILLER, 2002 p. 21). No entanto, na EEH, Schiller explica a liberdade 

como resultado da força de impulsos contrários que se anulam mutuamente - o impulso 

sensível, que surge quando o sujeito tem sua sensibilidade já desenvolvida, e o impulso 

formal – fazendo surgir então o que ele denomina impulso Lúdico, representante da 

liberdade.  

Para este autor na EEH, “A Liberdade tem seu início somente quando o homem 

é completo e já tenha desenvolvido seus dois impulsos fundamentais. A liberdade faltará 

enquanto o homem for incompleto” (SCHILLER, 1989 p. 97). Ainda na EEH, na carta II 

ao Príncipe, Schiller afirma que a Beleza precede a liberdade e é pela beleza que se vai à 

liberdade. Estes dois momentos indicam que para se ter liberdade é preciso ter 

desenvolvido tanto a razão quanto a sensibilidade, para que os impulsos sensível e formal 

possam se anular. Ou seja, pela educação estética o homem precisa desenvolver seu 

impulso sensível para que possa ser livre.  

A leitura destes dois momentos da estética de Schiller e, acreditamos, da 

sequência argumentativa desta dissertação, permitiria uma interpretação que há 

circularidade nos conceitos de liberdade em Schiller, que aqui pretendemos elucidar. 

Alguns comentadores afirmam que o conceito de liberdade em Schiller, como exposto 
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conjuntamente em Kallias e na EEH, é circular. Beiser, por exemplo, afirma que: “Ao 

escrever o Kalliasbriefe, Schiller ainda não havia formado o conceito mais naturalista e 

histórico de liberdade do Ästhetische Briefe.” (BEISER, 2005 p. 220), indicando que o 

conceito de Liberdade Estética estaria melhor definido nesta obra posterior, a da EEH116, 

quando se pensa em liberdade em seu sentido moral.  

Suzuki, em nota na EEH, comentando a frase de Schiller: “pois a arte é filha da 

liberdade”, afirma que “Esta frase, como ressaltam frequentemente os comentadores, 

parece estar em contradição com muitas outras passagens do texto... O círculo que 

envolve a estética e a ética nas Cartas foi desde logo assinalado por Fichte”117 

(SCHILLER, 1989 p. 138). Mas é importante ressaltar que o sentido de liberdade no 

Kallias é aquele que permite ao homem sentir o que sente quando este aprecia o Belo, ou 

seja, o sentimento é de liberdade, mas é, como já explicado, externado como sendo Belo 

o objeto que permite tal experiência. Este sentido de liberdade é parte da natureza humana 

e disponível de forma universal. Todos possuem assim condições de ter a sensação de 

liberdade, que é expressada universalmente fazendo-se referência ao objeto da arte como 

sendo este Belo. É este sentido de liberdade que participa, junto com o que Schiller 

denomina de técnica, na realização da nossa experiência estética.  

Portanto, a liberdade que encontramos em Kallias é a liberdade estética que 

funda a filosofia schilleriana, a que permite que o sujeito tenha a experiência ou sentido 

de liberdade que é prazeroso, mas ele o articula como sendo o objeto Belo. A liberdade 

na EEH ocorre quando o sujeito, tendo desenvolvido os impulsos sensível e formal 

fazendo surgir o impulso lúdico, está livre das amarras da sensibilidade, que o leva a 

selvageria, e das amarras da razão, que o leva à barbárie. Em outras palavras, a liberdade 

em Kallias é a liberdade que realiza a experiência estética, necessária então à formação 

do homem completo. Na EEH, a liberdade é aquela que faz surgir o homem 

verdadeiramente moral. Esta é a principal tese de Schiller na EEH, pois para chegar a esta 

 
116 Beiser no cap. VII também afirma que “Enquanto Schiller ainda está muito distante em Graça e 

Dignidade de formular seu novo conceito estético de liberdade, é digno de nota que ele antecipe o principal 

problema enfrentado por tal conceito.” (BEISER, 2005 p. 226). Graça e Dignidade é um escrito posterior 

a Kallias e anterior a EEH, todas as obras escritas entre 1793 e 1794. 
117 Fichte, em Sobre o Espírito e a Letra na Filosofia, escreve na segunda carta (a primeira havia sido 

recusada por Schiller para publicação) que “É por isso que nas épocas, nos países com escravidão, impera 

ao mesmo tempo a da falta de gosto; e se por um lado não é aconselhável deixar os homens livres antes que 

o seu sentido estético esteja desenvolvido, por outro é impossível desenvolvê-lo antes que eles sejam livres. 

Por conseguinte, a ideia de elevar os homens, pela educação estética, a merecer a liberdade e, assim, à 

própria liberdade, conduz-nos a um círculo se não encontrarmos antes um meio de despertar nos indivíduos 

da grande massa a coragem de não ser nem senhores nem escravos de ninguém” (FICHTE, 2014 p. 137). 
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liberdade, que o torna um ser moral, ele precisa desenvolver um sentido de liberdade 

estético primeiro, que para Schiller, como vimos, é conseguido pela educação na cultura. 

Quando a sensibilidade das pessoas é desenvolvida, principalmente aquela em que a obra 

de arte nos lembra de nossa verdadeira natureza como humanos e, ao mesmo tempo, se 

desenvolvendo a razão, estando esta já em plena prática na cultura, é onde se pode chegar 

ao equilíbrio destas forças, na qual o homem se liberta para agir moralmente. 
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3.5 O estético como propiciador para a Moral em Schiller 

Schiller, em um artigo de 1792, Acerca da Arte Trágica, nos indica que existem 

no homem apenas duas fontes de prazer: “a satisfação do impulso de felicidade e o 

cumprimento das leis morais” (SCHILLER, 1992 p. 88). Ele já havia, até este ponto neste 

artigo, relembrado ao leitor a posição kantiana com relação à necessidade da obediência 

às leis ou imperativos categóricos para que ações pudessem ser morais. Identificou 

também que existe uma relação da grandeza da ação moral com o nível de paixão 

despertado pelo sujeito, em suas palavras, “a relação que se encontra a natureza moral de 

um homem para com a sua natureza sensível” (SCHILLER, 1992 p. 86). Esta relação 

entre a natureza moral e a sensível de um homem dá o grau de liberdade que este tem 

com relação às suas paixões. Em certo sentido, Kant acreditava que o homem tem como 

destino ser um santo, na qual sua liberdade da razão o garante ações morais a partir dos 

imperativos categóricos, como leis, conforme observamos no capítulo I desta dissertação, 

independente do grau ou desafio a que nossas paixões nos impelem.  

Para Kant uma ação moral só ocorre quando agimos de acordo com as leis 

morais, completamente independentes de qualquer desejo, mesmo que isto implique em 

sofrimento. Uma ação não é moral se ela estiver ligada ao atendimento de algum desejo 

do sujeito da ação, e esta é uma diferença que se torna aparente em Schiller. Mas podemos 

considerar também outra diferença com relação ao conceito de liberdade entre Kant e 

Schiller: para Kant a liberdade é aquela em que a razão determina toda ação moral, pois 

sendo a vontade determinada por uma causa que é livre, infinitas possibilidades se 

apresentam, mas morais apenas quando atendem aos imperativos categóricos.  

Em Schiller podemos considerar a liberdade também ligada à natureza ou caráter 

do sujeito, mas ele mantém ainda, como em Kant, a liberdade da razão, ou seja, existe 

uma liberdade na natureza humana que dá prazer na ação moral, prazer este que é 

diferente daqueles das paixões de fontes egoístas. A liberdade da razão, que no homem 

completo concorda com a liberdade da natureza, dá prazer por estarem de acordo com seu 

destino, o de libertar o homem. Neste sentido, o prazer estético caracterizado por Schiller 

precisa ser interpretado como sendo produto da razão e da sensibilidade em harmonia, 

não sendo possível ter esta experiência com outros prazeres, por exemplo, atendendo 

apenas aos impulsos da razão ou da sensibilidade de forma isolada. Esta liberdade em 

Schiller é, portanto, de caráter duplo, mas o destaque é o seu componente sensível, uma 

inovação com relação a Kant.  
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Em outro artigo,118 Schiller afirma que, 

Felizmente, porém, não é apenas na sua natureza racional que existe uma aptidão moral capaz 

de ser desenvolvida pelo entendimento, mas até mesmo na sua natureza sensível-racional, isto é, 

humana, encontra-se, além disso, uma tendência estética, que pode ser despertada por certos 

objetos sensíveis e cultivada pela depuração de seus sentimentos, até atingirem esse impulso 

idealístico da alma (SCHILLER, 1992 p. 52). 

Identificar o cumprimento de leis morais como fonte de prazer e afirmar que a 

outra fonte de prazer possui como fonte a satisfação do impulso de felicidade, este 

identificado como atendimento dos desejos egoístas, nos leva a considerar a possibilidade 

de uma competição entre o que pode nos dar mais prazer, o atendimento ao impulso de 

felicidade ou ir contra ele, ou seja, agir moralmente. Neste sentido, sempre onde há a 

possibilidade de conflito entre nossos desejos egoístas e o que seria oposto119 a eles, existe 

simultaneamente a possibilidade do que é oposto ser mais prazeroso e, portanto, nos 

aproxima mais da felicidade. Assim Schiller afirma que “toda paixão coparticipada tem 

algo de enlevante para nós, pois satisfaz o impulso de ação” (SCHILLER, 1992 p. 89), 

ou seja, agiríamos para satisfazer um impulso que visa um prazer mais enlevante, na qual 

“a faculdade moral supera a faculdade sensível” (ibid.), justificada por ser aquela a que 

nos dá um prazer superior a esta e, por assim dizer, nos dá também maior felicidade.  

Esse contexto nos leva a considerar que ‘como um exercício’ o homem se eleva 

cada vez que sua ação moral, como interpretada por Schiller, ocorre, ou seja, em certo 

sentido o homem se modifica. Então, podemos entender este ‘exercício’ como um 

processo educativo, sendo este caracterizado por privilegiar o prazer derivado da ação 

moral e não do prazer egoísta120. Nas palavras de Schiller, “Nada é mais bem-vindo a um 

coração moral do que, após um estado de mera passividade de longa duração, ser 

despertado da servidão dos sentidos para a autoatividade e ser reinvestido em sua 

liberdade” (SCHILLER, 1992 p. 97). Schiller se refere ao estado no qual o impulso 

sensível, ainda voltado para as paixões inferiores, ao atendimento de sentimentos 

 
118 Acerca do Sublime, publicado em 1801. 
119 Este oposto é o prazer na ação moral. 
120 Caberia a questão sobre se esta ação moral, que dá ao homem mais prazer que as paixões inferiores, 

torna o homem mais egoísta ainda, mas nos parece ser esta uma interpretação falsa, pois como vimos as 

ações morais são simultaneamente ações para libertar a natureza, movimento este que é destino do homem 

quando atinge sua maturidade ou como homem completo. Neste ponto do estado moral não cabe sequer a 

menção egoísta, por ser este um estágio que para este homem ficou em seu passado (como indivíduo e, 

possivelmente, como espécie). Se ações morais têm a liberdade como sua causa, em Schiller esta causa 

possui duas fontes, a racional e a sensível. 
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egoístas,  começa a deixar este estado e caminha para o estado moral, aproximando-se do 

seu destino, o da liberdade, sem que jamais possa alcançá-la completamente. É neste 

estado moral que, como vimos, o homem realiza ou se aproxima de seu destino, do seu 

sentido de existir, o de realizar a liberdade na natureza, tendo prazer promovido por esta 

autoatividade, resultado do desenvolvimento dos impulsos formal e sensível.  

Em Sobre Graça e Dignidade Schiller nos diz que o movimento ou ação de uma 

pessoa só pode ser de dois tipos: ou pela sua vontade ou sem a sua vontade; no primeiro 

quando “quer realizar um efeito representado no mundo sensível, e, neste caso, os 

movimentos se chamam voluntários ou intencionais” (SCHILLER, 2008 p. 22); no 

segundo, conforme uma lei da necessidade devido a uma sensação que ele chama de 

movimentos simpáticos, que são involuntários, mas não podem, porém, ser confundidos 

com os da faculdade sensível do sentimento ou dos impulsos da natureza. Pois estes não 

possuem nenhum princípio livre, em que os movimentos simpáticos seriam “aqueles que 

acompanham a sensação moral ou a disposição moral” (ibid.).  

Esta distinção para Schiller é importante, pois ele quer identificar qual destes 

dois movimentos possuem graça. Ele afirma que dificilmente na natureza encontramos 

estes movimentos de forma isolada, ou seja, eles estão usualmente relacionados. Existem 

casos em que sendo o movimento não completamente determinado pela vontade, pode, 

entretanto, ser determinado de modo simpático ou ocorrer uma combinação entre eles, 

podendo haver inclusive uma espécie de concordância. Os movimentos voluntários visam 

a um fim, os simpáticos não; mas se o meu movimento “não é determinado pelo mero 

fim, tem de ser decidido e aqui, portanto, o meu modo de sentir pode ser decisivo e 

determinar, pelo tom que ele dá à maneira do movimento” (SCHILLER, 2008 p. 23). A 

graça é, assim, a parte em um movimento voluntário que está ligada ao estado de sensação 

de uma pessoa que é involuntário, ou seja, um movimento voluntário que não se combina 

de forma alguma com um simpático, cujo fundamento se encontra no estado de sensação 

moral da pessoa, não podendo, desta forma, ter Graça121.  

Marcuse em sua obra Eros e Civilização122 nos lembra que “Schiller derivou da 

concepção kantiana a noção de um novo modo de civilização” (MARCUSE, 1975 p. 159), 

em que buscava uma reconstrução desta “em virtude da força libertadora da função 

 
121 Schiller diferencia graça de Graça: aquela é um talento, esta um mérito pessoal (SCHILLER, 2008 p. 

20). 
122 Uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. 
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estética, sendo que esta função foi considerada como contendo a possibilidade de um 

novo princípio de realidade” (MARCUSE, 1975 p. 161). Esta força libertadora, que está 

na ordem da sensualidade contra a ordem da razão de herança iluminista e da ciência, 

“almeja uma libertação dos sentidos que, longe de destruir a civilização, dar-lhe-ia uma 

base mais firme e incentivaria muito as suas potencialidades” (MARCUSE, 1975 p. 162). 

A estética de Schiller, portanto, na busca de atender o maior desejo humano, o do sentido 

de liberdade, traria junto a abolição da “compulsão e colocaria o homem, moral e 

fisicamente, em liberdade” (ibid.). Harmonizaria, assim, os sentimentos e afeições com 

as ideias da razão, que segundo Schiller privaria as “leis da razão de sua compulsão 

moral” e, simultaneamente, “reconciliá-las-ia com o interesse dos sentidos” (ibid.). 

Marcuse vê então na concepção de Schiller um diagnóstico da doença da civilização como 

sendo “um conflito entre os dois impulsos básicos do homem, os impulsos sensuais e 

formais” (MARCUSE, 1975 p. 169), este representante da cultura, apresentando, então, 

como solução uma reconciliação destes impulsos restringindo a tirania repressiva da 

razão sobre a sensualidade.   
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4. Conclusão: 

4.1 O argumento que estabelece a Liberdade Estética de caráter 

antropológico e psicológico em Schiller 

Nosso principal objetivo nesta dissertação era esclarecer o caráter antropológico 

e psicológico do conceito de liberdade estética em Schiller. A liberdade em Schiller é 

normalmente identificada quando da ocorrência de uma harmonia entre razão e 

sensibilidade, em que nenhuma determina o homem a agir de forma a atender aos seus 

impulsos, identificados como formal e sensível.  

Esta interpretação, apesar de correta, não nos parece completa, pois defendemos 

que em Schiller podemos interpretar também o impulso lúdico como originário e 

formador do formal e sensível, quando chamamos a atenção para a questão da unidade 

original em Schiller. 

Então, de forma geral, o homem fica livre quando os impulsos formal e sensível 

se anulam mutuamente, fazendo surgir o terceiro, o impulso lúdico. Mas como 

defendemos, o impulso lúdico é um impulso originário que faz surgir estes dois impulsos, 

o formal e o sensível. Segundo Schiller, para se desenvolver ou fazer surgir o impulso 

lúdico, é preciso desenvolver o impulso formal e o sensível e somente assim, ambos como 

forças, podem elevar o homem para se tornar estético.  

A interpretação que prioriza a existência de dois impulsos como fundantes no 

pensamento de Schiller está localizada, principalmente, na segunda série de cartas na 

EEH, conforme indicamos no capítulo 3 desta dissertação. Mas como Schiller, dedicamos 

esforços naquilo que ele caracterizou como o “centro da coisa”, ou seja, exatamente onde 

julgamos ser a fonte de sua intepretação do caráter antropológico e psicológico, que se 

encontra na terceira série de cartas. 

Entendemos que é nesta terceira série de cartas em que a interpretação de uma 

unidade fundamental em Schiller se torna mais clara, unidade esta originada no conceito 

de liberdade de caráter antropológico. Não fazia parte de nosso objetivo tentar explicar o 

que motiva alguns comentadores a valorizam mais a segunda série de cartas (o que torna 

a percepção de uma dualidade em Schiller mais aparente), apesar de Schiller indicar a 

centralidade do que está descrito na terceira série. Mas entendemos que a sequência 
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argumentativa que defendemos torna evidente a necessidade de irmos primeiro ao “centro 

da coisa”, na qual, nos parece, a interpretação de uma unidade em Schiller fica mais 

simples de ser entendida. 

A interpretação antropológica que aqui buscamos esclarecer, é a de que o homem 

teve uma fase em seu desenvolvimento, quando não tinha razão ou sensibilidade, ou 

quando estas ainda não formavam uma representação, em que ele também era livre, assim 

como ocorre quando o homem desenvolve ao máximo seus dois impulsos, o formal e o 

sensível. Ou seja, o homem, mesmo antes de nascer, já teve uma “experiência” de 

liberdade nos moldes schillerianos, no sentido de não ser coagido pela razão ou 

sensibilidade egoísta. Não ter razão ou impulso formal e sensibilidade ou impulso 

sensível, seria o mesmo de os ter e eles se anularem mutuamente. Assim, poderíamos 

indicar que o homem em estado de contemplação, quando nem sua razão ou sua 

sensibilidade o coagem a ação, fica em um estado que é estético e prazeroso. Lembramos, 

no entanto, que este estado estético não é um nada ou um vazio, é um estado que libera o 

homem para ação, esta não determinada de forma isolada pelos impulsos formal e 

sensível, o que permitiria ao homem agir livremente ou moralmente. 

O caráter psicológico tem em Schiller o fundamento no antropológico, pois esta 

experiência original de liberdade quando não havia razão ou sensibilidade, ou quando 

elas não estavam ligadas para formar uma representação, fica como uma marca ou 

experiência que acompanha o homem em toda sua vida. Como uma comparação, seria 

como se identificássemos que a experiência do nascimento, aquele instante que deixamos 

o conforto do útero materno, nos marca de uma forma ou de outra para a vida. Em certo 

sentido, poderíamos indicar que passamos a vida desejando voltar àquele conforto ou 

segurança que tínhamos naquela vivência anterior ao nascimento. Em nossa 

interpretação, para Schiller, esta é a experiência de liberdade que fundamenta sua filosofia 

e explica não só o sentido do Belo na experiência estética, indica talvez e principalmente 

em que bases ele defende uma educação estética para desenvolver a sensibilidade e sobre 

a importância deste conceito de liberdade para a sua teoria moral.  

O que julgamos interessante nesta interpretação de Schiller de um caráter 

antropológico e psicológico de liberdade, é que ele permite ter experiências de liberdade 

em qualquer objeto que possa “lembrar” ao sujeito este seu desejo de se sentir livre, daí 

este prazer poder ser sentido também fora da arte, por exemplo na filosofia como indicado 

por Fichte.  
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Este caráter antropológico e psicológico da liberdade em Schiller nos permite 

indicar que naquela fase em que não havia razão ou sensibilidade, ou quando elas não 

estavam conectadas, havia, no entanto, um impulso, pulsão ou força original que 

determina o homem, mesmo de forma inconsciente, a buscar pela indeterminação ou 

liberdade. Seria possível indicar, inclusive, que neste sentido a primeira célula humana 

se divide como um primeiro passo para tornar o homem livre, objetivo este impossível de 

ser alcançado. Esta força original aparece em Schiller como o impulso lúdico. Portanto, 

seria este impulso original que faz surgir o formal e o sensível, apesar de cada um desses 

de forma individual ou desiquilibrada, ter potência para mascarar o impulso lúdico. 

Podemos indicar ainda que estes impulsos em Schiller se comportam como em um jogo, 

cuja meta é libertar o homem, fazendo surgir o impulso lúdico, quando o homem se torna, 

mesmo que momentaneamente, completo. 

Sendo assim, diferentemente da interpretação de comentadores que centralizam 

suas análises na segunda série de cartas na EEH, identificamos como fundamental a 

interpretação da terceira série como central e fundamental para, inclusive, podermos 

explicar o que ocorre na segunda série e, porque não dizer, em todo o pensamento de 

Schiller. 

A caracterização do caráter antropológico e psicológico do conceito de liberdade 

em Schiller nos levou a defender, na verdade como uma consequência da análise do 

conceito, uma unidade no pensamento de Schiller. Indicamos que não era nosso objetivo 

defender esta posição como necessária para a explicação da Liberdade Estética em 

Schiller, mas tampouco pudemos evitá-la. O impulso original que identificamos como já 

sendo lúdico indica esta unidade, ou seja, um corpo que se move levado por este impulso 

a se tornar livre e que tem prazer quando encontra um objeto que funciona como um 

espelho, indicando ao homem sua essência neste conceito de liberdade. O homem tem 

prazer na experiência estética porque realiza, mesmo que momentaneamente, seu destino 

de ser livre e identifica o objeto como sendo belo. A universalidade deste conceito de 

liberdade em Schiller fica caracterizada exatamente por ter o homem, em todo o tempo e 

lugar, passado por essa mesma fase, em que não havia razão ou sensibilidade para coagi-

lo. Todos possuem, portanto, este impulso original que determina todos a se tornarem 

estéticos, mesmo que isto não ocorra. 

Identificamos nesta defesa da liberdade estética em Schiller um tipo de 

sensibilidade especial, que Schiller denominou de fina. Esta sensibilidade seria ativada 
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na experiência estética, lembrando ao homem de sua origem na liberdade. Schiller, como 

vimos, dá grande importância ao desenvolvimento desta sensibilidade, pois no final do 

século XVIII o homem já vinha desenvolvendo sua razão ao ponto de torná-lo bárbaro. 

Mas antes de desenvolver sua razão, o homem era selvagem, ou seja, não há na história 

uma sociedade baseada em uma cultura estética, apenas, segundo Schiller, com os Gregos 

antigos, em que havia uma combinação harmônica entre razão e sensibilidade. Seria então 

preciso retomar o projeto Grego de harmonia entre os impulsos para desenvolvermos uma 

cultura estética. Importante reforçar que para Schiller é necessário desenvolver tanto 

razão quanto esta sensibilidade fina para que o homem se torne estético.  

Reconhecemos, assim como Schiller, que a defesa de uma fase em que éramos 

livres, sem a determinação da razão ou da sensibilidade, fase esta marcante para o caráter 

psicológico por ele identificada, possui dificuldades fora da experiência. Ou seja, apenas 

a experiência com o Belo poderia confirmar que temos um desejo fundante de ser livres, 

mas que só podemos, na verdade, ter a experiência de liberdade como um sentido, sem 

podermos, jamais, sermos verdadeiramente livres. O caráter antropológico do conceito 

de liberdade estética em Schiller nos indica que possuímos uma sensibilidade especial, 

que precisa apenas de certas condições e de determinados objetos para que ela se mostre. 

É uma sensibilidade fina, diferente da egoísta, que nos dá prazer quando do encontro com 

o belo. 
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4.2 Um percurso em aberto 

No resumo desta dissertação indicamos que pretendíamos explicar o conceito de 

liberdade estética em Schiller e, como vimos, a liberdade estética está intimamente ligada 

ao que se sente e, em Schiller, este sentido é sempre de prazer e o expressamos como algo 

sendo Belo. Identificamos também este prazer estético como um sentido de liberdade que 

está vinculado a um desejo universal, fundante da humanidade, que Schiller identifica 

também como a realização da felicidade123.  

Consideramos importante também indicar, com uma visão biográfica, a vida de 

Schiller no intuito de justificar, por uma via histórica, seu envolvimento com a filosofia 

e mostrar as questões da relação entre natureza e espírito, estética e moral como 

precoces e duradouras em Schiller. 

Como Schiller reconhecidamente, tanto por ele como por todos os comentaristas 

e críticos, parte de Kant, tivemos que identificar e descrever as partes da obra deste 

filósofo no que se colocava como suporte ou ponto de confronto ao pensamento de 

Schiller. Com relação a esta abordagem, buscamos ir diretamente aos textos de Kant, em 

que concentramos esforços interpretativos na CRP, Prolegômenos, Fundamentação, 

CRPr, CFJ, mas não incluímos a Metafísica dos Costumes e outras obras deste autor, pois 

não foram identificadas como fundamentais para nossa análise; naturalmente contamos 

também com o apoio de alguns comentadores de Kant.  

Esta abordagem nos conduziu ao estudo da liberdade em Kant, da lei moral e da 

razão prática. Como Schiller se dedicou bastante à leitura da CFJ, analisamos os juízos 

reflexionantes e o juízo do belo, mas não incluímos a Analítica do Sublime, por considerá-

la não essencial ao que queríamos destacar, qual seja, a contribuição da sensibilidade para 

o ajuizamento do Belo, do sentido de prazer e da moral em Schiller, em seu caráter 

antropológico. Reconhecemos, no entanto, a relevância do conceito de sublime para a 

estética e para estes dois pensadores. 

 
123 Nestes termos Schiller se alinha à concepção de felicidade identificada por Freud em seu texto O mal-

estar na civilização (1930), quando afirma “o que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade 

e intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a resposta: 

eles buscam a felicidade” (FREUD, 2010 p. 29), que para este autor, no sentido mais estrito da palavra, 

felicidade se refere apenas à vivência de fortes prazeres (FREUD, 2010 p. 30), assim, poderíamos 

considerar o sentido de liberdade como o maior prazer que o homem pode ter. 
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Com relação ao capítulo referente a Schiller, buscamos caracterizar o conceito 

de Beleza e sua relação com o conceito de liberdade estética. Para isto, recorremos 

sistematicamente à obra Kallias, mas tivemos que buscar na EEH o que consideramos um 

fundamento do pensamento filosófico de Schiller, ou como ele mesmo denominou “o 

nervo da coisa”124, pois, com este fundamento em mente, o percurso para entendermos 

ambos os conceitos nos pareceu mais didático.  

Identificamos também, e esperamos ter esclarecido, a importância do caráter 

antropológico em Schiller, para justificar a liberdade tanto em seu sentido sensível quanto 

da razão. A interpretação do significado antropológico para Schiller nos leva de forma, 

nos parece, inexorável à defesa de uma unidade do ser, também como fundamento do seu 

pensar. Em alguns momentos desta dissertação nos referimos à questão da unidade vs. 

dualidade como origem ou fundação de sua filosofia, em que defendemos uma unidade. 

Não era nosso objetivo solucionar esta questão125, mas ao mesmo tempo não foi possível 

evitá-la, pois o contexto antropológico que identificamos como importante para entender 

a filosofia de Schiller, principalmente seu componente de origem na liberdade e 

determinação do ser de realizar esta liberdade na natureza para ter prazer, coloca em 

movimento, a nosso ver, toda a filosofia schilleriana. Mas esta concepção antropológica, 

na qual é indicado que o homem em um momento de sua formação, ainda muito no início, 

é uma coisa que não possui sensibilidade ou razão, mas já é determinada a caminhar na 

busca da liberdade, nos parece requerer ainda aprofundamento, pois seria preciso 

explicar, por exemplo, como a primeira célula humana está determinada a se tornar livre, 

evoluindo até se tornar um homem completo. O homem quando já tem desenvolvidas 

razão e sensibilidade, logo após a primeira representação, deixa de ser livre e fica 

marcado, assim, pela experiência anterior de liberdade que o faz se mover como ser 

determinado a se tornar indeterminado ou livre.  

Kallias ou sobre a beleza, como o próprio nome já indica, é uma obra que 

esclarece o conceito de Belo e dá a interpretação de Schiller para a experiência estética. 

Mas como Beleza é Liberdade no fenômeno, a relação entre os dois conceitos serve como 

 
124 Relembramos aqui uma passagem, já destacada nesta dissertação, quando Schiller em uma carta a Fichte, 

de 3 de agosto de 1795, afirma que “Se aqui, nas Cartas 19, 20, 21, 22 e 23, em que se encontra na verdade 

o nervo da coisa, o senhor encontrar uma linguagem irregular, então não conheço de fato mais nenhum 

ponto de concordância em nossos modos de julgar” (FICHTE, 2014 p. 208).  
125 Emiliano Acosta, em um artigo, afirma que “Esses conceitos supremos são irredutíveis a uma unidade 

e, por isso, o que pode ser estabelecido como tribunal de uma procura, terá que ser o duplo ou o duo, na 

sua duplicidade original. A dualidade tem a regência do pensamento de Schiller” (ACOSTA, 2011 p. 67).  
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base para o que é descrito na EEH, que busca não só esclarecer o arcabouço do 

pensamento de Schiller, mas está direcionada para solucionar o problema moral e político 

pela via estética. As cartas trocadas entre Schiller e o Príncipe de Augustenburg serviram 

de base para os artigos publicados por Schiller em sua revista, e são estas que constituem 

a obra na qual buscamos explicar ‘o centro da coisa’ da filosofia de Schiller. 

Fichte e outros notam em Schiller uma circularidade com relação ao seu conceito 

de Liberdade, que esperamos ter esclarecido no item 3.4. Não encontramos em Schiller 

uma defesa sistemática desta interpretação dada por Fichte, a não ser aquela pequena 

citação que destacamos no referido item, e não nos pareceu um problema significativo de 

forma a requerer uma resposta do nosso autor. Mas como nos limitamos às traduções para 

o português dos principais textos de Schiller em alemão e de comentadores em inglês, 

talvez fosse possível encontrar alguma referência a esta defesa do próprio Schiller em 

cartas trocadas talvez com Fichte, mas não nos parece provável que estas existam. Apesar 

de nossa posição de que esta questão não teria sido julgada por Schiller como um 

problema a ser resolvido, pois como indicamos sua obra deixa clara a diferença dos dois 

conceitos de liberdade que descaracterizam a circularidade mencionada por Fichte, 

julgamos importante esclarecer este ponto, já que o sentido de circularidade tornaria 

inválida a sua abordagem teórica. 

Com relação ao último item, o que discorre sobre o estético como propiciador 

da Moral em Schiller, que se encontra nos seus escritos sobre a tragédia, destacamos o 

componente sensível-racional da aptidão moral do homem. Estas considerações, apesar 

de estarem em certo sentido em sua obra principal, a EEH, julgamos relevante sua 

inclusão, pois trata da Arte Trágica e de sua função como formação do caráter do homem, 

mesmo não sendo este o objetivo da arte, pois como pudemos destacar, em Schiller há 

uma completa independência entre o estético e o moral, mesmo que o primeiro propicie 

a realização do segundo.  

Tivemos como objetivo, também neste item, incluir algo que talvez o leitor tenha 

sentido falta no decorrer da dissertação, no que concordaríamos, ou seja, a inclusão de 

referências de suas obras poéticas ou artísticas e suas relações com a sua filosofia. 

Reconhecemos que seria uma opção que traria valor para a defesa da liberdade em seu 

pensamento, além de talvez tornar a leitura mais prazerosa, mas como o próprio Schiller 

havia comentado em sua fase filosófica, em que mesmo sentindo falta de se voltar para o 

coração, devia insistir com a filosofia para deixar seu pensamento livre, nos limitamos, 
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pelo mesmo motivo, aos textos filosóficos deste autor. Portanto, em nosso caso, mais 

filosofia e menos poesia se tornou premente para avançarmos nas considerações que 

foram aqui tratadas. 

Podemos, no entanto, indicar a importância do teatro e especialmente da tragédia 

para a formação do homem em Schiller, fazendo uma referência ao artigo de Virgínia 

Figueiredo, A Origem do Trágico, segundo Schiller, em que afirma,  

Talvez se possa defender que, entre a Poética da Tragédia e a Filosofia do Trágico, Schiller 

desenvolveu uma Antropologia Filosófica ou, na pior das hipóteses, uma concepção 

antropológica da tragédia. Em minha opinião, as definições de Tragédia e Humanidade em 

Schiller estão totalmente imbricadas (FREITAS, et al., 2016 p. 34). 

Acreditamos que, em termos gerais, esta dissertação não só se alinha com este 

imbricamento identificado por Figueiredo, mas o explica. Esta autora afirma ainda que o 

elo entre o trágico e o humano está evidenciado no ensaio de Schiller Acerca do Patético, 

na qual “a liberdade, que é uma característica – até um critério – essencial para distinguir 

toda arte autêntica, é uma conquista ou ‘resistência moral ao sofrimento’” (FREITAS, et 

al., 2016 p. 35/36). E mais uma vez acreditamos ter contribuído para a explicação de 

como isto se dá no pensamento de Schiller.  

Ainda em defesa do teatro, segundo a concepção de Schiller, na qual Figueiredo 

afirma que em termos de educação dos seres humanos é a arte que dá a maior 

contribuição, esta formação perpassaria a natureza física e sensível, movendo-se para uma 

fase intermediária da razão e da moral, mas “só termina numa terceira e última etapa: a 

sociabilidade” (FREITAS, et al., 2016 p. 3). Sobre esta terceira e última etapa, iremos, 

no próximo item sobre a atualidade do pensamento de Schiller, tentar esboçar uma relação 

entre esta ideia destacada por Figueiredo e um ‘terceiro conceito de liberdade’ defendido 

por Axel Honneth, que vê na filosofia de Hegel e de John Dewey esta mesma perspectiva. 

Ainda no campo dos desenvolvimentos em aberto, acreditamos ter indicado 

neste trabalho as bases kantianas e fichtenianas,126 que colaboraram para o pensamento 

filosófico de Schiller, mas não tínhamos como um fim nem a defesa do que é puramente 

original em Schiller nem o que este tem de dependência das ideias de Kant e Fichte. Esta 

é uma questão que nos parece importante, pois é fonte de certa polêmica em relação aos 

críticos que consideram o pensamento de Schiller como usuário das ideias originais destes 

 
126 No caso de Fichte, não de forma tão sistemática como fizemos com Kant. 
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outros dois, sem que se encontre nele nada de novo. Com relação a este ponto, 

entendemos que, talvez diferente de outros filósofos que buscam sempre construir novos 

sistemas filosóficos do zero, pudemos observar Schiller utilizando tudo aquilo que 

precisava e que concordava, dando as fontes, para defender algo em que acreditava, a 

importância da sensibilidade para o aperfeiçoamento da humanidade, algo em si mesmo 

inovador. 

Esperamos ainda ter tido sucesso em responder, mesmo que de forma parcial, as 

questões que nós mesmos nos colocamos no início, sendo elas: Por que o homem busca 

a liberdade? Por que a liberdade é importante para o indivíduo e para a civilização? Como 

um objeto pode aparentar liberdade? O que faz com que a ideia de liberdade aparente do 

objeto da Obra de Arte seja expressada como Beleza? Qual a relação entre liberdade e 

beleza? Qual o peso do componente antropológico para o conceito de liberdade em 

Schiller? Como explicar a aproximação entre estética e moral na obra de Schiller? Como 

uma educação estética pode conduzir o homem a um estado de moralidade? 

Tentaremos agora verificar, de forma breve, se a obra de Schiller tem relevância 

para os nossos tempos. 
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4.3 A atualidade da obra filosófica de Schiller 

Uma questão que poderia ser posta é sobre a relevância da obra filosófica de 

Schiller para a estética e para a moral em nossos tempos. É sabido que seu pensamento 

filosófico é pouco conhecido entre os filósofos, sendo mais reconhecido como poeta e 

dramaturgo. Segundo Beiser, existe um certo preconceito entre os filósofos que tornam 

as obras deste pensador pouco lidas ou comentadas, sendo isto o que ele denomina de 

divisão acadêmica moderna do trabalho, pois como  

Schiller era tanto poeta como filósofo, mas era, por profissão e inclinação, em primeiro lugar um 

poeta; para nossa época especializada, isso pode significar apenas uma coisa: que Schiller deve 

ter sido um filósofo amador, de modo que o estudo de sua escrita pertence propriamente ao 

campo da literatura (BEISER, 2005 p. 8). 

Neste sentido, este preconceito moderno pode realmente ser apenas isto, um 

preconceito, pois este mesmo comentarista identifica os ensaios filosóficos de Schiller 

“como alguns dos escritos mais difíceis da tradição filosófica alemã” (BEISER, 2005 p. 

1), completando ainda que seus escritos são “alguns dos mais pesquisados, pensados e 

rigorosos escritos sobre estética na tradição filosófica ocidental” (BEISER, 2005 p. 2), 

respondendo questões como: Qual é o valor da arte? Qual é a fonte do prazer trágico? Se 

a beleza é algo objetivo ou subjetivo, racional ou empírico? E qual seria a conexão entre 

arte e moralidade? Todas questões de profunda importância, tanto histórica como atual 

(ibid.), que esperamos ter abordado de forma adequada nesta dissertação. 

Isaiah Berlin, no prefácio do livro Schiller and the Ideal of Freedom, afirma que, 

O fato de Schiller ser um dos mais talentosos discípulos de Kant e talvez o mais filosoficamente 

talentoso de todos os poetas alemães tem sido frequentemente afirmado, mas a afirmação 

raramente tem sido feita por biógrafos e comentaristas. (MILLER, 1970 prefácio). 

Wilhelm von Humbolt, amigo de Schiller, em uma publicação datada de 1830, 

já se perguntava se obras como Sobre Graça e Dignidade e Cartas Sobre a Educação 

Estética do Homem ainda eram lidas, afirmando que com relação aos conceitos de beleza 

e estética estas obras “contém todo o essencial de uma maneira que nunca pode ser 

superada”, e completa indicando que “Nunca antes essas questões foram discutidas de 

maneira tão pura, tão completa e esclarecedora” (SCHILLER, et al., 1988, não paginado). 

Em um momento de nossa história em que as diferenças que encontramos em 

nossas sociedades, estas de toda natureza, mas principalmente econômicas, sociais, 



120 
 

políticas e culturais, atingindo níveis que desafiam o sustentável, poderíamos perguntar 

sobre a pertinência de tentar identificar a existência de algo que fosse comum a todos nós. 

Algo que pudéssemos usar como um princípio comum, que reconheceríamos em nós e 

em todos os homens, em todos os tempos e lugares, como o sentido de liberdade 

defendido por Schiller, como uma experiência estética e universal e com um destino que 

também nos é comum, ou seja, a de libertar a tudo e a todos para que sejamos felizes.  

Mas a liberdade é um conceito complexo e, como indicamos no início desta 

dissertação em nota, segundo Berlin existem mais de duzentos conceitos diferentes para 

o termo liberdade, no qual ele optou por descrever apenas dois em seu artigo Two 

Concepts of Liberty, pois considera que são os mais relevantes, identificando-os da 

seguinte forma: 

O primeiro desses sentidos políticos da liberdade, que eu chamarei de sentido "negativo", está 

envolvido na resposta à questão "Qual é a área na qual o sujeito - uma pessoa ou grupo de pessoas 

- é ou deveria ser deixado para fazer ou ser o que ele é capaz de fazer ou ser, sem interferência 

de outras pessoas. O segundo, que eu chamarei de sentido “positivo”, está envolvido na resposta 

à pergunta "O que, ou quem, é a fonte de controle ou interferência que pode determinar alguém 

a fazer, ou ser, isto ao invés daquilo?" (BERLIN, Two Concepts of Liberty, 1969). 

Na interpretação de Honneth, em seu artigo Three, not two, concepts of liberty: 

a proposal to enlarge our moral self-understanding (2017), estes dois sentidos de 

Liberdade descritos por Berlin podem ser assim interpretados: 

Por um lado, pensamos que a cultura da modernidade adere a um conceito “negativo” de 

liberdade, que concede ao indivíduo a mais ampla esfera possível de proteção contra a 

intervenção externa na busca de interesses puramente pessoais. Por outro lado, porém, estamos 

tão fortemente convencidos de que a liberdade individual só existe verdadeiramente quando 

orientamos a ação de alguém de acordo com as razões que alguém, pessoalmente, considera 

apropriadas e, nesse sentido, determina a si mesmo (HONNETH, Three, not two, concepts of 

liberty: a proposal to enlarge our moral self-understanding, 2017 p.177). 

Mas Honneth defende o que ele denomina de uma terceira categoria de 

liberdade, em que opta por chamar de “Liberdade Social” (social freedom), um tipo de 

liberdade que só pode ocorrer nas relações sociais, em que estas relações são de tal forma 

entrelaçadas que todos, “na busca do mesmo objetivo, contemplam na liberdade dos 

outros uma condição de sua própria liberdade” (HONNETH, Three, not two, concepts of 

liberty: a proposal to enlarge our moral self-understanding, 2017 p. 184).  
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Neste sentido, uma relação ‘social’ possível que se aproxima daquela que vimos 

Schiller desenvolver no contato com a obra de arte, pois é quando ‘externalizamos’ nosso 

desejo de liberdade como uma necessidade ou desejo fundante do nosso ser, em que 

vemos refletido no objeto da arte nossa própria liberdade para nos sentirmos livres e 

felizes, é que buscaríamos, como uma determinação, libertar o outro. Como defendemos 

junto com Schiller que é esta centralidade do movimento de libertar a natureza, e tudo 

nela, a essência do humano e sendo a sua realização o que o torna feliz, é ela também que, 

entrelaçada nas relações sociais, ‘liberta’ o corpo social no qual todos possuem o mesmo 

objetivo, o de libertar a todos os outros para que cada um possa se sentir livre. Em certo 

sentido, é como se Schiller houvesse fornecido as bases teóricas ou antropológicas que 

sustentam esta terceira categoria de liberdade. 

Honneth, no entanto, se pergunta se esta cooperação entre sujeitos, que em nossa 

interpretação buscam ‘libertar’ uns aos outros, justifica uma classe particular de 

liberdade. Ele se pergunta o que é tão distintivo em relação a esse entrelaçamento não 

forçado de ações, ou seja, pertencentes à própria natureza do humano, que identificamos 

até como inconsciente, que justificaria uma nova categoria de liberdade. Ele indica que 

...na minha opinião, Hegel e Dewey apontam na direção de uma resposta. Ambos são da opinião 

de que a distintividade do processo recíproco de entrelaçamento não forçado de fins reside no 

fato de que a contribuição de cada um é experimentada como desejada pelo outro. Em contraste 

com todas as outras ações que podem ser entendidas como negativas ou positivamente livres, 

essa classe de ações cooperativas mostra que cada um de nós pode assumir o consentimento do 

outro, e assim pode realizar nossa própria ação com uma consciência de resposta não-forçada 

(HONNET, Three, not two, concepts of liberty: a proposal to enlarge our moral self-

understanding, 2017 p. 189). 

A contribuição de cada um, experimentada como desejada pelo outro, possui, 

assim acreditamos, uma justificativa em Schiller: a de realizarmos nosso sentido de existir 

quando agimos para libertar o outro e reconhecemos neste o mesmo desejo fundante, o 

de nos libertar para que ele se sinta também livre, como um processo recíproco de 

entrelaçamento não forçado de fins comuns.  

Arendt, em seu artigo Que é Liberdade?, afirma que a tentativa de responder a 

esta questão é uma empresa irrealizável e que nas relações políticas a liberdade humana 

é uma verdade evidente, não precisando de muitas explicações. Mas no campo teórico e 

científico, por outro lado, não há liberdade, “pois nossas próprias vidas são, em última 
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análise,  sujeitas à causação” (ARENDT, 2014 p. 189). E citando Marx Planck, “a parte 

que a força desempenha na natureza, como causa do movimento, tem por contrapartida, 

na esfera mental, o motivo como a causa da conduta” (ibid.). Aquela liberdade das 

relações políticas, tida como evidente, se torna irreal quando “refletimos sobre um ato 

que foi empreendido sob a hipótese de sermos um agente livre” (ARENDT, 2014 p. 190), 

pois se apresenta, na verdade, como uma causalidade interna ou externa. Para Arendt o 

problema da liberdade está ligado ao problema da política e com o fato de que o homem 

é um ser dotado com o dom da ação, “pois ação e política..., são as únicas coisas que não 

poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade” (ARENDT, 

2014 p. 191/192).  

Segundo esta autora, no espaço político não cabe falar em liberdade como um 

sentido interno, pois iria resumir-se ao espaço no qual os homens podem fugir às coerções 

externas para que se sintam livres, já que o sentido interno de liberdade “permanece sem 

manifestações externas e é, portanto, por definição, sem significação política”127 

(ARENDT, 2014 p. 192). Arendt vê uma grande influência da liberdade interior e 

apolítica para a tradição do pensamento, mas que o homem não a conheceria se não a 

experimentasse no mundo, ou seja, na relação com os outros por meio de palavras e ações. 

Mas seria preciso, no entanto, o homem estar livre das necessidades da vida, mas verdade 

é que a experiência de liberdade só ocorre na companhia de outros homens, ou seja, 

mesmo tendo minhas necessidades atendidas, as quais sem elas posso não me sentir livre, 

não poderia sentir-me livre sozinho, necessitando, para tal, um espaço político 

organizado, em que “liberdade como fato demonstrável e a política coincidem e são 

relacionados uma à outra, como dois lados da mesma matéria” (ARENDT, 2014 p. 195).  

O homem, que age livremente, não age por motivos ou fins, o que não implica 

que não sejam importantes, mas não podem ser eles determinantes para a ação, pois “os 

homens são livres – diferentemente de possuírem o dom da liberdade – enquanto agem..., 

pois ser livre e agir são uma mesma coisa” (ARENDT, 2014 p. 199), e esta ação se torna 

livre quando o posso e o quero coincidem (ARENDT, 2014 p. 208). 

 
127 Importante notar, no entanto, que em Schiller o seu sentido interno de liberdade, principalmente em seu 

contexto antropológico, possui manifestação externa, pois assim somos determinados a libertar a natureza 

e tudo nela como vimos. Esta ideia é particularmente comprovada, segundo Schiller, na apreciação à obra 

de arte. 



123 
 

Na parte IV deste texto, Arendt, depois de se “libertar” da tradição religiosa na 

defesa do livre arbítrio e de uma Filosofia tradicional que acreditava que liberdade 

somente com soberania, estabelece seu ponto focal em “uma liberdade vivenciada apenas 

no processo de ação e em nada mais” (ARENDT, 2014 p. 213). Ela lembra uma passagem 

em A Cidade de Deus, no qual Agostinho concebe uma liberdade “não como uma 

disposição humana íntima, mas como um caráter da existência humana no mundo” 

(ARENDT, 2014 p. 216). Assim, para Arendt, cada homem que nasce é um começo e, 

portanto, livre; seu surgimento representa a liberdade no universo e em cada novo 

nascimento humano esta liberdade se reafirma, pois se apresenta como uma coisa nova.  

Para ela “ser humano e ser livre são uma única e mesma coisa” (ibid.), mas 

voltando ao seu ponto de partida, em que em um universo em que tudo é necessariamente 

determinado, o automatismo é inerente a todos os processos, inclusive nas ações humanas 

e da sociedade. Mas se em uma perspectiva histórica considerarmos a cadeia infinita de 

improbabilidades do surgimento de um planeta como a Terra, do surgimento da vida e do 

homem, só podemos considerar que o automatismo é interrompido e em cada um desses 

momentos o que ocorre é “um milagre”.  

Para Arendt, “É da própria natureza de todo novo início o irromper no mundo 

como uma ‘improbabilidade infinita’, e é, contudo, justamente esse infinitamente 

improvável que constitui de fato a verdadeira trama de tudo que denominamos real” 

(ARENDT, 2014 p. 218), ou seja, a nossa existência é o resultado de uma cadeia de 

milagres e ficamos comovidos e surpresos quando eles ocorrem. O que Arendt quer nos 

dizer é que, mesmo com todo o nosso conhecimento científico, não podemos prever com 

absoluta certeza o que ocorrerá, pois teríamos que utilizar uma quantidade quase infinita 

de variáveis e nunca saberíamos também, com absoluta certeza, se nas nossas equações 

utilizamos todas elas. Isto implica que mesmo reconhecendo que no universo tudo é 

determinável, não nos é possível determinar o que ocorrerá de forma absoluta e, portanto, 

o que ocorre e nos surpreende, pois não tínhamos como prevê-lo, deve ser interpretado 

como um milagre.  

Para Arendt, na dimensão humana, somos os autores de milagres, pois fomos 

contemplados com o dom da liberdade e o da ação. Como liberdade e política estão 

intrincadas, não devemos esperar por milagres, pois não seríamos homens, já que ação, 

liberdade e política são partes de um mesmo jogo e sabemos com Schiller que “o homem 
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joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno 

quando joga” (SCHILLER, 1989 p. 74).  

Para Cecchinato, “O jogo abre, então, um espaço vazio de determinações, 

conservando-as, porém, inteiramente abertas. Assim, o jogo permite ao homem tornar-se 

consciente das próprias potencialidades, não como trabalhador, como intelectual ou como 

sujeito das paixões, mas como possibilidade infinita de realização” (CECCHINATO, 

2015 p. 163).  

Na política nunca jogamos verdadeiramente. Que comecemos então a jogar... 
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