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RESUMO 

 

A arte e a educação em Platão e Schiller 

Rafael Azzi 

 

Orientador: Pedro Süssekind 

 

 

Resumo da Dissertação a ser submetida ao corpo docente do Programa de Pós-

Graduação Strictu-Sensu em Estética e Filosofia da Arte, Instituto de Filosofia, Artes e 

Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do grau de mestre. 

 

Essa dissertação problematiza a interação entre a estética e outros campos filosóficos, 

como a ética, a política e a pedagogia. Para tanto, duas obras filosóficas são postas em 

cena: A República, de Platão, e A Educação Estética do Homem, de Friedrich Schiller. 

Platão se insere no contexto grego, no qual o campo das artes se encontra conectado a 

outros saberes, e propõe um novo tipo de saber, em que a arte estaria subordinada a 

outros valores. Schiller, na aurora da modernidade, defende a autonomia do estético, 

sem, no entanto, prescindir da função educadora e formativa que a arte favorece. Desse 

modo, este estudo se propõe a criar um diálogo entre as duas concepções, a fim de 

analisar suas convergências e divergências. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca pôr em cena, como questão central, a relação entre a arte e a 

educação, que pode ser traduzida pela seguinte interrogação: de que forma a esfera do 

estético se relaciona com outros campos de saber, como a educação, a ética e a política? 

Problema de grande complexidade, as possibilidades de respostas suscitam igualmente 

discussões, que levam à reflexão sobre a influência que a arte exerce no público, bem 

como sobre a autonomia estética e a instrumentação política da arte. 

Inicialmente, este estudo contemplava apenas a análise da obra A República, de 

Platão, e a representação da arte presente nesse texto. O objetivo da dissertação era 

analisar os motivos que levaram o personagem Sócrates a banir os artistas da sua cidade 

ideal, investigando argumentos que permitissem a defesa da arte. Porém, após algumas 

leituras e reflexões, chegou-se à conclusão, sempre em consonância com o orientador, 

de que seria interessante colocar um contraponto à proposta do texto de Platão a respeito 

da expulsão dos poetas, pois dessa forma se apresentaria uma perspectiva diferente em 

relação às artes. O livro A educação estética do homem, de Friedrich Schiller, foi então 

escolhido por se tratar de uma obra representativa da teoria estética moderna e que 

também problematiza a relação entre a arte e a educação para fornecer esse contraponto.   

Nessa pesquisa, portanto, serão analisadas idéias sobre a arte e sua relação com a 

ética, elaboradas por dois pensadores em épocas distintas. Platão, oriundo do período 

grego clássico, e Friedrich Schiller, pertencente ao final do século XVIII, se debruçaram 

sobre a problemática, e desenvolveram modos de pensar bastante diversos a respeito do 

caminho que a arte deveria seguir. Mesmo que o próprio sentido do conceito de arte seja 

bastante divergente nas duas épocas abordadas, a discussão permanece atual e gera 

reflexões até hoje, justificando-se, dessa forma, a pertinência de sua abordagem no 

presente estudo. 

Platão e Schiller pertencem a períodos distintos, porém igualmente significativos 

para a história do pensamento ocidental. Em ambos os momentos, são desenvolvidos 

conceitos extremamente importantes para a reflexão da filosofia, que perduram até a 

atualidade. Tais noções evidenciam que a questão da arte foi sempre um campo muito 

prolífico para batalhas epistemológicas, resultantes da mudança de uma estrutura no 

pensamento. Os dois textos em análise são representativos de épocas distintas e 

emblemáticas da história da filosofia, têm importância fundamental para compreender a 
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questão da arte e sua relação com outras esferas do conhecimento, tais como a ética e a 

política.  

A proposta de pôr em diálogo textos de matizes tão distintos se baseia na 

possibilidade de interação e confronto entre o pensamento desenvolvido pelos 

respectivos autores. A reflexão sobre o modo como a arte influencia a moral no homem 

constitui o problema que fundamenta toda a investigação de Schiller em A educação 

estética do homem; não menos importante parece ser a mesma questão no diálogo A 

República, de Platão. Apesar dos dois milênios que separam os textos, este estudo 

pretende demonstrar que podem ser estabelecidas muitas interações relevantes entre as 

ideias de seus autores.  

A República de Platão se configura um texto de fundamental importância na 

história da filosofia e também na filosofia da arte, pois se trata de uma referência na 

perspectiva de que a arte deve ser subordinada à ética. Essa ideia, prevalecente durante 

muito tempo, acabou por influenciar diversos pensadores e artistas, tendo repercussão 

até a atualidade, tanto na reflexão filosófica como no modo de pensar cotidiano. Muitos 

dos escritos posteriores sobre arte, política, ética e suas relações foram influenciados por 

esse texto. 

A obra de Schiller, A educação estética do homem, se encontra na aurora do 

pensamento moderno, introduzindo a defesa da autonomia artística, sem recusar, 

entretanto, o caráter ético e pedagógico que a arte pode assumir. O texto demonstra a 

mesma preocupação sobre a arte e seus efeitos existente em A República, de Platão; mas 

oferece conclusões divergentes do texto platônico. 

Dessa forma, este projeto tem como objetivo analisar, num primeiro momento, as 

propostas apresentadas pelos autores e, em seguida, confrontá-las, tendo como apoio 

obras críticas de estudiosos sobre o tema. A possibilidade de debate sobre o assunto 

parece ser assinalada pelo personagem Sócrates, no seguinte diálogo de A República: 

 
Concederíamos também a quantos, entre todos os seus patronos, não são poetas, mas 
amantes da poesia, com um discurso sem métrica, que ela não só é agradável mas é 
também útil em relação à cidade e à vida humana, e com boa vontade os ouviremos. É 
que o lucro será nosso, caso pareça não só agradável, mas útil também.1  
 

                                                 
1 PLATÃO. A República. (607 d). Tradução: Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. p. 399.  
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O projeto propõe-se igualmente pôr em cena o contraponto de Schiller a esta 

colocação, apresentando seus argumentos sobre arte, como o próprio autor salienta no 

início de A educação estética do homem: 

 

Defenderei a causa da beleza perante um coração que sente seu poder e o exerce, e que 
tomará a si a parte mais pesada de meu encargo nesta investigação que exige, com igual 
freqüência, o apelo não só a princípios, mas também a sentimentos.2  
 

A dissertação está estruturada em três partes. Na primeira parte do trabalho, é 

investigado o problema da arte na obra A República de Platão. A segunda parte se 

desenvolve a partir da análise do texto de Friedrich Schiller A educação estética do 

homem. A terceira parte é dedicada ao diálogo entre as propostas apresentadas pelos 

dois autores, buscando confrontos e convergências. 

Dessa forma, a partir da obra de Platão, busca-se destacar os efeitos da arte no 

espectador e, através do texto, enfocar como a arte se relaciona fundamentalmente com 

a pedagogia e a política. Tais problemas se apresentam principalmente nos livros II, III 

e X. O objetivo dessa primeira parte do estudo é apresentar o poder argumentativo de 

Platão, bem como as questões desenvolvidas por ele, e que culminam na expulsão dos 

poetas de sua cidade ideal. Pretende-se assinalar a relevância do debate sobre as 

atividades artísticas no texto do filósofo, mostrando, ao mesmo tempo, que as linhas 

argumentativas seguidas no texto fundamentaram a posição sobre arte, tal qual é 

defendida no texto de Schiller. A reflexão apresentada por Platão sobre as artes e seus 

efeitos é investigada a partir do próprio texto e, quando necessário, comentadores são 

utilizados, tais como Friedrich Schleiermacher, Franco Trabattoni e Martha Nussbaum. 

A segunda parte da dissertação se dedica ao texto de Schiller A Educação Estética 

do Homem. O livro, escrito no contexto da modernidade, é influenciado pelo 

pensamento de Immanuel Kant, bem como pelos acontecimentos políticos da época, tais 

como a Revolução Francesa. Schiller supera a aparente dicotomia formada pela 

autonomia da questão estética e sua relação com a política e com a pedagogia. Assim, o 

objetivo dessa segunda parte é analisar como Schiller desenvolve seu discurso 

argumentativo. Apesar de partir do mesmo princípio utilizado por Platão, de que a arte 

tem forte poder de influência na moral e na política, Schiller desenvolve seu 

pensamento em direção oposta àquela apresentada no texto platônico. Enquanto, n’A 

República, a poesia é colocada como algo capaz corromper até o melhor dentre os 
                                                 
2 SCHILLER, Friedrich, A educação estética do homem, Iluminuras, São Paulo, 2002, p. 19. 
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homens,3 para Schiller o campo estético é aquele que se configura como o mais fértil 

para a construção do conhecimento e da moralidade.4 Por extensão, são apresentados os 

argumentos de Schiller, a fim de investigar como o filósofo, ao relacionar arte e moral, 

preserva a autonomia do primeiro campo. Para tanto, a análise se apoia no próprio texto 

A educação estética do homem e, quando pertinente, em outros escritos de Schiller, 

assim como nos trabalhos desenvolvidos pelos autores Sylvain Fort, Ricardo Barbosa e 

Frederick Beiser.  

Portanto, na terceira e última parte do trabalho, as ideias e os conceitos 

apresentados nos dois primeiros capítulos serão postos em diálogo, procurando-se 

evidenciar seus pontos convergentes e divergentes, mostrando que o confronto entre os 

dois autores se coloca de maneira atual e pertinente no âmbito da estética e sua relação 

com outros campos de saber. Mesmo que o próprio sentido do conceito de arte seja 

bastante divergente nas duas épocas abordadas, o presente estudo pretende estabelecer 

uma ponte entre os dois textos. Ao colocar textos com matizes diversos lado a lado, 

pode-se ressaltar a importância da reflexão sobre o lugar da arte na história do 

pensamento ocidental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 PLATÃO, A República, 605c. 
4 SCHILLER, Friedrich, A educação estética do homem, Iluminuras, São Paulo, 2002, p. 109. 



14 
 

CAPÍTULO 1 – A República 

 

O filósofo Whitehead, em citação que se tornou célebre,5 afirma que toda a 

tradição filosófica ocidental consiste em uma série de notas de rodapé as obras de 

Platão. Essa afirmação ilustra bem a importância de Platão para a filosofia. De forma 

mais precisa, pode-se dizer que toda a tradição filosófica ocidental posterior é 

enormemente influenciada por Platão, não apenas pela ampla quantidade de temas 

explorados em seu trabalho, como também pelo desenvolvimento de argumentos 

fundamentais nas mais diversas áreas. A filosofia ocidental posterior parece ter 

prosseguido através de dois caminhos: o primeiro foi dedicado a aprimorar as ideias e 

os argumentos de Platão; o segundo, consagrado à formação de críticas a essas mesmas 

ideias. O fato é que Platão oferece em suas obras uma pluralidade temática invejável, e 

apresenta argumentos que foram essenciais para o desenvolvimento posterior dos temas 

tratados; entre eles se insere a relação entre arte e educação. 

No diálogo A República (ou Politéia6), o personagem Sócrates defende uma linha 

de argumentação em relação às atividades artísticas; essa argumentação gera 

importantes reflexos ao longo do desenvolvimento do pensamento ocidental. O modo 

como a arte aparece subordinada intrinsecamente a um projeto ético e pedagógico no 

texto platônico constrói os fundamentos de um tipo específico de posicionamento 

filosófico. Essa visão tem influenciado profundamente diversas concepções individuais 

ou coletivas sobre a finalidade da arte, ao longo da história das civilizações, desde o 

poeta romano Horácio até o Realismo Socialista. Foram necessários mais de dois 

milênios para que surgisse uma proposta que alinhasse a arte à ética e à educação, de 

maneira que a primeira pudesse prevalecer sobre as outras, e manter sua própria 

autonomia.    

A complexidade da obra de Platão é acentuada pela utilização de diálogos 

argumentativos. O filósofo nunca escreveu um livro à luz de uma abordagem didática, 

recusando-se a estabelecer sua filosofia como um sistema fixo. A forma do diálogo 

permite diversas vozes, tipos diferentes de argumentações e de desenvolvimentos da 

ideia. A adoção deste modelo se insere na concepção de Platão sobre a própria prática 

                                                 
5 WHITEHEAD, Alfred North. Process and reality: an essay in cosmology. Nova York: Free Press, 1978. 
p. 39. 
6 Politéia é o nome grego original do diálogo. República (do latim res publica ou coisa pública) não é 
uma tradução exata do termo politéia, que é mais geral, podendo significar diversas formas de governo 
usados numa cidade-Estado grega (Polis).  
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filosófica, que seria então uma atividade dialética de aproximação eterna da verdade, 

oposta à simples acumulação de conhecimentos, adquiridos de forma passiva. 

Deste modelo podem surgir numerosas interpretações diferentes, pondo em cena 

uma complexa polissemia, característica dos diálogos platônicos. É preciso destacar que 

a forma de diálogo pode explicitar diversas vozes, enquanto a voz do próprio autor 

parece ficar de fora, e só é possível aproximar-se dela de forma indireta. Assim, este 

estudo se propõe a investigar, num primeiro momento, a proposta de argumentação 

contida no interior do diálogo A República, sobretudo através dos enunciados do 

personagem Sócrates. Em seguida, o debate será ampliado, a fim de pôr em evidência a 

possibilidade de um sentido externo ao diálogo, na tentativa de dar voz ao próprio autor, 

Platão. 

Existem diferentes abordagens em relação à leitura de um texto de filosofia antiga. 

Com o objetivo de compreender melhor a questão apresentada pelo diálogo A 

República, será realizada inicialmente uma abordagem histórica, à luz da hermenêutica 

defendida pelo filósofo Friedrich Schleiermacher.7 Dois pontos serão então destacados: 

o primeiro se refere à análise do contexto histórico da época, já que conceitos e 

problemas sofrem mudanças ao longo do tempo. Torna-se necessária a definição de 

determinadas noções e problemas, da forma como eles se apresentavam no contexto 

grego, e especificamente a questão da arte. O segundo ponto a ser destacado, também 

baseado em Schleiermacher, consiste no respeito à unidade do diálogo. Não parece 

interessante, para o presente estudo, retirar e analisar trechos isolados do diálogo. A 

obra deve ser analisada de maneira completa, a fim de avaliar objetivamente quais as 

questões desenvolvidas e trabalhadas no diálogo, e como as questões periféricas se 

relacionam e auxiliam no esclarecimento do que está em causa. Em um diálogo extenso 

como A República, é preciso se manter atento ao que está em questão e ao que se 

procura defender ao longo do texto, considerando que são apresentados diversos temas e 

sub-temas, desenvolvidos no seu interior. Como as partes se relacionam com o todo, e a 

maneira como o todo se relaciona com cada parte, é uma importante problemática no 

diálogo A República. 

  

 

 

                                                 
7 SCHLEIERMACHER, Friedrich. Introdução aos diálogos de Platão. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 
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1.1. A República 

 

Primeiramente, torna-se necessário apresentar uma breve exposição do mote 

inicial do diálogo e, sobretudo, de como a arte é apresentada na fase inicial do texto. 

Como em qualquer diálogo, não se deve chegar à conversa no meio caminho, sob risco 

de uma interpretação equivocada das ideias apresentadas; não convém analisar trechos 

isoladamente, mas considerar o conjunto e o tema tratados. Portanto, antes de 

aprofundar a discussão específica sobre as atividades artísticas, é aconselhável conhecer 

o texto em uma dimensão mais ampla. 

O diálogo é dividido em dez livros e abrange assuntos diversos. O tema central se 

constrói em torno da definição de justiça, e como proceder para configurar um Estado 

justo - a República - nome da própria obra. Esse texto é fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento ocidental, pois muitas de suas linhas de investigação 

servem, até a atualidade, como referência para o debate filosófico. O diálogo é narrado 

pelo personagem Sócrates, que põe em questão o tema da justiça, debatendo-o com 

outros ilustres personagens gregos. 

No primeiro livro, Sócrates desce juntamente com Glauco ao Pireu e, chegando a 

casa do ancião Céfalo, inicia uma discussão, juntamente com outros hospedes, a 

respeito da ideia de justiça. Após outras tentativas de definição que são logo 

abandonadas, o personagem Trasímaco propõe sua definição de justiça: para ele, justiça 

nada mais é do que o interesse do mais forte. Os homens que estão no poder criam leis 

que os favorecem, e a ideia de justiça ajuda a perpetuar o poder através do respeito a 

essas leis.8 Aqueles que são realmente inteligentes tendem a perceber isso e a adotar 

atitudes injustas, sempre que possível, a fim de se esquivarem das conseqüências. Para 

Trasímaco, respeitar a justiça é para covardes e ignorantes. Os homens injustos levam 

vantagens nos negócios, se esquivam dos impostos, conseguem mais poder e, portanto, 

levam uma vida melhor e mais feliz. 

Interessante notar que a posição de Trasímaco sobre a justiça, longe de ser 

anacrônica, é bastante atual, podendo ser encontrada com algumas variações em 

discursos de diversas vertentes, como aquele da Realpolitik, nas relações internacionais, 

ou dos neoconservadores norte-americanos, e ainda o do capitalismo desenfreado, 

segundo o qual os vencedores triunfam e os perdedores devem ser derrotados. Sócrates 

                                                 
8 PLATÃO. A República, 338e-339a. 
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rebate os argumentos de Trasímaco, defendendo que a injustiça não pode construir 

relações sólidas de confiança entre os indivíduos. Mesmo entre assassinos e ladrões 

deve existir algum tipo de código, para que possam confiar uns nos outros. A injustiça 

gera a discórdia e, portanto, não pode ser uma virtude. Por esses motivos, para Sócrates, 

o homem injusto não pode viver uma viva boa e feliz. 9  

Ao final do primeiro livro, Sócrates parece satisfeito em ter respondido que a 

justiça é uma virtude e que ela é mais benéfica que a injustiça; após esse debate, 

Trasímaco se cala. No livro II, Trasímaco é substituído na discussão por dois outros 

interlocutores: Glauco e Adimanto. Estes não parecem ainda totalmente convencidos 

pelos argumentos de Sócrates. O primeiro desafia Sócrates a defender que a justiça é um 

valor bom por si mesmo, e não apenas bom por suas conseqüências. Ou seja, Gláuco 

quer saber se a justiça pode ser considerada um valor, independentemente de 

recompensas, de punições ou de reputação.  

Reformulando a posição de Trasímaco, Glauco apresenta um exemplo mítico que 

ilustra vividamente o desafio. Supondo haver um anel que possa tornar uma pessoa 

invisível, esse anel, sendo colocado nas mãos de uma pessoa injusta, será utilizado para 

cometer ações inescrupulosas, trazendo grandes vantagens à pessoa injusta e, ainda 

assim, possibilitando-a manter uma reputação de pessoa justa. Caso uma pessoa justa se 

apropriasse do anel, esta optaria por não obter vantagens. Para avivar ainda mais o 

desafio, Glauco argumenta que essa pessoa justa poderá receber uma fama de injusta e, 

com isso, vir a sofrer terríveis represálias.10 

Nesse momento, tem início uma dualidade que se mostra fundamental durante 

todo o restante do diálogo: a diferença entre ser e parecer. Como é possível diferenciar 

aquilo que é, daquilo que apenas parece ser; isto é, o que possui a essência de algo e o 

que possui somente esta aparência. Essa questão conduz Sócrates a produzir uma 

verdadeira teoria do conhecimento, cujo objetivo consiste em definir aquilo que é 

essencialmente justo e, a partir desta definição, ter a possibilidade de distinguir o 

conceito verdadeiro de suas ilusórias aparências. 

Mais adiante, o irmão de Glauco, Adimanto, toma a palavra para reinterpretar o 

desafio e acrescentar outros argumentos. Nesse momento, surge uma referência 

importante aos poetas gregos. Segundo Adimanto, ao educar os filhos, os pais os 

ensinam a agir justamente, na crença de que os deuses hão de recompensá-los por isso. 

                                                 
9 Idem, op. cit., 351e-352a. 
10 Idem, op. cit., 361a-e. 
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Segundo ele, os poetas - Homero e Hesíodo são citados - corroboram essa ideia. Os 

poemas alardeiam grandes recompensas para os justos e castigo para os injustos, não 

fazendo nenhum tipo de alusão à maneira como a justiça pode ser um valor em si, para 

além de recompensas ou de punições.11 A opinião corrente é que a justiça é algo belo, 

porém penoso de se alcançar; ao passo que o caminho injusto, que é fácil e vantajoso, 

deve ser odiado apenas pela força da reputação e da lei. Segundo esta visão, a justiça 

não seria algo bom em si mesmo, mas algo penoso, uma obrigação que geraria frutos 

bons, como um remédio amargo que tomamos para obter saúde.  

Pondo em cena um segundo argumento, Adimanto acrescenta que, como admitem 

os poetas, os deuses podem ser maleáveis, aceitando de bom grado oferendas e 

sacrifícios e, dessa forma, perdoando maus caminhos ou ações injustas.12 Todas essas 

informações levam a pensar que o melhor então seria apenas parecer justo, e cometer 

injustiças, quando o fruto do crime valer a pena, já que o castigo pela culpa poderia ser 

facilmente apaziguado, oferecendo-se uma parte dos ganhos aos deuses e, assim, 

conquistando sua aprovação. Segundo Adimanto, o injusto que tenha fama de justo e 

que obtenha poder e fortuna através de suas injustiças poderá presentear os deuses e 

obter a simpatia deles, escapando assim de ambas as punições da injustiça: a social, 

representada por sua reputação, e a divina.  

Os fatos descritos no texto configuram, segundo o personagem, uma linha de 

pensamento corrente na época, corroborada pela poesia. É interessante observar que 

essa ideia, usual na Grécia antiga, pode ser traduzida através de um popular ditado 

brasileiro: “quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba um milhão é barão”, pondo em 

foco o anacronismo de determinadas ideias. 

A referência aos principais poetas gregos, Homero e Hesíodo, não ocorre por 

acaso, e repercute no desenvolvimento do diálogo. Os poetas são apresentados como um 

eco da voz do povo, do senso comum. A noção de justiça que neles aparece seria a 

mesma que um indivíduo grego médio teria, isto é, a ideia de que a justiça seria uma 

coisa boa apenas pelas glórias advindas dela, e de que os deuses são maleáveis. Tal fato 

é importante na medida em que demonstra que a poesia e os poetas formavam um 

elemento central na cultura e na transmissão de valores gregos. 

A maneira como a poesia é apresentada no contexto do diálogo não é como um 

elemento cultural independente, ou seja, julgado apenas pelo seu valor estético e 

                                                 
11 Idem, op. cit., 362c. 
12 Idem, op. cit., 365c. 
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artístico, mas ela aparece como um elemento promotor de certa posição ética. Isso 

ocorre pelo fato que os poetas gregos tinham um papel significativo no 

desenvolvimento e na transmissão de valores éticos e morais. Na sociedade grega, os 

poetas, assim como os profetas, eram considerados indivíduos guiados por forças 

divinas; pessoas de extrema sabedoria que, inspirados pelas musas, proferiam diversas 

verdades sobre todas as coisas e todos os tempos.  

Pode-se afirmar que na Antiga Grécia a poesia se encontrava, de certo modo, 

indiscernível da moral, da educação e da religião. Os poemas eram declamados ou 

cantados, geralmente acompanhados de instrumentos musicais, em festas e em festivais 

que comumente tinham propósito religioso, como os grandes festivais dionisíacos.13 

Como o próprio diálogo destaca, Homero era considerado o grande educador da Grécia, 

pois de seus poemas poderiam ser extraídas ideias sobre o modo de viver, fazer política, 

como criar ou interpretar as leis. Essa tradição poética representa, portanto, a mais pura 

forma de sabedoria; e, de seus textos, retiram-se ensinamentos em relação a diversas 

áreas da experiência humana.  

Marcel Detienne14 defende a ideia de que, na Grécia Arcaica, período 

imediatamente anterior ao surgimento dos filósofos, a poesia tinha um papel central 

para a cultura. As palavras proferidas pelos poetas tinham imediatamente estatuto de 

verdade. O ato heróico era valorizado somente em sua esfera de transmissão da palavra 

sagrada do poeta, que dessa forma a inscreveria na memória coletiva e poderia, assim, 

ser transmitida de geração em geração. Essa palavra possuía inquestionável poder de 

verdade, como se o poeta pudesse, através de sua poesia, interferir diretamente na 

“realidade”. Através do discurso poético, o poeta poderia tornar fértil, fazer crescer, 

elevar à glória e eternizar algo. Neste sentido, Homero, através de seus poemas, parece 

ter dado realmente aos gregos os seus deuses, pois, como renomado poeta grego, ele 

teria o poder de construir uma determinada realidade. A palavra do poeta na Grécia 

Arcaica era parte de um mundo simbólico-religioso que se sobrepõe e se mistura ao 

real.  

Na época de Platão, a palavra começa a passar por um processo de laicização, 

posto em cena principalmente pelos sofistas; estes utilizavam a palavra não para 

construir verdades, mas como um instrumento de persuasão. O discurso não seria um 

                                                 
13 ASMIS, Elizabeth. Plato on poetic creativity. In: Richard Kraut (org.), Cambridge Companion to Plato. 
Cambrigde: Cambridge University Press. 1992. p. 339. 
14 DETIENNE, Marcel. Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 1981. 
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portador da verdade, mas um instrumento de poder e convencimento. A figura do sofista 

é caracterizada em A República através do personagem Trasímaco. Trasímaco entra na 

discussão de forma agressiva, com o objetivo de se mostrar superior e mais sábio que 

Sócrates. Como se percebe pelo seu desaparecimento no desenrolar do diálogo, não 

parece ser um personagem que tenha uma verdadeira disposição para aprender e para 

desenvolver uma discussão filosófica.  

A concepção que Trasímaco apresenta de justiça é um bom exemplo do tipo de 

conhecimento apresentado pelos sofistas. A justiça é tida simplesmente um conceito que 

os poderosos utilizam para se manter no poder. Este conceito está de acordo com o tipo 

de relativismo moral dos sofistas representados nos diálogos de Platão, no qual a única 

regra de conduta seria o interesse próprio.   

A filosofia nasce, portanto, como oposição a ambos os aspectos. Em primeiro 

lugar, a corrente que defendia que os valores universais são concedidos aos homens 

pelos deuses, pelos costumes ou pela tradição; e, em segundo lugar, ao pensamento que 

afirmava que os valores universais não existem e que as noções de “bem” e de “justo” 

variam de acordo com os grupos e indivíduos. Platão busca estabelecer uma nova 

relação entre a palavra e a verdade, nem tão fixa quanto na tradição e nem tão ausente 

quanto na sofística.15 Este novo tipo de conhecimento que ele pretende consolidar se 

constitui como filosofia.  

Antes de Platão, não havia distinção entre um texto que trata filosoficamente da 

natureza humana e um texto de poesia que tem como objetivo o entretenimento ou o 

prazer estético. Tal distinção surge apenas posteriormente. Dessa forma, no diálogo A 

República, o personagem de Sócrates critica a poesia por ser esta uma representante da 

tradição que alimenta e apóia a opinião comum, por seu conteúdo ético e pedagógico. 

Durante o livro II e III, Sócrates critica a poesia não por si mesma, mas pelos valores 

que ela é capaz de transmitir, já que se mostra inserida no modelo de educação grega. 

Entretanto, ao criticar esse modelo de educação, o filósofo não busca desenvolver uma 

autonomia do estético em relação às outras esferas; mas, ao contrário, sua proposta é 

controlar a relação entre o artístico e a esfera da ética e da política. O problema da arte 

no diálogo não é desenvolvido isoladamente, mas intrinsecamente subordinado ao 

problema da ética e da educação. Essa visão começa a ser apresentada principalmente 

                                                 
15 TRABATTONI, Franco. Platão. São Paulo: Annablume, 2010. p. 33-4. 
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nos livros II e III, quando Sócrates inicia o seu projeto de construção de uma sociedade 

ideal.  

A fim de propor a defesa da ideia de justiça, baseada na noção de uma coisa boa 

por si mesma, Sócrates acaba por alterar o encaminhamento do debate. Ele sugere que 

tanto indivíduos quanto sociedades possuem a justiça como um valor. Portanto, para 

melhor compreender a ideia de justiça, é necessário observá-la em um nível maior, –

macro - relativo à sociedade, a fim de identificá-la e aplicá-la no nível menor, –micro - 

referente ao indivíduo. A mudança de foco seguirá então grande parte do diálogo. 

Sócrates propõe, como em um exercício de imaginação, a construção de uma sociedade 

ideal, verdadeiramente justa, traçando paralelos com o comportamento e as 

características que o indivíduo dessa cidade deveria apresentar. A partir da observação 

do que constitui uma sociedade justa, bem como seus meios de articulação, torna-se 

possível conhecer as características de um indivíduo justo. 

 

1.2. Livro II e III: A construção da cidade e a utilidade da arte 

 

No livro II e III, Sócrates começa a esboçar sua concepção de cidade ideal. Por 

estímulo de Adimanto e Glauco, que continuam participando do diálogo, Sócrates 

constrói uma primeira versão de sua cidade no discurso. A primeira cidade é uma versão 

idílica de uma comunidade pacata e baseada em atender a pura necessidade dos homens, 

que Sócrates chama de cidade verdadeira e saudável.16 Nessa comunidade, todos teriam 

o suficiente para subsistir sem escassez, mas sem excessos também. Essa primeira 

versão de cidade não convence Glauco, que a chama de cidade de porcos.17 Para Glauco 

essa cidade falha em prover a ambição de seus habitantes, pois é uma cidade sem luxo e 

sem estímulos maiores aos prazeres. Sob o estimulo de Glauco, Sócrates constrói uma 

cidade maior e que precisará mais do que o suficiente. Essa busca pelo excesso faz 

surgir na cidade a necessidade de conquistar mais territórios e mantê-los através da 

guerra. Para cumprir esse objetivo, será preciso estabelecer uma classe de indivíduos na 

cidade que capaz de fazer a guerra. Para que a cidade continue estável, será preciso 

constituir um projeto educacional para essa classe de guerreiros. 

                                                 
16 PLATÃO. A República, 372a-e. 
17 Idem, op. cit., 372d. 
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O projeto educacional sugerido por Sócrates não difere na forma da educação 

clássica grega, qual seja: artes das musas18 para a alma, e ginástica para o corpo. Porém, 

o filósofo acrescenta uma rígida distinção entre o tipo de arte que deveria fazer parte 

dessa educação, e aquela que deveria ser excluída. Reconhecendo a grande influência da 

arte na formação dos indivíduos, ele acredita que a experiência artística deva ser restrita 

e controlada. Dessa forma, a arte deveria sempre estimular o bem, segundo a concepção 

de Sócrates, e nunca desviar os indivíduos do bom caminho. A poesia tem um papel 

central nessa educação, e é por esse motivo que o filósofo opta por começar por ela.  

O filósofo então começa a delinear seu plano educacional e a apresentar, 

pontualmente, qual a diferença da educação clássica grega. Inicialmente, Sócrates 

propõe discernir os tipos de narrativa adequados à educação infantil; em seguida, ele 

estende esse modelo a toda população de sua cidade ideal.  

Sócrates comenta que as histórias infantis, apesar de serem ficcionais, podem 

conter verdades. Sugere que seja realizada uma rigorosa classificação entre as histórias 

boas e as más, acrescentando que as do segundo tipo deveriam ser proscritas. Segundo o 

filósofo, deve-se ter maior consideração com a educação infantil, pois nessa etapa o ser 

humano possui uma alma maleável, podendo ser facilmente influenciada tanto para o 

bem quanto para o mal.19 

Partindo das histórias infantis, a discussão rapidamente se encaminha para a 

análise da poesia, principalmente os poemas de Hesíodo e Homero, sendo  sempre 

considerados  a partir da sua possível influência sobre os ouvintes. Para Sócrates, deve-

se atentar para o fato de que histórias ficcionais não são mentiras justas.20 É importante 

destacar essa ideia, pois o que parece realmente relevante para o filósofo não é a relação 

que se coloca entre histórias e mentiras ou fantasias; mas o fato de elas não se 

mostrarem justas ou boas. Nesse sentido, apresenta-se uma oposição entre as mentiras 

que contenham verdades, ou que sejam úteis e necessárias; e as mentiras que não 

oferecem nenhum auxílio, ou que tem efeitos maléficos, aos ouvintes. 

Um exemplo de história maléfica pode ser lembrado a partir dos mitos que 

apresentam características negativas dos deuses e dos heróis. Ao desenvolver sua ideia, 

                                                 
18 Mousike – as artes das musas constituíam as bases da tradicional educação grega; constituindo-se de 
musica e poesia, com ou sem dança, que poderiam ser combinadas, como no teatro ou na performance. O 
termo também é traduzido comumente por música simplesmente. 
19 PLATÃO. A República, 377a-d. 
20 Kalos peseudetai. 
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Sócrates evoca a Teogonia de Hesíodo sobre a gênese dos deuses.21 A narrativa da 

ascensão de Zeus ao poder tem início com o episódio de Urano, que é castrado e 

destronado por seu filho Cronos. Este, por sua vez, devora seus próprios filhos, por 

medo de uma profecia; ainda assim, acaba subjugado e destronado por seu filho Zeus. 

Essa história, conforme apresentada por Sócrates, conteria violência desnecessária 

e nociva aos ouvidos dos jovens. Segundo ele, um jovem que cresce ouvindo histórias 

como essa poderá vir, por exemplo, a cometer violência contra seu pai. Afinal, estaria 

apenas baseando-se na referência dos primeiros e maiores deuses, pois o jovem não sabe 

distinguir o que é ou não alegórico. 

Pode-se notar aqui a atualidade e a pertinência da discussão de Platão sobre a 

influência da arte em relação aos jovens. Hoje, em termos similares, é discutida, a 

influência de jogos e filmes que contenham violência sobre a formação de caráter dos 

jovens. Um argumento amplamente difundido é que os jogos contemporâneos 

apresentam espaços e ações cada vez mais reais e interativos, dificultando a distinção 

entre real e não-real, ou seja, entre o que é alegoria e o que não é. O que estava em 

questão na época de Platão e permanece como interrogação hoje em dia é a formação 

dos jovens, bem como os limites das influências de caráter estético nesta formação. A 

tese defendida pelo personagem Sócrates em A República consiste na ideia de que a arte 

tem papel fundamental nesse desenvolvimento. O filósofo vai além, e procura difundir 

essa influência em relação à sociedade inteira, e não apenas aos jovens.  

A discussão então se desenvolve em nível teológico, sobre a representação dos 

deuses na poesia.22 O filósofo propõe que Deus deve obrigatoriamente ser bom, e por 

isso não pode ser a causa de todas as coisas, mas somente das coisas boas e justas. Por 

esse motivo, Hesíodo e Homero estariam dizendo apenas falsidades sobre os deuses. Ele 

cita, a título de exemplo, um trecho da Ilíada no qual Homero relata que Zeus teria o 

comando sobre os destinos bons e os destinos ruins de todos os homens.23  

O personagem Sócrates estende sua censura à poesia a todos os cidadãos da 

cidade. Ele argumenta que a ideia de que os deuses são capazes de coisas boas teria 

claras repercussões políticas na formação das leis da cidade.24 No diálogo, Sócrates 

defende que a peça fundamental de seu projeto educacional pode ser a poesia, como nos 

                                                 
21 PLATÃO. A República, 378 a-e. 
22 PLATÃO. A República, 379 a-e. 
23 HOMERO. Ilíada. IV, 527-532. 
24 PLATÃO. A República, 380 b-c. 
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moldes gregos da época; mas, para isto, seria preciso que deuses e heróis fossem 

modelos de um comportamento ilibado.  

Ao desenvolver seu pensamento, Sócrates continua a crítica teológica ao modelo 

de Deus apresentado na literatura grega. Para o filósofo, Deus deve ser representado 

como bom e simples, não podendo se metamorfosear e iludir os mortais.25 O primeiro 

argumento apresentado pelo personagem Sócrates defende que as melhores coisas são 

aquelas cuja forma é mais durável, menos suscetível a alterações; portanto, se Deus é 

melhor em tudo, não desejará mudar seu estado, pois uma coisa melhor e mais bela não 

tem o desejo de se transformar em algo inferior.  

Prosseguindo no mesmo caminho, Sócrates afirma que os deuses não teriam 

nenhum motivo para mentir ou se esquivar a fim de iludir os mortais. Em seguida, ele 

faz um comentário sobre mentiras justificadas. Segundo ele, a mentira pode ser 

justificada em dois momentos diversos: o primeiro, quando nossos amigos são 

acometidos por loucura ou intentam prática ou má ação; nesse caso, a mentira pode 

evitar esse acontecimento, servindo então como um remédio; o segundo, quando se 

apresenta sob a forma de fábulas; a mentira pode então ser acomodada à verdade e a ela 

servir, ou seja, uma mentira pode ser justificada por sua utilidade.26 Ao final, o filósofo 

conclui que a mentira não seria útil às divindades por nenhum destes motivos. 

A posição do filósofo a respeito da representação de Deus parece se relacionar à 

sua posição sobre a representação das ideias, contida no livro VI, sob a forma do sol.27 

A ideia deve ser boa, simples e verdadeira, assim como o seu conceito de Deus. Para o 

filósofo, os Deuses gregos seriam prejudiciais para a cidade, pois representam as 

mesmas características humanas, diferenciando-se apenas pela maneira superlativa que 

se apresentam. A ideia de Deus apresentada pelo filósofo concerne à própria busca de 

uma definição para ideia de justiça. Sócrates procura estabelecer um modelo que 

represente apenas o que é bom, verdadeiro e simples, opondo-se a um modelo de 

múltiplas representações.  

De acordo com a proposta de reforma da poesia grega, apresentada no início do 

livro III, Sócrates afirma que, para que a coragem seja estimulada nos cidadãos, os 

terrores do mundo após a morte devem ser evitados pela poesia. Assim sendo, a poesia 

não deveria falar sobre as agonias do Hades ou sobre os terrores do além-vida, pois 

                                                 
25 Idem, op. cit., 381-3. 
26 Idem, op. cit., 382b. 
27 Idem, op. cit., 508 c-e. 
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instalaria o medo da morte em quem ouvisse.28 Nesse momento, o filósofo cita trechos 

da Ilíada e da Odisséia para ilustrar o que deve ser evitado. 

 
[...]Eliminaremos todos os versos semelhantes a esses: 
Preferia, no trabalho da terra, ser servo de um outro, 
Homem sem posses, sem grandes meios de vida, 
A ser senhor de cadáveres, todos eles já consumidos.29 
 

Sócrates está recitando nesse trecho uma passagem da Odisséia de Homero, 30 da 

secção intitulada “A Visita aos Mortos”. Para fazer seu caminho de retorno para casa, 

Odisseu precisa descer ao submundo, para receber orientação da alma do profeta cego 

Tirésias. No submundo, Odisseu conversa com diversos heróis já falecidos, inclusive o 

grande herói grego da guerra de Tróia, Aquiles. Quando Odisseu tenta alegrar 

melancólico Aquiles afirmando a grande honra que ele recebe no mundo superior, 

Aquiles não se convence, pois afinal está morto; o herói se lamenta, respondendo que 

preferia ser um escravo vivo a ser um rei no mundo dos mortos. 

Este tipo de relato, que mostra o maior dos heróis gregos arrependido, de algum 

modo, de seu auto-sacrifício, não ensina nem estimula o espírito público. Sócrates 

critica o inferno homérico, afirmando que tais histórias só trariam malefícios, 

diminuindo a coragem dos guerreiros, incitando neles o temor da morte. A poesia é 

sempre vista sob um ponto de vista estritamente utilitário, sendo considerados apenas 

seus efeitos sobre o público. 

Os heróis devem representar sempre homens que sejam sem máculas de caráter, 

verdadeiros modelos de comportamento ideal. Sócrates critica Homero por retratar 

heróis como Aquiles e Príamo, que sofrem abertamente pela perda de entes queridos.31 

Segundo o filósofo, os grandes homens devem se bastar, mostrando-se capazes de 

suportar melhor a perda de outrem, sem lamentações. Surge neste ponto outro relevante 

tema para Platão: a constância e a permanência. Os heróis, considerados um modelo ou 

um ideal de homem, não devem mudar seu caráter para se entristecerem ou se 

recolherem; eles devem demonstrar um caráter firme e constante. 

É interessante salientar que o diálogo A República trata de uma temática bastante 

inovadora e revolucionária para época: o tema do ideal. O livro põe em cena a questão 

                                                 
28 Idem, op. cit., 386-7. 
29 PLATÃO. A República. 386c. Tradução: Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. p.87.  
30 HOMERO. Odisséia. XI, 489-491. 
31 PLATÃO. A República, 388a-d. 
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sobre como as coisas deveriam ser, e não de como as coisas são, efetivamente. Esse 

problema se mostra como um grande impacto na história do pensamento, inaugurando 

um tipo de pensamento filosófico. O exercício de pensar uma cidade ideal é precedido 

pelo de pensar um homem ideal, bem como uma poesia que represente este homem. No 

diálogo, a imaginação de uma cidade justa é o primeiro passo no sentido de permitir que 

os homens atuem com justiça. Para Sócrates, a arte parece ter um papel bastante 

relevante na criação de uma cidade justa, devido ao seu entrelaçamento com a educação 

e a ética. 

Após estabelecer os parâmetros considerados relevantes para a crítica da poesia 

com relação ao logos, - traduzida muitas vezes por discurso, - Sócrates propõe mudar o 

foco da crítica para a lexis, - traduzida como estilo ou forma de comunicação.32 A 

princípio, pode-se afirmar que o filósofo passa da crítica do conteúdo para a da forma da 

poesia e dos mitos em geral. Antes, o que estava em questão era aquilo que a poesia 

podia dizer, agora o que está em jogo é forma como a poesia deve dizer. A partir desse 

momento, Platão diferencia os tipos de narrativa – diegese – existentes no contexto 

grego.33 As três formas da poética classificadas por Sócrates são: a diegese simples, na 

qual a narração é feita pelo próprio poeta, como nos ditirambos; a diegese mimética, na 

qual a voz do poeta não se manifesta, sendo substituída pela própria voz dos 

personagens, como na comédia e na tragédia; e, finalmente a diegese de tipo misto, 

onde há narração direta e diálogos intercalados, como nas epopéias. 

Na narrativa simples, o poeta usa sua própria voz, ou seja, o que atualmente se 

chama de narrativa indireta. A narrativa mimética configura um tipo de narrativa direta, 

como nas falas dos atores de uma peça de teatro. Nesse tipo de narrativa, é preciso que o 

poeta ou rapsodo imite a voz e a maneira de falar de outras pessoas, para ter o efeito 

desejado. Este parece ser o maior problema para Sócrates, pois ele considera que tal 

imitação pode gerar outros efeitos.  

Embora essa distinção inicial entre as narrativas, tenha se tornado clássica 

mediante o desenvolvimento da teoria estética dos gêneros, Sócrates não se mostra 

preocupado com  essas questões referentes ao domínio estético. Quando seu interlocutor 

indaga se é necessário banir a representação teatral – a comédia e a tragédia – da cidade 

justa, Sócrates parece indiferente ao tema, respondendo que será preciso ver aonde a 

                                                 
32 PLATÃO. A República, 392d. 
33 BRANDÃO, Jacyntho Lins. Diegese em República 392d, In: Kriterion, vol.48/no.116, Belo Horizonte 
Jul/dec 2007. 
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razão e a argumentação os levarão.34 O desenvolvimento dessa argumentação se 

relaciona com o problema colocado pelo termo grego mímesis, que significa, em sentido 

aproximado, imitação. No diálogo, o conceito parece se relacionar tanto com a arte 

quanto com a educação e a ética.  

A mímesis surge inicialmente para determinar um estilo de representação artística, 

no qual o poeta parece imitar a fala de outros personagens, como no teatro. Em 

seguida,35 o filósofo afirma que os guardiões, a classe guerreira, não devem imitar 

muitas coisas, pois eles devem ter apenas uma característica, e exercer bem apenas uma 

função. Ou seja, o conceito utilizado inicialmente, para descrever uma forma de 

narrativa, se torna o mesmo destinado a descrever um efeito moral e pedagógico. Para 

Sócrates, o núcleo da atividade pedagógica baseia-se justamente na imitação, daí a 

importância de modelos éticos de comportamento. 

Mesmo antes de o termo mímesis se apresentar no texto, é possível verificar que o 

problema da poesia reside em sua influência na educação, através da imitação. Tal fato é 

demonstrado em trecho já citado, no qual o filósofo afirma que o jovem que cresce 

ouvindo mitos – como o da Teogonia, de Hesíodo – pode vir a cometer semelhante 

violência contra seu pai, a exemplo de Zeus e Cronos. A imitação se torna um 

expressivo conceito no diálogo, mostrando-se relevante também para a educação, a ética 

e, posteriormente, como parte da epistemologia.  

Para Sócrates, o problema não é a mímesis em si, mas a distinção entre o que deve 

e o que não deve ser imitado. No diálogo A República, o objetivo de Sócrates é 

construir conceitos de forma objetiva, a fim de alcançar os ideais pensados. A mímesis 

poética indiscriminada se opõe a essa ideia, demonstrando a multiplicidade de coisas e 

opiniões. Mostra-se necessário, portanto, conduzir a mímesis através do logos correto. O 

problema, evidenciado em muitas partes do diálogo, parece se relacionar à questão da 

oposição entre a multiplicidade e a unidade.  

Tendo em vista essa questão, ocorre a primeira expulsão dos poetas da cidade 

ideal do filósofo. Sócrates afirma que, caso chegasse um exímio artista na cidade 

idealizada, capaz de, através da sua arte, refletir todas as possíveis formas e coisas, ele 

deveria ser mandado embora.36 Pois, em sua cidade, deveriam ficar os poetas que, 

embora menos aprazíveis, se limitam a repetir as falas dos homens de bem e os valores 

                                                 
34 PLATÃO. A República, 394d. 
35 Idem, op. cit., 394e. 
36 Idem, op. cit., 398a-b. 
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importantes para a educação dos guardiões. Assim, para o filósofo, é necessário que a 

mímesis poética seja restrita, limitando-se assim seu conteúdo, não pelo fato de a 

mímesis ser má em si, mas porque ela é uma poderosa ferramenta, tanto para educação 

quanto para a ética.  

Assim como a poesia, a música não é vista como um elemento puramente estético 

e independente, sendo medida a partir de seus efeitos. Ao longo da passagem sobre esse 

tema, no terceiro livro, Sócrates discute o aprimoramento da alma realizado através de 

instrução musical.37 Sobre a educação dos guardiões, aponta que certas harmonias 

deveriam ser evitadas - jônia e lídia - por serem consideradas efeminadas. As harmonias 

corretas para serem utilizadas na educação dos guardiões deveriam ser músicas que 

inspirassem sentimentos edificantes para a guerra e para a paz. Os próprios instrumentos 

musicais são selecionados a partir da oposição entre aqueles que podem produzir muitos 

tipos diferentes de harmonias, como os instrumentos de muitas cordas e as flautas, e 

aqueles que produzem poucos tipos de sons, como a lira e a cítara. Ao defender essa 

escolha, Sócrates lembra que a lira é o instrumento tocado por Apolo, considerado Deus 

do sol, da luz, da verdade e das musas, ao passo que a flauta é o instrumento de Mársias, 

um músico vindo da Frígia que ousou desafiar este Deus e sofreu as conseqüências.  

A música e a poesia têm importância seminal no projeto de educação de Sócrates. 

Posteriormente, no livro IV, ele afirma que será preciso constante vigilância na 

educação para que não se introduzam novidades de forma leviana, pois novas 

tendências nas artes das musas geram automaticamente novos costumes e novas leis na 

cidade.38 A importância de gerar homens justos reside quase exclusivamente na 

educação, formada pelas práticas da ginástica e da educação artística. Segundo o 

filósofo, se a criança for educada por meio das artes das musas para brincar bem e de 

maneira justa, ela crescerá e descobrirá por si as normas e as maneiras justas de se 

portar, pois o impulso inicial da educação é que determinará a sua ação posterior.39 

Parte do argumento desenvolvido por Sócrates no seu diálogo parece estar de 

acordo com os preceitos da sociedade atual. Se for possível substituir a poesia e a 

musica da época de Sócrates pela cultura da atualidade, constituída não apenas de 

música e poesia, mas também de cinema e televisão, pode-se observar a existência de 

censura e recomendação etária de filmes e outras formas de arte; limites estes que têm 

                                                 
37 Idem, op. cit., 398c-400a. 
38 Idem, op. cit., 424c. 
39 Idem, op. cit., 425a-b. 
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como objetivo a salvaguarda de crianças e jovens, sob a influência de obras que 

apresentam determinado teor de violência, sexo ou linguagem inapropriada. Esse fato 

sugere existir concordância com a noção de que a arte exerce influência sobre os jovens, 

os quais, por sua vez, se mostram mais suscetíveis. É esse mesmo argumento que 

Sócrates procura desenvolver, resultando na conseqüente expulsão dos artistas 

indiscriminadamente miméticos de sua cidade ideal. 

A preocupação do filósofo, portanto, no que se refere às artes, se concentra no 

efeito que a arte provoca nos espectadores. Segundo Sócrates, o Estado pode e deve 

utilizar, ocasionalmente, o poder de persuasão das artes, com a firme intenção de atuar 

de forma justa. Para ele, apesar do apreço pela verdade, a mentira pode ser utilizada 

pelos governantes, da mesma forma que um remédio é aplicado pelos médicos;40 ou 

seja, ao Estado é lícito utilizar mentiras que se provem úteis. Entretanto, ao cidadão e, 

mais especificamente, ao homem das artes, a mentira deve ser coibida com veemência, 

pois pode ser algo subversivo e destrutivo ao próprio Estado.  

 Sócrates defende ainda que tanto a poesia  como os mitos podem ser  utilizados 

pelos governantes, como forma de incutir valores relevantes na população; ele fornece 

um exemplo claro de que o governo poderia empregar mentiras, desde que essas fossem 

politicamente úteis, isto é, direcionadas para o bem comum. Certo mito fenício41 

poderia ser utilizado para que a sociedade aceitasse a divisão dos seres humanos em 

diferentes classes. No mito, todos os homens nascem da mesma terra, mas são 

diferenciados pelo tipo de metal presente em sua constituição. O ouro seria o metal dos 

chefes; os guardiões teriam a prata como elemento; e os produtores seriam os homens 

de bronze. Nesse momento, Platão faz uso de uma narrativa ficcional como forma de 

persuasão de uma população, na medida em que reforça a crença de que os homens são 

naturalmente diferentes: uns nascem para mandar e, outros, para obedecer. 

As artes aparecem no livro II e III quase que inteiramente subordinadas a um 

projeto pedagógico radical que visa educar os homens para a sociedade ideal. Essa 

subordinação não se limita à poesia, mas estende-se a todas as demais atividades 

produtivas. O filósofo argumenta que a feiúra e a desarmonia se relacionam à linguagem 

perversa e à deficiência de caráter, enquanto as qualidades opostas se conectam a 

características positivas.42 Nesse sentido, Sócrates propõe que se deve vigiar não apenas 

                                                 
40 Idem, op. cit., 389b-d. 
41 Idem, op. cit., 414d-415d. 
42 Idem, op. cit., 401a-d. 
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os poetas, mas todos os artesãos e os produtores, já que a questão do belo e do feio está 

presente igualmente nas práticas da tecelagem, do bordado, da construção de casas e da 

fabricação dos demais objetos.  

Nesse ponto, é possível notar que a relação entre mundo ideal e mundo sensível é 

uma via de mão dupla. Para que as pessoas de sua cidade ideal sejam pessoas boas e 

justas, é preciso cercar seu mundo de coisas boas, justas, bem feitas. O mundo das 

ideias se espelha no mundo sensível e vice-versa.  

O filósofo compara o cuidado com a experiência sensível ao cuidado na 

manutenção de um ambiente saudável. O jovem criado desde a infância entre objetos 

belos e harmônicos tenderá a imitar e a ter bons valores impressos em seu caráter. Se 

aceitarmos o argumento do diálogo de que a experiência sensível e estética pode 

realmente ser algo com força suficiente para moldar o caráter de um indivíduo, é 

tentador concordar que a arte deva ser controlada com objetivos nobres. A história nos 

mostra que essa forte subordinação do campo estético ao campo ético parece ter sido o 

caminho tomado por muitas manifestações das estéticas totalitárias utilizadas 

massivamente pelos regimes fechados do século XX. A influência política e pedagógica 

da arte, mesmo na atualidade, é utilizada como mecanismo da cultura de massa e da 

indústria cultural, a fim de cultivar valores na sociedade. 

 

1.3. Livro X: A construção do conhecimento e a futilidade da arte 

 

É na parte inicial do livro X que Sócrates discorre com mais vagar sobre o tema da 

arte. Após ter apresentado nos livros centrais seu projeto epistemológico e metafísico, o 

filósofo desenvolve sua concepção, demonstrando que a arte puramente mimética, 

voltada para o prazer, é fútil e não possui nenhum conteúdo de verdade; por 

conseguinte, é justo que ela seja excluída da cidade ideal.  

No livro em foco, ocorre a célebre “expulsão” dos poetas, existindo duas questões 

em jogo. A primeira se refere ao alcance dessa expulsão: Platão expulsa todo tipo de 

poesia ou restringe seu escopo? A outra questão está diretamente relacionada com a 

primeira: como os argumentos apresentados contra a poesia no livro X se relacionam 

com o livro II e III? Neste tópico, serão consideradas as propostas de comentadores43 

                                                 
43 Pode-se citar aqui, dentre outros, os estudos de CROSS, R. C. e WOOZEY, A. D. - Plato’s Repúblic; A 
philosophical comentary. e BOSANQUET, Bernard, Illusion and emotion, and reality of the mind in A 
Companion to Plato’s Republic for English Readers. 
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que enxergam continuidade e aprofundamento entre os argumentos apresentados nos 

livros II e III e os do livro X; assim sendo, ao falar sobre poesia, o filósofo deve se 

referir apenas à poesia puramente mimética. No início de sua argumentação, Sócrates 

afirma não ser admitida na sua cidade a poesia de caráter mimético.44 Segundo os 

referidos autores, o sentido de mimético na frase se limita à poesia que faz imitação –

mímesis – indiscriminadamente, ou seja, que se apresenta em consonância com o 

argumento apresentado no livro III durante a passagem 398, no qual Sócrates expulsa o 

poeta que pode imitar todas as coisas, pois em sua cidade deve permanecer aquele que 

imita apenas os homens de bem. 

Nesse sentido, Sócrates não estaria expulsando qualquer tipo de poesia e arte de 

sua cidade, mas sim a poesia que imita todas as coisas indiscriminadamente; é a essa 

questão que o texto passa a se dedicar. No livro II e III, Platão se referia ao poder que a 

arte exerce sobre os indivíduos e ao fato que, sendo direcionada para o belo e o justo, a 

poesia pode ser útil ao desenvolvimento do Estado. Nesse momento, Platão se refere à 

arte livre, que imita as coisas sem distinção, e defende inicialmente a ideia que esse tipo 

de arte é fútil e não apresenta utilidade alguma.  

A concepção de uma arte mimética direcionada ao prazer engloba os principais 

poetas gregos clássicos. Apesar disso, os exemplos tratados no livro X são em sua 

totalidade retirados de Homero, o maior poeta e educador grego. A poesia percebida por 

Sócrates como útil à sociedade será aquela constituída apenas pelos hinos aos deuses e 

pelos cantos de elogios às boas pessoas.45 Para o filósofo, portanto, a arte permitida na 

cidade ideal é a que espelha apenas os bons valores em oposição àquela que tenta imitar 

tudo indiscriminadamente. 

Nesse ponto do livro, ocorre um firme ataque à poesia. Conforme citado 

anteriormente, Homero e os outros poetas eram considerados homens sábios, pois 

falavam de diversos assuntos e descreviam vários tipos humanos com perfeição. A 

argumentação seguida por Sócrates tem o objetivo de afastar o conhecimento da poesia 

e retirar desta a sua presunção de verdade.  

Esse argumento tem três fases distintas, enumeradas a seguir: na primeira parte, a 

partir da teoria das ideias, Sócrates compara o trabalho de artesão ao de um pintor. Ele 

argumenta que existe uma ideia de cama verdadeira; essa ideia é utilizada pelo artesão, 

ao fabricar uma cama particular. Em outras palavras, ao realizar uma cama no mundo 

                                                 
44 PLATÃO. A República, 595a. 
45 Idem, op. cit., 607a. 
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físico, o artesão tem como referência uma cama modelo. Quando a cama real está 

pronta, será comparada à referência original, a fim de ser avaliada. Assim, para 

verdadeiramente conhecer a ideia de cama é necessário saber qual sua constituição, sua 

função, seus materiais, dentre outras coisas. O artesão deve possuir determinados 

conhecimentos para fazer uma cama; partir da observação da ideia de cama para a 

produção de uma cama real. A cama real será inferior à ideia, pois a ideia é uma cama 

perfeita e eterna que não se submete ao tempo ou a condições contingentes. 

Dessa forma, quando um pintor produz uma imagem, ele não tem em vista uma 

ideia de cama, mas apenas uma cama particular, pois ele se remete ao campo das 

aparências. Por outro lado, o artesão, ao produzir uma cama, tem em vista a ideia de 

cama, enquanto o pintor, ao reproduzir a cama, observa uma cama real, a qual 

representa apenas uma cópia da ideia. Um quadro representando uma cama é uma cópia 

da cópia. Por esse motivo, Sócrates conclui que o pintor está três vezes afastado do 

conhecimento verdadeiro. 

Na segunda parte da argumentação, o filósofo compara o pintor ao poeta. Tal fato 

é relevante, na medida em que os poetas possuíam um grau de reconhecimento bem 

maior do que os pintores na Grécia antiga. Para os gregos, a pintura e a escultura não 

tinham valor de criação artística; na verdade, consistiam trabalhos menores, de artesãos 

– basaunoi –, considerados inferiores na hierarquia social.46 Como demonstra Sócrates, 

defendia-se na época a ideia de que os poetas deveriam ter o conhecimento sobre aquilo 

que escreviam.47 O filósofo se opõe justamente a essa ideia de que os poetas devem 

conhecer as virtudes e os vícios, humanos ou divinos, ou ainda saber a maneira de agir 

de um general ou de um educador, ao escrever sobre tais assuntos. O filósofo afirma que 

a poesia, assim como a pintura, é apenas uma imitação das aparências, sendo 

completamente distante da verdade e do conhecimento seguro. 

Pode-se questionar esse pensamento, sobretudo ao se considerar que os poetas 

podem imitar as ideias diretamente, e assim subir um degrau na escala de conhecimento. 

Sócrates antecipa essa argumentação afirmando que, se os poetas tivessem acesso às 

ideias verdadeiras, e soubessem desse modo quais atividades deixam o homem mais 

virtuoso, eles teriam agido em vida virtuosamente, e ensinado através do exemplo; ou 

então se tornariam legisladores e atuariam na vida pública. Para o filósofo, o fato de 

                                                 
46 SANTORO, Fernando. A Poética de Aristóteles e sua recepção. Viso – cadernos de estética aplicada. 
no 2. 
47 PLATÃO. A República, 598e. 
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dedicarem suas vidas à produção de imitações demonstra que os poetas não conhecem 

as coisas verdadeiras e estão presos às aparências das coisas. 

O objetivo principal de Sócrates é atacar a ideia de que a arte grega pode ser útil 

aos campos da pedagogia, da ética ou da política.48 Não se deve procurar em Homero, 

ou em outros poetas, modelos que sirvam de base para a educação, as virtudes ou as leis 

da cidade. Os poetas nada sabem sobre o conceito que trabalham, sendo meros 

ilusionistas que parecem confundir mais do que explicar. A arte imitativa é uma coisa 

inteiramente fútil, sem valor. A arte poderá ser uma coisa feita apenas para estimular 

nosso prazer; entretanto, para Platão, nisso reside seu principal perigo, como demonstra 

a última e mais contundente parte de sua argumentação.  

Na última e mais contundente parte da argumentação, Sócrates afirma que a poesia 

nem mesmo realiza uma cópia fiel da realidade, pois isso não seria tão apelativo para o 

público. O filósofo argumenta que os homens virtuosos procuram não demonstrar 

fraquezas ou emoções em público. Um grande homem não se lamenta publicamente e é 

capaz de suportar suas dores de maneira digna.49 Entretanto, a parte racional da alma, 

responsável pelo controle das emoções humanas, permanece na mais difícil esfera de 

imitação e de compreensão;50 por esse motivo, não é matéria de interesse teatral. O 

objeto de interesse para a arte é por em cena maior mudança de aparência, mais colorido 

e maior multiplicidade, a fim de produzir grande intensidade emocional; tudo isso é 

prejudicial para o homem justo, que Sócrates deseja educar em sua cidade. 

É importante esclarecer as divisões da alma criadas por Sócrates no livro IV, pois 

o próprio filósofo afirma que, a partir dessas definições, torna-se mais fácil 

compreender porque a poesia mimética é prejudicial.51 No livro IV, Sócrates divide a 

alma52 em três princípios motivadores da ação no homem: o princípio movido pelos 

desejos, concupiscível ou apelativo; aquele relacionado ao orgulho, honra e emoções, 

como a coragem e a raiva, irascível ou emocional;53 por fim, o princípio racional, 

guiado pelo conhecimento das ideias. Para cada um destes princípios, Sócrates 

estabelece uma virtude; a virtude da justiça seria a relação harmônica e hierarquizada 

desses princípios, tanto no homem quanto no Estado. Cabe à educação a 

responsabilidade de promover as virtudes de maneira correta. 

                                                 
48 Idem, op. cit., 607a-c. 
49 Idem, op. cit., 604a. 
50 Idem, op. cit., 604e. 
51 Idem, op. cit., 595b. 
52 Psykhé – alma, mas pode abranger também o conceito do que hoje em dia chamamos de mente. 
53 Thumos. 
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Assim, a poesia mimética se apresenta de forma perniciosa ao Estado, pois ela 

invariavelmente se inclina às partes da alma que mais apelam aos sentidos: o emocional 

e o apelativo. A destemperança das emoções dos personagens, que existe tanto na 

comédia quanto na tragédia, gera o apreço estético da poesia.54 O deleite ao ouvir a 

tragédia, ou o cômico, é justamente fornecido pela exposição da parte emocional da 

alma dos personagens. Tal fato se torna um problema para Sócrates; ele defende a ideia 

de que, no homem justo, a parte racional da alma deve ser a mais importante, 

sobressaindo-se às outras.  

Retomando a questão sobre o efeito que a arte tem no espectador, o filósofo 

desfere o golpe final e contundente para a expulsão dos poetas de sua cidade ideal.55 

Para ele, mesmo os melhores dentre nós, as pessoas mais honestas, serão corrompidos e 

influenciados negativamente ao ouvir poesia, pois esta estimula justamente a parte da 

alma que deveria ser contida pela razão. Quanto mais o espectador for influenciado, 

maior será o efeito sobre seu caráter; portanto, se a poesia for permitida, a cidade será 

governada no sentido do prazer e do desprazer, e não por princípios e leis.56  

 

1.4. Sentido geral do diálogo 

 

Para responder ao desafio de Gláucon e Adimanto, evocando a ideia de que a 

justiça é um bem desejado por si mesmo, Sócrates não se limita a definir o conceito de 

justiça, mas também apresenta uma teoria do conhecimento, justificando o fato de ser 

possível o conceito objetivo de justiça. É fundamental para Sócrates provar que a visão 

de justiça apresentada por Trasímaco, baseada apenas na forma como as coisas são no 

mundo, está incorreta. A solução encontrada pelo filósofo é desenvolver uma teoria do 

ideal ou das ideias. O conceito de justiça não será encontrado observando as coisas 

como elas são; só pode ser encontrado se for possível pensar como as coisas poderiam 

ser, idealmente. Esse é o grande tema de A República.  

Com esse objetivo em mente, Sócrates começa a desenhar a sua sociedade ideal, e 

o indivíduo que será seu cidadão. A educação se mostra um aspecto essencial para que a 

sociedade se oriente para um ideal justo. A educação, na concepção do filósofo, em seus 

primeiros e mais importantes anos, configura um tipo de pedagogia baseada na 

                                                 
54 PLATÃO. A República, 606a-c. 
55 Idem, op. cit., 605c-d. 
56 Idem, op. cit., 607b. 
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educação artística e na ginástica. No livro II e III de A República, a arte não é abordada 

como fenômeno autônomo, mas como parte fundamental da educação e da formação de 

um homem pronto para agir eticamente. Com uma preocupação exclusivamente 

pedagógica, Sócrates defende que devemos fazer uma análise cuidadosa das histórias 

contadas para as crianças, em período de formação, e mais facilmente influenciadas. 

Sócrates estende a limitação das artes a toda população de sua cidade, pondo em 

questão um conceito fundamental: mímesis – imitação. No diálogo, esse conceito se 

mostra como um conector de diversos temas apresentados: a pedagogia, as artes e o 

conhecimento.  

Para Sócrates, a educação através da arte ocorre por meio da imitação dos modelos 

de comportamento apresentados pelos poetas; daí sua preocupação em prescrever um 

modo correto de representar os Deuses e os heróis na poesia. A arte, por sua vez, busca 

imitar e representar as coisas do mundo. De acordo com o filósofo, quanto mais direta 

for essa imitação, mais influência a arte exercerá nos ouvintes. A arte mimética deve ser 

limitada às falas dos homens de bem, pois o efeito da imitação ocorre tanto no poeta 

quanto nos ouvintes; esse efeito fica mais claro à medida que a teoria das ideias é 

apresentada no diálogo.  

Para Sócrates, conforme colocado no livro V, é preciso que exista um 

conhecimento fixo a ser aprendido para além das aparências do mundo real. O mundo 

dos sentidos é feito de múltiplas e enganadoras aparências. Nele, as coisas estão em 

constante mutação, como defendeu Heráclito de Éfeso, um importante rival intelectual 

de Sócrates. Para consolidar conceitos que não podem ser restringidos ao mundo físico, 

como a justiça ou a beleza, sem cair no relativismo dos sofistas, é preciso que construir 

um plano das ideias ou dos ideais. Somente ao se direcionar para esse plano – no qual 

os conceitos podem ser fundamentados e a verdadeira essência das coisas pode ser 

descoberta para além das enganadoras aparências –, a disciplina filosófica pode 

florescer.  

Para a fundação de uma cidade justa, a educação, ainda que artística, deve se 

apresentar a favor dos ideais que os filósofos conseguem ver de forma mais clara. Não 

apenas os poetas, mas todos aqueles que produzem coisas deveriam se basear no ideal, a 

fim de construir um mundo sensível mais próximo de um mundo ideal. Para isso, é 

preciso que a sabedoria seja o condutor da sociedade; que no homem a razão governe as 

outras partes da alma; e que na sociedade o filósofo se torne Rei ou o Rei se torne 

filósofo. 
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O caminho em direção a um ideal pode ser perturbado por diversos fatores. A 

poesia é apresentada por Sócrates como um expressivo fator, prejudicial de forma 

dupla: primeiramente, ao nos impedir de enxergar melhor as verdadeiras essências por 

detrás das aparências, e depois nos arrastando de maneira sedutora para o mundo 

sensível.  Após a apresentação da divisão das partes da alma, do conceito de justiça e da 

teoria das ideias, a poesia é vista principalmente como uma coisa incapaz de atingir o 

conhecimento verdadeiro. Preocupada em representar apenas a variada gama de 

aparências, a poesia mais confunde do que explica. A ideia não pode ser alcançada 

através da cópia indiscriminada do mundo sensível. A poesia, ao representar o mundo, 

não pode alcançar as verdadeiras essências das coisas. Ela acaba por se perder nas 

múltiplas aparências. A simples representação do mundo como ele é, não ajuda discernir 

como o mundo deveria ser, o ideal.  

De acordo com Sócrates, além de não transmitir o verdadeiro conhecimento, a 

poesia ainda nos afasta dele. As partes mais imitáveis da alma são aquelas mais baixas, 

que representam desejos e sentimentos. O colorido e as múltiplas transformações dessas 

partes da alma têm mais apelos que a sóbria racionalidade e a constância de um homem 

justo. O mutável mundo das aparências pode ser muito apelativo para os nossos 

sentidos. Ao nos deixar levar por esse poder, permitimos que as partes mais baixas da 

alma nos governem; portanto, caminhamos em direção a uma vida injusta. A poesia 

para Sócrates parece nos guiar para um caminho contrário ao da filosofia. Enquanto esta 

nos leva a enxergar a verdade e estimula nossa razão, aquela nos envolve com o véu das 

ilusões, estimulando nossos desejos e sentimentos. 

É importante ressaltar, porém, que as críticas levadas a cabo no livro X são 

referentes ao da mímesis indiscriminada das coisas. Quando bem direcionado pela mão 

firme do filósofo, o poder das artes se torna imprescindível para a educação e a 

formação do caráter dos indivíduos. Sua capacidade de construir modelos e de 

influenciar comportamentos parece ser uma ferramenta fundamental para a pedagogia 

de Sócrates. Aliás, o próprio filósofo, durante diálogo, se permite fazer uso de mitos e 

de histórias como forma de ensinamentos. Além do mito fenício já citado, há outros 

mais famosos e relevantes, como o mito de Er ou a Alegoria da Caverna. É justamente 

devido à consciência do profundo poder das artes, que a preocupação com o bom 

direcionamento de sua forma e de seu conteúdo está presente ao longo do texto.  
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1.5. Sobre a forma de diálogo e a mímesis de Platão 

 

Até aqui, o estudo se propôs a analisar os argumentos apresentados pelo 

personagem Sócrates no diálogo A República; num primeiro momento, parte a parte e, 

em seguida, a partir do tema geral. Importante observar que foram as concepções 

apresentadas por este personagem que influenciaram profundamente toda uma tradição 

no pensamento da arte até a atualidade. Durante muito tempo, compreendia-se que os 

argumentos apresentados refletiam, de forma literal, a posição de Platão sobre o tema. 

Porém, essa linha de pensamento suscita algumas questões bastante inquietantes: por 

que o filósofo, que descreve a mímesis como um fator tão prejudicial para o 

entendimento e para a pedagogia, escreve suas ideias de forma essencialmente 

mimética, por meio de um diálogo? Se Platão realmente repudiava a mímesis, por que 

motivo apresenta suas teses pela boca de um personagem, ao longo de um diálogo? É 

possível transpor esse paradoxo realizando uma espécie de mise en abyme sobre o texto, 

a fim de permitir a comparação entre o que o personagem Sócrates defende e o que 

Platão efetivamente realizou. 

Nesse sentido, coloca-se a seguinte interrogação: será que o diálogo A República 

seria permitido na cidade ideal imaginada pelo personagem Sócrates? Para responder à 

questão, é preciso atentar para os preceitos apresentados por Sócrates no decorrer do 

diálogo. O personagem defende que apenas as poesias que imitam as falas dos homens 

de bem serão permitidas na cidade ideal. Pode-se concluir que Sócrates seria um modelo 

ideal de filósofo e homem de bem, e Platão seria então autorizado a mimetizá-lo. 

Entretanto, há uma ressalva no que se refere a imitar outros personagens usando o 

discurso direto, a menos que se considerem todos os personagens como modelos de 

homens justos.  

A própria forma do diálogo é uma forma de mímesis direta, não sendo aconselhada 

para os bons poetas e mitólogos. O mais indicado seria uma forma que contivesse mais 

discursos com narrativas simples. A República se apresenta essencialmente o contrário 

disso; mesmo nas partes em que há narrativa, como no início do diálogo, esta ocorre 

através da voz de Sócrates e não da voz de Platão: “Desci ontem ao Pireu...”57. É o 

personagem Sócrates que se faz de narrador e não o próprio autor do diálogo. Se 

considerarmos a ideia de que utiliza sua própria voz, Platão deveria narrar, por exemplo, 

                                                 
57 Idem, op. cit., 327a. 
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“Sócrates desceu ao Pireu...”. A estrutura do diálogo platônico se apresenta como 

duplamente mimética: Platão imita a voz de Sócrates, apresentando uma narrativa que, 

por sua vez, imita diretamente a fala de outros personagens.  

Conclui-se, portanto, que a figura de Platão não pode ser equivalente ao 

personagem Sócrates, por não obedecer aos preceitos dele. Platão não prescinde do 

poder da mímesis ao construir sua filosofia na forma de diálogos. O filósofo parece ter 

encontrado nos diálogos a forma mais poderosa para transmitir sua visão da filosofia. A 

representação de Sócrates, em pleno exercício dialético, configuraria então um método 

de transmissão do que realmente seria a filosofia. Nesse caso, a mímesis pode atuar 

como uma pedagogia positiva. Sócrates representaria um modelo de herói virtuoso e a 

filosofia de Platão seria um tipo de poesia que não apela para as partes baixas da alma, 

mas para a razão. Ao mesmo tempo, deve-se destacar um processo levemente irônico, 

que põe a própria obra em questão; o estranhamento é causado pelo fato paradoxal de 

haver um personagem filósofo, o qual discorre sobre o mal que a mímesis 

indiscriminada pode fazer a alma, representado de maneira completamente mimética. 

Houve indagações se seria correto considerar Platão como um poeta ou um artista, 

pela forma de diálogo da sua filosofia. Tradicionalmente, Schleiermacher retoma a ideia 

de Friedrich Schlegel, que coloca o diálogo platônico tanto como uma obra de arte 

quanto uma obra de filosofia.58 Com seus personagens e circunstâncias particulares, os 

diálogos de Platão parecem se apresentar como espécies de dramas filosóficos, nos 

quais cada personagem se mostra em busca das próprias verdades. Platão não estaria 

interessado em transmitir uma doutrina fechada, mas em demonstrar um processo no 

qual os personagens começam a tomar consciência de suas ignorâncias. Essa visão 

muitas vezes justifica a posição da filosofia de Platão, considerada mais próxima das 

artes, e em oposição à filosofia de Aristóteles, que por sua vez põe em cena um 

pensamento próximo às ciências. 

Contra Schleiermacher, Nietzsche defende que Platão não era um tipo de escritor 

de literatura que pretende ensinar com as suas obras.59 De acordo com esse teórico, ele 

apresentava em suas obras a essência do método dialético como sendo a característica 

distintiva da filosofia. Se seus textos são caracterizados pelo valor estético, tal fato para 

Platão era apenas acessório. A expressão artística da obra não é o mais importante de 

Platão; segundo Nietzsche, o diálogo A República é bem mais importante do que 

                                                 
58 SCHLEIERMACHER,Friedrich. Introdução aos diálogos de Platão. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 
59 NIETZSCHE, Friedrich. Introduction à la lecture dês dialogues de Platon. Paris: L’éclat:, 1991. 
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Górgias ou O Banquete; porém, é mais fraco do ponto de vista estético. Além disso, em 

sua introdução à leitura dos diálogos de Platão, Nietzsche defende que, nas obras 

posteriores, Platão se inclina a reprimir sua potência artística, como no diálogo Leis. 

Para Nietzsche, a forma de diálogo não deve ser considerada como algo dramático ou 

um tipo de drama filosófico, mas apenas como uma verdadeira demonstração do 

procedimento dialético, que seria o traço distintivo do filósofo. 

No mesmo texto, Nietzsche argumenta ainda contra a possibilidade de valorização 

da estética em Platão, baseando-se na ideia de que o filósofo não parte do mundo 

sensível para explicar os conceitos.60 O desenvolvimento da teoria das ideias não se 

coloca de maneira estética. Platão começa por explicar conceitos abstratos, como o 

justo, o belo e o bem. A dialética seria o caminho mais seguro para atingir os conceitos 

e a verdade. É sob esta ótica que devem ser organizados outros fenômenos culturais, 

como a arte e a ciência. A dialética consiste na formação de conceitos e na divisão 

destes, isto é: reconduzir a multiplicidade da experiência em um só conceito genérico; a 

seguir, pode-se dividir este em suas espécies e, metodicamente, através de um processo 

de semelhanças e distinções, estabelecer novas subdivisões até que se encontre 

novamente um único particular. Como demonstração dessa dialética, Platão sugere 

determinar hipoteticamente o domínio de um conceito, analisando todas as 

conseqüências que resultam desta hipótese, bem como da hipótese contrária, a fim de 

descobrir aquilo que pode ser considerado como verdadeiro. Para Nietzsche, esse 

exercício prepara o desenvolvimento da lógica Aristotélica. 

Martha Nussbaum propõe uma ideia interessante sobre o fato de Platão pôr em 

cena sua filosofia através de diálogos.61 A filósofa se baseia nos argumentos 

apresentados no diálogo Fedro, no qual o personagem Sócrates defende a superioridade 

do ensinamento filosófico feito de maneira oral sobre os escritos. Segundo ele, os 

escritos são coisas estáticas, sem vida. Os livros não têm a capacidade de se adaptar ao 

leitor, apresentando-se igualmente a diversos tipos de pessoas. Eles não possuem o 

poder de desfazer mal entendidos ou de realmente conduzir em direção ao ensinamento 

filosófico verdadeiro. Nussbaum compara a concepção de Sócrates sobre textos de 

filosofia aos manuais de tênis: é possível lê-los e adquirir algumas informações, mas se 

aprende a jogar tênis somente na prática, assim como ocorre com a filosofia. Um 

                                                 
60 Idem, op. cit. p.33. 
61 NUSSSBAUM, Martha. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 122-6. 
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manual de tênis não pode se adaptar e nem descobrir as deficiências de um leitor 

específico, apenas um professor de tênis pode fazer isso. Alem disso, os livros de 

filosofia teriam mais um problema, pois se apresentam de forma autoritária, indicando 

como a pessoa deve agir, qual é a verdade e em que alguém deve acreditar. Segundo 

Sócrates, a verdadeira filosofia consiste na busca pessoal pela sabedoria; o importante 

não seria apenas aceitar algumas coisas como verdade, mas seguir um tipo de caminho 

em direção a ela. O fundamental da filosofia não é aprender uma coleção de resultados 

corretos, mas a busca pelo conhecimento e pelo auto-conhecimento. Para Sócrates, os 

livros pouco ajudariam nesse sentido. 

Nussbaum defende que a solução encontrada por Platão é escrever na forma de 

diálogos, pois sua intenção é demonstrar verdadeiramente o que é a sua concepção de 

filosofia, contornando os problemas da passagem de uma forma oral, crítica e ativa para 

uma forma passiva como a escrita. Os diálogos platônicos diferem de outros tipos 

textuais que pretendem passar ensinamentos éticos, pois contêm diversas vozes, e não 

apenas uma. Como peças de teatro, eles têm lugar e tempo bem definidos, além de 

possuírem vários personagens que interagem entre si. O tipo de ação, entretanto, não é o 

mesmo de uma peça de teatro, pois não há dramaticidade, apenas uma interação 

dialética. A interação dialética entre diferentes personagens favorece o próprio exercício 

de dialética por parte do leitor. As múltiplas posições apresentadas pelo diálogo não 

exigem do leitor a aceitação delas. Na tentativa de representar a filosofia como algo 

vivo, como uma atividade crítica, Platão se utiliza da mímesis, com diálogos que 

parecem convidar o leitor a fazer parte da discussão e se posicionar de forma ativa. 

Segundo Kangussu,62 existe uma tradição de considerar apenas os argumentos dos 

protagonistas dos diálogos platônicos como filosóficos, ignorando a forma como eles 

são apresentados, ou considerando a dramaturgia dos diálogos, os cenários, e as 

situações como algo menor e sem importância; isso seria um erro, perdendo-se algo do 

valor de conhecimento que o filósofo procura transmitir, justamente pela forma de 

transmissão do seu conteúdo. Ela cita o diálogo Banquete, que tem início com Platão 

descrevendo uma narrativa que Apolodoro relata ter ouvido de Aristodemo; essa rede 

intricada de narrativas é, segundo a autora, algo relevante, se considerarmos o tema 

geral do diálogo: o eros, um tema difícil de definir, envolvendo áreas confusas. 

                                                 
62 KANGUSSU, Imaculada. Sobre o Eros. Belo Horizonte: Scriptum livros, 2007. p. 18. 
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Segundo O’Connor,63 os personagens dos diálogos platônicos não são 

simplesmente cabeças falantes ou mentes sem corpo, ou seja, não representam 

argumentos desprovidos de corporeidade; são personagens tridimensionais, que estão 

evolvidos por sua história e personalidade particular. Nesse sentido, não basta observar 

quais são os argumentos apresentados, mas quem apresenta tal argumento e quem 

aceita, ou para quem ele é dirigido. Platão não estaria interessado apenas em apresentar 

argumentos, mas em demonstrar que tipo de pessoa ou de personalidade aceita ou 

produz um tipo particular de argumentação. 

Na interpretação de Franco Trabattoni,64 o diálogo A República pode ser 

considerado como o ápice de um desenvolvimento platônico que propunha substituir o 

modelo de sábios/educadores, os quais  naquele período dominavam a cena e eram 

representados por poetas, sacerdotes, políticos, oradores e sofistas, por um novo modelo 

de filósofo/educador que é desenvolvido através da figura de Sócrates. Em conclusão: 

Platão não apenas constitui o que considera ser um novo tipo de conhecimento, a 

filosofia, mas também estabelece um novo tipo de indivíduo, o filósofo. Platão se utiliza 

de recursos teatrais e miméticos com o objetivo de propor um modelo de homem, não 

apenas para apresentar novos e mais convincentes argumentos em direção a um novo 

tipo de conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 O’CONNOR, David. Rewriting the poets in Plato’s characters. In: FERRARI, G.R.F.(org.). The 
Cambridge companion to Plato’s Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 55. 
64 TRABATTONI, Franco. Oralidade & escrita em Platão. São Paulo: Discurso editorial, 2003. p. 119. 
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CAPÍTULO 2 – A educação estética do homem 

 

Friedrich Schiller faz parte de um seleto grupo de indivíduos: os que se 

destacaram tanto no campo da arte quanto no campo da filosofia. Como poeta, Schiller 

escreveu diversas peças teatrais; juntamente com Goethe, foi um grande representante 

tanto do movimento pré-romântico da Alemanha, intitulado Sturm und Drang, quanto 

posteriormente do Classicismo de Weimar. Como filósofo, é herdeiro da tradição 

iluminista de sua época. 

Segundo Daniel Dashlstrom,65 Schiller se destaca na filosofia por sua insistência 

em compreender a natureza humana de maneira integral e, portanto, em procurar 

demolir as barreiras criadas entre a razão, de um lado, e a história, a linguagem e a 

natureza, de outro. Com esse propósito em mente, Schiller foi um crítico do modelo 

opressivo e autocrático de Estado, de sua alienação social, de sua estrutura econômica 

empobrecedora e da má fé de seus defensores. Longe de ser um opositor da razão, 

Schiller estava comprometido com um conceito mais amplo de racionalidade, que 

pudesse abarcar a individualidade, a espontaneidade e a genialidade da vida humana em 

todas as diferentes expressões: histórica, lingüística e cultural.  

O grande catalisador desse conceito alargado de racionalidade seria justamente a 

estética. Schiller via a arte e a literatura como uma maneira através da qual o indivíduo 

e a sociedade podiam se expressar e definir como um todo unificado, ultrapassando a 

divisão entre natureza e história.  

Schiller não era um opositor do Iluminismo; pelo contrário, segundo a concepção 

de Ricardo Barbosa, seu projeto era uma radicalização do projeto iluminista, designado 

em alemão, Aufklärung: 

 
Radicalizar a Aufklärung implicava assim superar a ênfase no intelectualismo como 
expressão unilateral da cultura teórica, abrindo espaço para uma mediação imprescindível 
à emancipação do homem das coerções do reino da necessidade e à instituição da 
liberdade: o poder transformador e enobrecedor da arte e do gosto.66 
 
Suas teorias filosóficas são expressas de forma mais consolidada no texto A 

educação estética do homem, publicado inicialmente em 1794, que se baseia no diálogo 

epistolar entre Schiller e o príncipe de Augustenburg, nos anos precedentes. Os 

                                                 
65 DAHLSTROM, Daniel O. The aesthetic holism of Hamann, Herder, and Schiller. In: The Cambridge 
Companion to German Idealism. p. 76. 
66 BARBOSA, Ricardo. Introdução. In: Cultura estética e liberdade. Friedrich Schiller. São Paulo: Hedra, 
2009. p. 29. 
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conceitos desenvolvidos sobre união dos opostos, estado estético e liberdade foram 

cruciais na obra de Hölderlin, Schelling e Hegel. O trabalho de Schiller influenciou  

sobremaneira os filósofos da Escola de Frankfurt, principalmente os escritos estéticos 

de Marcuse e de Adorno, com a ideia de que a arte pode desempenhar um papel 

fundamental na liberdade do ser humano.67 

 

2.1. Panorama histórico 

 

A questão essencial, no que se refere à motivação de Schiller para escrever a série 

de cartas, é a Revolução Francesa. Inicialmente o poeta esteve bastante entusiasmado 

com os acontecimentos e os ideais que guiavam o povo francês, mas se decepciona 

profundamente com o terror que é implantado posteriormente, e com a execução do rei 

Luís XVI.  

A Revolução Francesa realmente promoveu grandes discussões, na Alemanha da 

época de Schiller, a respeito da melhor maneira de pôr em prática os ideais do 

Iluminismo. Esse movimento se mostrou capaz de destruir preconceitos, desmistificar 

superstições, superar fanatismos, além de ter realizado a tarefa de descobrir, de maneira 

geral, os princípios lógicos da moral de forma independente da religião. Mas o 

significativo avanço da cultura teórica da época de Schiller não pareceu ter resultado em 

uma expressiva evolução no agir prático dos homens; segundo o diagnóstico desse 

autor, isso ocorreu devido ao fato de que sua época havia fornecido muita luz para o 

entendimento humano, mas faltava prover calor ao coração dos homens. 

De acordo com esta conclusão, o Iluminismo não teria conseguido lançar raízes 

fortes para promover uma verdadeira revolução no modo de sentir e de pensar. Para 

Schiller, a solução estaria no desenvolvimento de uma “cultura estética”, que teria 

condições de radicalizar o Iluminismo, desdobrando todo o potencial contido em suas 

exigências de autonomia e no uso público da razão, assim como formar o homem e a 

sociedade para a verdadeira autonomia política.68 

Desde a primeira de uma série de cartas, Schiller explicita o motivo pelo qual 

acreditava ser importante falar de arte e de cultura, num tempo em que as questões mais 

                                                 
67 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination, Oxford University Press, 2005. cap. 4. 
parte 1. Obs. Para esta dissertação foi consultada uma versão digital do livro que não está dividida por 
página.  
68 BARBOSA, Ricardo. Introdução. In: Friedrich Schiller. Cultura estética e liberdade. São Paulo: Hedra, 
2009. p.33. 
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evidentes eram sobre política: “Espero convencer-vos de que essa matéria é menos 

estranha à necessidade que ao gosto de nosso tempo, e mostrarei que para resolver na 

experiência o problema político é necessário caminhar através do estético, pois é pela 

beleza que se vai à liberdade”.69  

Nessas cartas, o projeto de Schiller é responder a uma questão fundamental: como 

a arte e a cultura podem auxiliar na tarefa política de educar um povo para a liberdade. 

É em torno desse problema que as cartas são constituídas. Sua teoria, entretanto, 

ultrapassa as questões puramente relacionadas à estética e aborda temas como a 

constituição do Estado e a natureza do homem. Segundo Frederick Beiser,70 o trabalho 

de Schiller nas cartas é essencialmente político, mas tem como objetivo final realizar 

uma espécie de apologia da beleza. 

À primeira vista, as cartas parecem ligeiramente desconectadas e mesmo 

paradoxais, em determinados momentos. Uma das questões presentes no texto, que 

parece se apresentar de forma dúbia, diz respeito ao conceito de beleza, o qual ora surge 

como um fim em si mesmo, ora aparece como uma finalidade educacional. Essa 

aparente confusão pode ser desfeita quando se percebe que as cartas se organizam em 

dois níveis distintos, cada qual buscando esclarecer questões diferentes. 

Em primeiro lugar, uma teoria política do Estado é esboçada, mediante uma crítica 

à sociedade moderna e ao Estado. A questão levantada é como a arte pode auxiliar na 

educação do cidadão para o exercício da liberdade ou como a arte pode auxiliar na 

construção de uma cultura que possa tornar o homem verdadeiramente livre. Nesse 

ponto, a arte é apresentada como um instrumento capaz de oferecer ao povo a educação 

para a liberdade. 

Em seguida, Schiller faz uma espécie de analítica do belo, com o objetivo de 

observar a maneira como a arte e a beleza agem no homem; desenvolve toda uma teoria 

antropológica, em que a arte e a beleza aparecem como uma espécie de força de 

unificação e de harmonia na natureza mista do homem. Nesta análise, a arte é 

apresentada como um fim em si mesmo. 

As duas questões – qual o efeito da arte na sociedade e como o belo participa da 

perfeição do ser humano – se misturam, e cada uma das cartas parece se referir a um 

desses problemas. Segundo Beiser, o trabalho das Cartas de Schiller parece se encontrar 

                                                 
69 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p.22. 
70 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination, Oxford University Press, 2005. cap. 4. 
parte 1. 



45 
 

num todo unificado na medida em que se trata de uma apologia da beleza, ou seja, uma 

defesa da dimensão estética da vida humana. A parte que se dedica à analítica do belo 

mostra que a beleza é uma condição necessária para um ideal de humanidade e a outra 

parte, dedicada à educação estética, mostra a arte como necessária para o 

desenvolvimento desse ideal no mundo empírico.71 

A seguir, cada uma das questões indicadas vai ser detalhada, a fim de analisar 

como elas dialogam e se conectam. 

 

2.2. A construção da sociedade 

 

Na carta II e III, Schiller esboça uma teoria sobre a constituição do Estado 

moderno. À maneira dos contratualistas – Hobbes, Locke e Rousseau –, ele faz 

distinção entre o estado de natureza do homem e o estado da sociedade organizada. 

Segundo o poeta, o estado natural do homem equivale a um estado de necessidades 

físicas, na qual o homem é subjugado pelas forças da natureza. Nesse ponto, não existe 

liberdade, apenas obediência aos instintos. Essa condição se opõe ao Estado ideal, 

caracterizado como o império da moral. O Estado moral existe idealmente, delineado 

pelas leis da sociedade, configurando um local em que a razão deve governar. 

 Na reflexão de Schiller, a problemática se refere à adaptação do homem físico 

real a suas inclinações e necessidades em relação a um Estado ideal, no qual as leis 

sejam feitas de forma racional. Além disso, o autor também procura questionar se é 

possível realizar essa tarefa preservando a liberdade e a dignidade do homem. O desafio 

de construção da sociedade é destacado por Schiller da seguinte forma: 

 
Quando, portanto, a razão transporta para a sociedade física sua unidade moral, ela não 
deve ferir a multiplicidade da natureza. Quando a natureza procura afirmar sua 
multiplicidade no edifício moral da sociedade, isso não deve acarretar ruptura alguma à 
unidade moral; a força vitoriosa repousa a igual distância da uniformidade e da confusão. 
É preciso, portanto, encontrar totalidade de caráter no povo, caso este deva ser capaz e 
digno de trocar o Estado de privação pelo Estado da liberdade.72 

  

Alinhado à tradição do pensamento republicano, representado por Maquiavel, 

Montesquieu e Rousseau, Schiller defende que os homens devem ser educados para 

exercer sua liberdade civil. Para que haja uma sociedade em que os homens sejam 
                                                 
71 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination, Oxford University Press, 2005. cap. 4. 
parte 2. 
72 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. pp. 29-30. Grifo 
do autor. 



46 
 

livres, é necessário que eles atuem com moralidade. Os representantes dessa tradição 

acreditam que uma República duradoura e estável só é possível, quando o povo se 

eduque e se apresente de forma virtuosa. Essa tradição se opõe ao pensamento liberal e 

individualista moderno de Hobbes e Locke, os quais defendem que, para o 

estabelecimento de um Estado, não é necessário nada mais além do interesse próprio de 

seus cidadãos. 

O problema da tradição republicana, que de certa forma foi enfrentado por Platão 

em A República, é a existência de uma espécie de pensamento circular: para haver uma 

república é preciso que o povo tenha virtude; e para que o povo tenha virtude é preciso 

que haja República. Em outras palavras, o Estado racional que levará adiante a 

instituição da liberdade fundamenta-se em algo que ainda deve ser criado: o caráter do 

seu cidadão. 

Uma opção para sair desse círculo, é a defensa de uma reforma educacional do 

Estado. Assim o Estado reformado pode interferir na educação dos seus cidadãos, 

estabelecendo uma mudança de cima para baixo. Schiller, crítico do Estado, 

considerado corrompido, acreditava haver outra forma: agir sobre o caráter dos homens, 

prescindido do recurso ao Estado. A reforma devia ocorrer da base para o topo, de baixo 

para cima: essa era a tarefa da cultura estética.  

Ao final da carta IX, Schiller se dirige ao jovem artista, considerado uma peça 

fundamental neste modelo de reforma cultural. Para ele, o artista deve ser filho de sua 

época, sem ser um tipo de filho subserviente, procurando apenas obedecer e agradar ao 

pai. O artista deve perceber a carência e os problemas de sua geração e de seu tempo; 

sua arte não deve se voltar para os aplausos de seus contemporâneos, mas para a 

dignidade universal do homem: 

 
Vive com teu século, mas não sejas sua criatura; serve seus contemporâneos, mas naquilo 
de que carecem, não no que louvam. Sem partilhar de sua culpa, partilha de seu castigo 
com nobre resignação, e aceita com liberdade o julgo que são incapazes de suportar tanto 
o peso quanto a falta. [...] Onde quer que os encontrares, cerca-os de formas nobres, 
grandes e cheias de espírito, envolve-os com os símbolos da excelência até que a 
aparência supere a realidade e a arte, a natureza.73 
 

Sobre a questão da constituição de um Estado racional, Schiller descreve a 

sociedade francesa à época da Revolução na carta V, Ao realizar uma espécie de análise 

de caso, o poeta, observando que não é possível haver uma verdadeira revolução 

                                                 
73 Idem, op. cit., p. 51-2. 
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política sem um tipo de revolução cultural, procura ressaltar os motivos que levaram a 

Revolução Francesa a se encaminhar para o terror.  

Segundo Schiller, a França se encontrava dividida em duas classes: os nobres e o 

povo. Ambas as classes demonstravam uma cultura que não se encontrava em estado de 

equilíbrio, uma cultura não saudável. De um lado, o povo se encontrava sujeito ao 

império da natureza, caracterizada pela ausência da força coerciva do Estado. 

Conseqüentemente, a massa era guiada por seus impulsos grosseiros e sem diretrizes. 

De outro lado, a nobreza é vista por Schiller como detentora de uma cultura corrompida, 

que procura a total abdicação da sensibilidade. Essa sociabilidade refinada e de negação 

da natureza, longe de enobrecer o homem, acaba por solidificar a corrupção e o 

egoísmo.  

Existem então dois lados de uma mesma moeda: por um lado, o povo estava perto 

de seu estado de natureza; por outro, a nobreza exibia uma cultura egoísta de 

artificialismos, cujo propósito era o maior distanciamento possível da natureza no 

homem: “Vê-se, assim, o espírito do tempo balançar entre perversão e grosseria, entre 

desnaturado e meramente natural, entre superstição e descrença moral, e é apenas o 

contrapeso do ruim que ainda lhe põe, por vezes, limites.”74 

 

2.3. Crítica da modernidade 

 

Segundo Schiller, todos os povos, em algum momento ao longo de seu processo 

de desenvolvimento, percebem a necessidade de separar a esfera da natureza e a esfera 

da cultura. Para ele, isso seria um estágio comum que todas as culturas teriam de 

atravessar com vistas ao desenvolvimento. Entretanto, Schiller salienta que na 

modernidade essa separação atingiu um ponto crítico. É interessante observar que, 

assim como identificou Habermas,75 vista sob esse prisma, A Educação Estética do 

Homem apresenta a primeira crítica sistemática da sociedade moderna. O diagnóstico 

preciso do problema que surge com a aurora da modernidade ainda nos parece bastante 

atual e relevante.  

É principalmente na carta VI que Schiller realiza o seu escrutínio, quando compara 

a cultura de seu tempo à cultura clássica grega. Segundo o poeta, os gregos nos 

                                                 
74 Idem, op. cit., p. 33. 
75 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Tradução de Luiz Sergio Repa e 
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fornecem um modelo de como a cultura e a natureza podem coexistir de maneira 

harmônica no ser humano. Sob os auspícios dessa cultura harmônica, os gregos 

puderam a um só tempo desenvolver avanços profundamente relevantes em segmentos 

tão distantes como história, filosofia, política, matemática, física; além de terem 

também desenvolvido artes como o teatro, a arquitetura, a escultura e a prática 

desportiva. O mesmo povo parece se destacar tanto nas artes, quanto nas ciências e na 

filosofia. Para Schiller, esse fenômeno poderia ser justificado da seguinte maneira: 

naquele tempo “a poesia não cortejava a espiritualidade, nem a especulação se 

rebaixava pelo sofisma”, e a razão, por mais alto que se elevasse, “trazia sempre 

consigo, amorosa, a matéria, e por fina e rente que a cortasse, nunca a mutilava”.76 

O homem grego se apresentava como um ser completo, integral. Sua cidadania lhe 

permitia interferir em seu próprio Estado e constituí-lo. Sua cultura, apesar de admirar a 

racionalidade, não o apartava da natureza. Um indivíduo poderia representar toda a 

coletividade de seu tempo. Até mesmo a divisão entre homens e deuses não ocorria de 

maneira radical, pois estes últimos eram considerados apenas versões superlativas 

daqueles. 

A sociedade moderna se apresenta de maneira bastante diferente. No alvorecer da 

modernidade, fez-se necessária uma divisão clara das ciências. O Estado tornou-se mais 

complexo e intrincado, e houve uma delimitação mais rigorosa em relação ao mundo 

dos negócios. À medida que nossa cultura se desenvolveu, passou a se separar entre 

campos cada vez mais estanques e, por vezes, até belicosos entre si.  

Essa divisão gerou um homem cindido. Para Schiller, o valor do homem moderno 

não é mais marcado pelo seu caráter, mas apenas através de sua profissão. Essa 

profissão, por sua vez, deve atuar em campo distinto dos domínios referentes à família, 

ao lazer e ao prazer. O homem não possui mais valor pelo todo, apenas pela parte. O 

que já se apresentou como unidade, agora se mostra cindido. Parece que o desafio 

constante da vida contemporânea – saber separar e, ao mesmo tempo, conciliar família e 

trabalho, carreira e filhos, lazer e estudos – já havia sido visualizado claramente por 

Schiller no século XVIII.  

O fundamental dessa problemática é que tais esferas, que já foram unidas um dia, 

na modernidade representam campos diferentes, ou mesmo opostos. Schiller observa 

que, no mundo moderno, tanto a prática quanto a teoria se desvinculam da 

                                                 
76 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 36. 



49 
 

sensibilidade. Elas são representadas principalmente pelo espírito especulativo e pelo 

espírito de negócio. O primeiro se desenvolveu de maneira tal que se tornou um 

estranho no mundo sensível; o espírito especulativo perde toda a matéria, em sua busca 

pela ideia pura, e assim o pensamento abstrato tornou-se desprovido de coração. O 

segundo impulso tende a avaliar toda a experiência em geral, segundo uma parte apenas; 

o objetivo é aplicar suas regras e lógica próprias a todas as outras esferas. 

Segundo Schiller, o pensador abstrato, representante do primeiro espírito, 

geralmente “tem um coração frio, pois desmembra as impressões que só como um todo 

comovem a alma”.77 Já o homem de negócios, guiado pelo segundo espírito,  “apresenta 

então um coração estreito, pois sua imaginação, enclausurada no círculo monótono de 

sua ocupação, é incapaz de elevar-se à compreensão de um tipo alheio de 

representação”.78  

Schiller se questiona também sobre a possibilidade de solucionar a questão do 

caráter cindido do homem moderno através do Estado. No entanto, parece que o Estado 

faz mais parte do problema do que de sua solução. Enquanto o homem grego era 

primordialmente um cidadão que podia plenamente representar a sua época, o homem 

moderno é um ser fragmentado, distante e inacessível à esfera política. No mundo 

grego, o homem era independente e podia, quando necessário, participar ativamente da 

constituição política da sua coletividade. No mundo moderno, o Estado se tornou uma 

máquina burocrática complexa, que parece ter sua própria lógica e esfera de atuação. A 

natureza do Estado moderno é ela própria afastada do sensível, e direcionada para a 

ideia sem matéria. O Estado moderno se encontra cada vez mais longe do homem real; 

sendo o povo constituído por uma multiplicidade de homens, o Estado não consegue se 

relacionar com tamanha diversidade, e se vê forçado a simplificar o povo por uma 

representação ideal sua que, por fim, acaba por perder sua ligação com o mundo 

concreto.  

Summum jus, summa injuria – a suma justiça gera a suprema injustiça – é a crítica 

ao direito romano exacerbado, na concepção de Cícero.79 A exaltação da norma e da lei 

no mundo das ideias pode, nos casos reais, gerar a injustiça. Quando a lei é reverenciada 

em sua perfeição suprema, dificilmente ela será aplicada de forma satisfatória no mundo 

sensível. 
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É interessante ressaltar aqui, a título de exemplo, o caso brasileiro. Quando vêm à 

tona discussões sobre a justiça brasileira, não são poucos aqueles que defendem que 

nossa legislação penal referente ao estatuto de crianças e de adolescentes se encontra em 

sintonia com o que há de mais moderno e humano no mundo. Entretanto, outros  

igualmente percebem a pouca visibilidade do aparato legal, construído no mundo das 

idéias, quando alguém visita uma delegacia no mundo real, ou mesmo quando são 

realizadas pesquisas de opinião sobre a pena de morte ou a diminuição da maioridade 

penal. Era exatamente esse tipo de fissura entre o ideal e o real que Schiller já apontava 

de forma precisa no final do século XVIII: 

 

Não é suficiente, pois, dizer que toda a ilustração do entendimento só merece respeito 
quando reflui sobre o caráter; ela parte também, em certo sentido, do caráter, pois o 
caminho para o intelecto precisa ser aberto pelo coração. A formação da sensibilidade é, 
portanto, a necessidade mais premente da época, não apenas porque ela vem a ser um 
meio de tornar o conhecimento melhorado eficaz para a vida, mas também porque 
desperta para a própria melhora do conhecimento.80  

 

Apesar da contundente crítica à sociedade de sua época, Schiller não se mostra em 

momento algum como saudosista, procurando pintar com melhores tintas os tempos de 

outrora. Ao contrário, o poeta admite que a civilização ocidental progrediu com a 

separação das ciências em campos estanques. Schiller afirma que essa separação de 

disciplinas se mostrou essencial no processo de progresso humano, e que “não houve 

outro meio de desenvolver as múltiplas potencialidades do homem, senão opondo-as”.81 

Fez-se necessário que a razão se libertasse do constrangimento das necessidades físicas 

para que ela alçasse vôos maiores. Ao final da carta VI, o poeta faz esta afirmação: para 

que a civilização grega pudesse alcançar um progresso maior, ela teria que se submeter 

a uma cisão entre a razão e o sensível, situação similar à que ocorreu na modernidade. 

Schiller deseja destacar entretanto que, a despeito dessa separação de forças ter sido 

uma grande realização para a espécie humana, ela acabou por gerar severos efeitos 

colaterais nos indivíduos. O que a sociedade obteve através do que se entende por 

progresso é bastante evidente, e não deve ser negligenciado; mas Schiller procura 

ressaltar também o preço que o indivíduo foi obrigado a pagar, no que se refere ao 

empreendimento de desenvolvimento coletivo.  

                                                 
80 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p.47. 
81 Idem, op.cit., p.40. 
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Para bem entender como a separação da parte sensível e da parte racional do 

homem pode se tornar um problema, é necessário discorrer acerca da visão de Schiller 

sobre o homem, bem como sobre as duas formas pelas quais ele pode se desviar de sua 

verdadeira dignidade, temas a serem  abordados nos tópicos seguintes. 

 

2.4. O selvagem e o bárbaro 

 

Para Schiller, há duas maneiras através das quais o homem pode se desvirtuar: 

como selvagem e como bárbaro.82 Assim como os outros conceitos desenvolvidos pelo 

autor, estes se apresentam como formas ideais; são modelos de comportamento que 

nunca se mostrarão presentes no mundo real em sua forma pura, mas que podem servir 

como padrões para uma melhor compreensão do mundo.  

No homem que se apresenta como selvagem, os sentimentos imperam sobre sua 

razão; este ser se encontra acorrentado pela necessidade física. Ele despreza a arte e 

reconhece a natureza com sua irrestrita soberania. Sua razão ainda não está 

desenvolvida, ou está ainda submetida às inclinações da natureza pura. Muito já foi dito 

desse tipo humano que se encontra em estado perto do natural, ser pouco cultivado, que 

se deixa levar apenas por impulsos básicos de natureza.  

Para o autor, existe ainda outra forma de desvio da verdadeira natureza humana: o 

homem bárbaro. Pelo senso comum, bárbaro e selvagem são noções que podem adquirir 

um mesmo significado, o de não-civilizado. Entretanto, Schiller defende que, se o 

selvagem é aquele que se mostra vinculado aos impulsos básicos e naturais, possuindo 

dessa forma uma razão pouco atuante, o bárbaro será o descaminho na direção oposta. 

Bárbaro é aquele que, ao possuir princípios que se destacaram tão intensamente do 

mundo real, acaba por anular ou aprisionar seus sentimentos. É o ser humano que se 

encontra sob o domínio completo do ideal, sem mais nenhum tipo de conexão com o 

mundo real; é, portanto, a razão sem sentimentos. Enquanto o selvagem é rude, o 

bárbaro pode ser perverso. 

Esse conceito de bárbaro serve para compreender os movimentos políticos que 

surgiram muito após a época de Schiller. Pode-se afirmar, à guisa de comentário, que o 

conceito auxilia na compreensão do regime nazista alemão, assim como dos de outros 

regimes ditatoriais similares; estes seriam um exemplo do desvio para o qual Schiller 

                                                 
82 Idem, op.cit., p. 29. 



52 
 

parecia alertar. Nesses casos há uma ideologia, uma ideia da razão que se torna tão 

central,  a ponto de se mostrar capaz de subtrair os sentimentos e a ideia de humanidade. 

O regime nazista cometeu brutalidades em nome da ideologia que visava destituir, de 

seu direito a existência, todos os indivíduos que não se adequassem a determinadas 

normas, assim como ocorre em outras ditaduras. Talvez seja justamente por tal motivo 

que a palavra barbárie é comumente utilizada quando tais contextos são comentados. 

No caso do nazismo, mostra-se estéril a tentativa de compreender o porquê de uma 

sociedade culta e erudita ter se envolvido em ações desumanas. Quanto a esse tema, a 

retomada da teoria de Schiller parece oferecer uma resposta coerente. Segundo os 

parâmetros dessa teoria, a ideologia nazista parece ser justificada por argumentos 

“racionais”. Houve o amplo uso de teorias, respaldadas no que era considerado como 

ciência, que asseguravam a superioridade da raça ariana e a doutrina do “espaço vital” 

necessário ao povo alemão. A chamada “solução final” foi pensada e posta em prática 

através de planos bem definidos em termos de logística de operação e de produtividade 

de mortos. A alta hierarquia nazista parece ter sido composta por homens que possuíam 

alto uso da razão; porém, cujos caracteres careciam profundamente de sentimentos 

humanos.  

Esse tipo de ditadura, ao se utilizar de conceitos racionais, põe em cena uma ideia 

de homem bem específica; o problema é que a natureza coloca em evidência a 

multiplicidade dos homens reais. No exemplo referido, a ideia de um homem ideal se 

sobrepõe, sufocando a multiplicidade do real. Todos aqueles que, na realidade, não se 

enquadram no modelo definido nas idéias, estarão sujeitos a constrangimentos durante 

uma situação ditatorial. Aqueles que não se enquadram no ideal devem ser excluídos, 

sem qualquer concessão. No caso do nazismo, a tragédia se referiu a judeus, ciganos, 

homossexuais, deficientes físicos e mentais. A partir desse exemplo, pode-se observar 

que o problema do homem bárbaro é que a ideia perdeu sua vinculação com a 

multiplicidade dos fenômenos da realidade. 

O conceito de homem, em Schiller, difere da noção rígida e absoluta que acaba 

por submeter o homem real; para ele, o importante é a restauração da dignidade 

humana, e essa tarefa não deve ser condicionada apenas pela ideia. A proposta autor é a 

união entre o uno e o múltiplo, entre o indivíduo com suas especificidades e o coletivo. 

O desafio de Schiller é construir uma ideia de humanidade que possa ser preenchida 

com a multiplicidade dos homens. A dignidade humana deve ser um conceito misto, 
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entre a razão e a sensibilidade, entre o geral e o específico. E a busca dessa síntese só 

pode ser realizada pela cultura.  

Schiller acredita que o papel da cultura é preservar o reino da individualidade e da 

variedade tanto quanto da universalidade e da unidade. Para ele, a esfera da 

sensibilidade se aproxima da esfera individual. Isso ocorre porque a personalidade e a 

individualidade do homem têm sua base na esfera sensível e se manifestam através dos 

seus sentimentos. É por este motivo que o cultivo da sensibilidade deve levar a um 

respeito pela individualidade. Essa ligação entre a sensibilidade e a individualidade fica 

clara na carta IV,83 quando Schiller alerta aos políticos que devem respeitar os 

indivíduos e suas particularidades, sem desenvolver ideais que exijam homogeneidade 

entre todos.  

Segundo Beiser,84 a perspectiva de Schiller é simultaneamente moral e 

antropológica. A perspectiva moral unilateral valoriza a universalidade e a unidade à 

custa da variedade e da particularidade. A perspectiva antropológica, entretanto, 

valoriza igualmente os dois aspectos da humanidade, e procura sua síntese no indivíduo. 

A tarefa da educação estética, portanto, não será simplesmente fazer o individual se 

tornar ideal, como se a individualidade pudesse ser descartada, mas fazer também que o 

ideal se torne individual. 

 

2.5. Críticas à cultura estética 

 

Segundo Beiser,85 no desenvolvimento das cartas, o problema fundamental de 

Schiller parece ser mais prático do que teórico. Schiller tem muitas expectativas em 

relação à arte; ele presume que, colocando a arte como elemento primordial da 

educação, é possível transformar radicalmente o modo de pensar e de agir dos homens. 

Até esse ponto da leitura das cartas, pode-se ter a impressão de um Schiller idealista e 

otimista demais. Segundo Fort,86 na verdade as cartas se organizam de uma maneira 

diferente dos tratados filosóficos. Das vinte sete cartas, as nove primeiras contêm as 

conclusões, enquanto as posteriores desenvolvem as premissas. São organizadas como 

uma pirâmide invertida: as conclusões vêm em primeiro lugar, e depois seguem as 

                                                 
83 Idem, op.cit., p. 28-9. 
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demonstrações; isso ocorre porque o objetivo de Schiller parece ser capturar a atenção 

do leitor. As primeiras cartas aparecem redigidas por declarações quase impulsivas; nas 

outra série de cartas, o autor expõe com mais rigor suas teorias filosóficas. 

Na décima carta, Schiller se adianta às críticas de que ele seria idealista e otimista 

demais em relação ao poder das artes; ele expõe os argumentos que conduzem à critica 

da educação artística, e então distingue dois tipos de adversários. Existem indivíduos 

que desprezam a arte, pois jamais experimentaram o sentimento estético por excelência; 

portanto, são incapazes de enxergar como a bela cultura pode dignificar o homem. Para 

esses homens, toda finura no trato, graça, delicadeza e grandeza no comportamento são 

tidas como dissimulação, exagero e afetação; com esse tipo de indivíduo, Schiller 

prefere não se ocupar.  

Mas Schiller admite a existência de adversários da arte mais dignos de atenção. 

Numa clara referência a Platão ou a Sócrates – personagem do livro A República –, o 

autor afirma: “já na Antiguidade existiam homens que nada viam de menos benéfico 

que a bela cultura, inclinados, por isso, a vedar às artes da imaginação o acesso à 

República”.87 Segundo ele, essas vozes argumentam que os encantos da beleza são 

inegáveis e, quando em boas mãos, podem gerar bons frutos; mas, em mãos danosas, a 

arte é capaz também de produzir grandes estragos. A fascinação que a arte provoca pode 

facilmente, conforme o caso, desviar o homem da verdade e da justiça, induzindo-o ao 

erro; o gosto artístico veria apenas a aparência das coisas, perdendo-se a distinção entre 

a verdade e o falso, entre o justo e o injusto. Mesmo os homens capacitados podem ser 

afastados do árduo caminho das leis e dos deveres, por causa do poder sedutor da beleza 

e do enfeite. Segundo esses críticos, a aparência muitas vezes se opõe à verdade; a 

aparência pode mascarar um vício como virtude e exaltá-lo sem problema. 

Schiller parece concordar que essa situação ocorreu muitas vezes na história da  

humanidade,  citando,  a título de exemplo, os casos das culturas árabe, florentina, 

romana, e mesmo da cultura grega.88 Nesses casos, a idade áurea da arte e da beleza 

surge apenas no ocaso das liberdades civis e políticas, e não junto com elas. Essa 

aceitação de parte da crítica à cultura estética mostra que o poeta não é ingênuo, estando 

a par dos problemas que pode vir a enfrentar. 

Entretanto, Schiller oferece alguns argumentos em defesa da arte e da beleza. O 

primeiro argumento é este: não se deve abdicar de um grande poder apenas porque este 

                                                 
87 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 54. 
88 Idem, op.cit., p. 56-7. 
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pode ser usado de forma errada. Não parece haver nenhum substituto à altura da energia 

de caráter que a arte possui. Segundo o autor, a beleza é o maior e mais eficiente motor 

que pode levar o homem à grandeza e excelência. Abdicar a esse poder não parece 

solução viável, pois nada se pode colocar no lugar da beleza; sem arte, o homem 

facilmente será entregue à rudeza ou à demasiada severidade. Arte e beleza são 

elementos necessários para a construção de um homem equilibrado. 

Concretamente, Schiller concede a seus críticos o argumento histórico que a arte 

realmente parece corromper o homem. Não obstante, acrescenta ele, esta não é a 

verdadeira questão. Será preciso compreender realmente o conceito de arte e como ela 

pode interagir com o homem, a fim de perceber qual deve ser a arte real. Os críticos 

podem estar se referindo a uma falsa concepção de beleza; portanto, será preciso 

encontrar o real conceito racional de beleza para definir qual seu verdadeiro efeito no 

homem. 

Schiller vai procurar então um conceito normativo de beleza, mostrando que tal 

noção é necessária para a natureza humana como ela é. Para determinar isso, será 

preciso primeiramente abstrair as peculiaridades e as contingências que cercam a 

natureza humana em suas manifestações históricas; deve-se distinguir os impulsos 

humanos fundamentais, para então observar como esses impulsos podem alcançar a sua 

máxima potência através da beleza. 

Schiller ainda argumenta, em defesa da beleza, que não devemos olhar para a 

experiência do mundo, a fim de julgar a beleza; esta deve ser pensada principalmente 

como conceito, como ideia ou ideal, que nunca foi ou será alcançado em sua totalidade, 

no mundo sensível; portanto, a proposta do poeta se refere a uma ideia muito específica 

de beleza. A fim de desenvolver melhor sua analítica do belo e como a beleza pode 

influenciar o homem, Schiller passa a investigar a concepção de homem, numa espécie 

de antropologia filosófica.  

 

2.6. Pessoa e estado 

 

A partir da carta XI, Schiller inicia a busca do conceito racional de beleza. Para 

tanto, é necessário primeiramente estabelecer sua teoria antropológica, pois a beleza se 

mostra como uma necessidade humana; nesse ponto, ocorre uma transformação. Se 

antes a questão principal era fundamentalmente empírica, sobre quais são os efeitos da 

arte no homem, agora a questão colocada é de natureza transcendental: consiste na 



56 
 

interrogação sobre a possibilidade da perfeição humana se constituir em uma forma de 

beleza. Para responder a essa segunda questão, mostra-se necessário abstrair a 

experiência e concentrar-se em estabelecer a natureza humana ideal. 

Na carta XI, Schiller começa a estabelecer alguns conceitos que serão importantes 

na sua teoria, construindo principalmente algumas estruturas que fazem parte da 

natureza mista, racional e sensível do homem. Como para Kant e Fichte – dois 

pensadores que foram influentes no pensamento schilleriano –, o homem é dividido em 

duas naturezas básicas: racional e sensível. Como base para a consolidação das 

naturezas do homem, Schiller aponta que os seres humanos são compostos 

fundamentalmente por duas qualidades diferentes: a pessoa e o estado.  

O estado representa tudo o que se modifica no homem: seus pensamentos, desejos 

e sentimentos; trata-se da parte do homem que se relaciona com a matéria, sempre em 

constante mutação. A pessoa é a parte do ser do homem que é permanente, não se 

mostra sujeita às mutações do tempo; a pessoa se refere ao que chamamos de “eu”, 

nossa identidade mais profunda. O homem, como ser finito, possui essas duas 

características de forma independente. Se a pessoa fosse baseada no estado, o ser estaria 

em constante mudança, e nunca seria o mesmo; se o estado estivesse baseado na pessoa, 

a mudança não seria possível.  

Os falantes de português e de espanhol possuem grande vantagem no que diz 

respeito à compreensão desses conceitos, pois possuem duas palavras, enquanto as 

demais línguas ocidentais possuem apenas uma palavra;89 são elas os verbos ser e estar. 

Esses dois verbos, ao serem colocados separadamente, tornam mais evidente a 

compreensão da dualidade humana, proposta na reflexão de Schiller. Fazendo uso dos 

verbos em português, pode-se afirmar que pessoa é aquilo que o ser é, e o estado é a 

maneira como o ser está. 

A pessoa não sofre mutação, apesar das mudanças de estado; por isso, ela se 

apresenta de maneira independente das causas externas. Schiller argumenta que a pessoa 

existe porque existe, e não porque pensa, sente ou deseja. O estado, por sua vez, se 

encontra em um lugar separado da pessoa, e é dependente das causas externas.90 

Pode-se traçar um paralelo com os conceitos kantianos de noumeno e fenômeno. A 

pessoa estaria relacionada ao noumeno, enquanto o estado estaria relacionado ao mundo 

fenomênico. Entretanto, como argumenta Beiser, Schiller nesse ponto apresenta uma 

                                                 
89 Em italiano “essere”; em inglês “to be”; em francês “être” e em alemão “sein”. 
90 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 59-60. 
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importante ruptura em relação ao pensamento kantiano: apesar de pessoa e estado serem 

distintos, eles são interdependentes e não podem existir um sem o outro. Para Schiller, o 

noumeno kantiano pode existir apenas através dos fenômenos, e na manifestação 

determinada por eles.  

A pessoa em estado puro não existe de fato; é apenas uma capacidade vazia, uma 

disposição, uma forma pura. Para surgir no tempo, a pessoa deve receber a matéria de 

fora dela, matéria que será fornecida pelos estados. Através das modificações da 

matéria, é possível perceber aquilo que permanece: a pessoa. O estado, que se relaciona 

com a multiplicidade dos fenômenos, também tem que possuir um fundamento para que 

exista, algo a que modificar; e este algo é a pessoa. 

Através dessa complexa relação entre o eterno e o que é variável, é possível 

contemplar o conceito de homem em Schiller: “Na medida em que se modifica, ele 

existe; na medida em que permanece mutável, ele existe. O homem, pois, representado 

em sua perfeição, seria a unidade duradoura que permanece eternamente a mesma, nas 

marés de modificação”.91 Diversamente de Descartes, que baseia a certeza da existência 

do homem, apenas na razão,92 Schiller afirma que a existência do homem se fundamenta 

na ação recíproca entre pessoa e estado. 

O homem, segundo Schiller, é formado por uma natureza sensível-racional, que 

por sua vez é formada por uma metade, sujeita às modificações das necessidades e dos 

sentimentos, e por outra, que almeja perfeição e eternidade. O problema central de 

Schiller não é estabelecer o domínio de cada uma dessas subdivisões; ao contrário, ele 

se interessa por aquilo que pode estabelecer uma conexão e uma conciliação entre as 

duas metades da natureza do homem, a fim de que ele se torne mais elevado e mais 

digno.  

 

2.7. Os impulsos humanos 

 

De cada uma das partes constituintes da natureza humana surgem tendências 

opostas: a primeira exige a realidade absoluta; seu objetivo consiste em tornar real tudo 

o que é mera forma e trazer ao fenômeno todas as suas disposições. A segunda exige a 

                                                 
91 Idem, op.cit. p.60-1. 
92 DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. p. 35-42. 
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formalidade absoluta: seu objetivo é aniquilar em si mesmo tudo que pertence ao mundo 

dos fenômenos e introduzir coerência em todas as suas modificações.93 

São esses os impulsos básicos que compõem a natureza sensível-racional humana. 

O primeiro impulso, denominado sensível, tem origem na existência física do homem. 

Ele submete o homem às limitações e às transformações do tempo, e tem como objeto a 

realidade e suas modificações. O segundo impulso é chamado de impulso formal; esse 

impulso “parte da existência absoluta do homem ou de sua natureza racional, e está 

empenhado em pô-lo em liberdade, levar harmonia à multiplicidade dos fenômenos e 

afirmar sua pessoa, em detrimento de toda alternância do estado”.94 Esse impulso busca 

a supressão do tempo e da modificação, exigindo verdade e justiça. 

O primeiro impulso é constituído de casos; o segundo, de leis. O primeiro impulso 

– do sentimento –, só é capaz de afirmar se isso é verdade para este sujeito neste 

momento. O segundo – da razão –, é capaz de extrair dos fenômenos aquilo que é 

universal e necessário. O impulso sensível é acorrentado às multiplicidades das 

experiências da realidade e da matéria. O impulso formal se ancora na unidade estática 

das ideias. Enquanto o primeiro se relaciona profundamente ao indivíduo, o segundo se 

aproxima da ideia de espécie.  

O impulso sensível é subjetivo e passivo; está pronto para receber de maneira 

plena a matéria e os sentimentos. Apresenta-se receptivo aos fenômenos e os aceita na 

medida em que surgem para ele; tem a ver com a experiência dos sentidos. 

O impulso formal é objetivo e ativo; ele assume as experiências, a fim de 

relacioná-las a uma ideia ou a um conceito. Esse impulso procura estabelecer coerência 

e ordem aos fenômenos. Ele se relaciona com a racionalidade. 

Existe nesse ponto alguma semelhança com a divisão kantiana entre entendimento 

e sensibilidade elaborada na Crítica da Razão Pura. Entretanto, o conceito dos impulsos 

de Schiller é mais amplo do que a divisão kantiana. Kant tem como objeto apenas o 

conhecimento humano, quando divide entre conceitos do entendimento e das intuições 

sensíveis; Schiller tem em vista um campo mais largo de atuação para seus conceitos, 

abarcando tanto a teoria quanto a prática. Nesse sentido, o impulso sensível trata 

simultaneamente de desejos, sentimentos e intuições, enquanto o impulso formal não 

envolve apenas conceitos, mas também os princípios morais. 

                                                 
93 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 61. 
94 Idem, op.cit., p. 64. 
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Cada um desses impulsos tem uma esfera de atuação. A tarefa da cultura, segundo 

Schiller, é justamente impedir que um impulso se estenda demasiadamente e acabe por 

invadir o espaço do outro. Em uma cultura sadia, os dois impulsos devem interagir de 

forma harmoniosa, como numa dança, onde ora um guia, ora é guiado, num ritmo 

natural, sem que ocorra a prevalência de um sobre o outro. Nesse caso, o impulso 

sensível deixa-se conduzir pela razão, enquanto o impulso formal permanece receptivo à 

natureza e à realidade. 

 

2.8. Schiller e Kant  

 

Schiller se inspira explicitamente95 no trabalho de Immanuel Kant, filósofo 

conterrâneo e contemporâneo. Entretanto, como foi ressaltado, existem diferenças no 

pensamento desses autores; elas se mostram bastante evidentes na tentativa de Schiller 

de sempre buscar, no homem,  a harmonia entre as esferas da razão e do sentimento. 

Cabem aqui algumas breves palavras sobre as semelhanças e as diferenças entre o 

pensamento de Kant e o de Schiller.  

Kant conseguiu o feito hercúleo, no campo da epistemologia, de unir duas teorias 

e visões de conhecimento opostas: o racionalismo, que baseava o conhecimento apenas 

na razão, e o empirismo, que fundamentava o conhecimento na experiência dos 

sentidos. O idealismo transcendental kantiano estabelece claramente a função de cada 

um desses campos para o desenvolvimento do conhecimento humano. Sobre o tema 

enfocado por Kant, existem bibliotecas inteiras e, portanto, não será objeto de análise 

específica. A seguinte frase pode ser um auxílio na apresentação da realização de Kant: 

“Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas”.96 Assim se 

estabelece a conexão de razão e sensibilidade para a aquisição do conhecimento 

humano, pois, segundo Kant “sem sensibilidade nenhum objeto nos seria dado, e sem 

entendimento nenhum seria pensado”.97  

Mesmo tendo criado uma espécie de síntese entre a tese racional e a antítese 

empirista, e tendo também desenvolvido um tipo de filosofia crítica que estabeleceu 

uma ligação estrutural entre a razão e os sentidos no que tange à razão teórica, no 

                                                 
95 Já na primeira carta, Schiller afirma que não pretende “ocultar a origem kantiana da maior parte dos 
princípios em que repousam as [suas] afirmações”. SCHILLER, Friedrich. A educação estética do 
homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 20.  
96 KANT, Immanuel. Critica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1996. p, 92. 
97 Idem, op.cit., p. 92. 
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momento em que passa para a razão prática, Kant parece deixar de lado a matéria e os 

sentidos. Quando ele passa da epistemologia para a teoria ética, na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, prefere fundamentar sua moral exclusivamente no campo das 

ideias. A ética kantiana exige uma supressão da vontade sensível por um dever moral 

que se encontra no campo supra-sensível. 

Ao tratar de ética, Schiller vai diferir da proposta de Kant; para o poeta, também 

nesse campo deve haver uma conciliação entre razão e sentimento. Isso ocorre, segundo 

Fort,98 porque Schiller não se limita a adotar as respostas e as questões de Kant, mas se 

utiliza da estrutura conceitual elaborada por Kant para responder às suas próprias 

questões. Aqui vale transcrever uma nota de pé de página, apresentada na carta XIII:  

 
O efeito maléfico de uma sensibilidade predominante no pensamento e na ação é 
facilmente visível; menos evidente, embora igualmente comum e importante, é o dano 
causado pela racionalidade predominante no conhecimento e na maneira de agi.99 

 

Na mesma nota, o autor prossegue dizendo que tanto a veemência dos desejos 

quanto a rigidez de princípios são maléficos para a filantropia prática. Para que haja 

homens ativos e prestativos é preciso o cultivo tanto do caráter quanto dos sentimentos. 

Segundo Schiller, isso ocorre porque, mesmo agindo com máximas bastante louváveis, 

não há como “ser razoáveis, bondosos e humanos se falta a faculdade de aprender fiel e 

verdadeiramente a natureza do outro, se falta a força de nos apropriarmos de situações 

estranhas, de tornarmos nosso o sentimento alheio”.100 O autor termina a nota com esta 

argumentação: 

 
É muito prejudicial o abuso que se faz do Ideal da perfeição, quando tomado em toda a 
severidade para fundamentar juízos sobre outros homens ou nos casos em que se deve 
agir em favor deles. Um conduz ao fanatismo; outro, à dureza. É visível que muito 
facilitamos os nossos deveres sociais quando substituímos o homem real, que pede nosso 
auxílio, pelo ideal, que provavelmente saberia auxiliar a si mesmo.101  

 

Segundo Schiller, não basta que a razão encontre e estabeleça a lei; será necessária 

a força da vontade e do vivo sentimento para a sua correta aplicação.102 O caminho para 

o intelecto deve ser aberto pelo coração; nesse sentido, a formação da sensibilidade no 

homem demonstra-se fundamental para educar um ser humano moral.  

                                                 
98 FORT, Sylvain. Friedrich Schiller. Paris: Belin, 2003. p. 121. 
99 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 69. 
100 Idem, op.cit., p. 70. 
101 Idem, op.cit., p. 70. Grifo do autor. 
102 Idem, op.cit., p. 45. 
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Num texto anterior às cartas, intitulado “Sobre graça e dignidade” – über Anmut 

und Würde – , Schiller apresenta sua concepção ética com maior vagar,  ficando mais 

claro no que esta difere da concepção kantiana. Segundo Frederick Beiser,103 nesse texto 

Schiller distingue três questões éticas: “Quais são os princípios básicos da moral? Quais 

são as condições da ação moral? Qual é o ser humano ideal?”. Segundo Schiller, as duas 

primeiras questões são respondidas pela razão prática kantiana; entretanto Kant parece 

ter deixado a última questão de lado. Schiller vai além de Kant, e responde à última 

pergunta. Ele concorda com Kant que o imperativo categórico é o princípio básico da 

moralidade e que o dever é o único motivo para uma verdadeira ação moral, mas 

acredita que é preciso ir além e perguntar o que faz um ser humano ideal. Schiller deixa 

claro que a resposta para a segunda pergunta não é suficiente para responder á terceira. 

A segunda questão diz respeito a ações morais particulares e a terceira trata do caráter 

moral do homem. 

Para responder à terceira questão, Schiller desenvolve o conceito de bela alma –

schöne Seele. A bela alma diz respeito ao ser humano que é capaz de realizar atos 

morais, unindo dever e inclinação. Para Kant, o importante da ação moral é agir pelo 

dever de seguir a lei moral, independentemente de suas inclinações ou de seus desejos. 

Schiller afirma que o agente moral será tanto melhor se interiorizar o dever moral de tal 

forma, que seja capaz de unir o dever a suas inclinações e seus desejos; desse modo sua 

ação, além de moral, será uma ação bela. Para Schiller, beleza moral significa ações 

morais pautadas em um impulso harmônico – Spieltrieb – das forças vitais do homem 

de tal modo que, ao agir, a moralidade pareça uma espontaneidade, dissimulando todo o 

esforço ou o constrangimento. 

Acima da ação moralmente boa – que para Kant era aquela que se dava 

exclusivamente pela determinação racional da vontade –, Schiller colocava a ação 

moralmente bela. Nesta, a determinação racional e a inclinação sensível se fundem de 

tal modo que o natural aparece como se fosse o livre, e o livre como se fosse o 

natural.104 

Segundo Vieira,105 a filosofia kantiana possui uma visão dualista de sujeito, 

dividida em sensível e supra-sensível. Kant sugere que cada evento em nós pode ser 

                                                 
103 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination, Oxford University Press, 2005. cap 4. 
parte 15.  
104 BARBOSA, Ricardo. Schiller & a cultura estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 51. 
105 VIEIRA, Vladimir. Entre a razão e a sensibilidade: a estética pós-kantiana e o problema da cisão 
entre o sensível e o supra-sensível. UFRJ, 2009. p. 143-5. 
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interpretado sob uma ou outra ótica, dizendo respeito à filosofia prática ou à filosofia 

teórica. O mesmo autor afirma que Kant formula o problema da relação entre os campos 

na introdução à Crítica da faculdade de julgar. O filósofo acredita que ela pode ser 

resolvida através dos conceitos apresentados sobre o belo e o sublime. Entretanto, ainda 

restam muitas dificuldades de conciliação entre esses campos, que Kant não considerava 

como problemas do seu sistema. A filosofia de Schiller, com suas considerações 

teóricas e práticas sobre a beleza e a arte, representa uma tentativa de superação da 

divisão traçada por Kant. 

Talvez a direção que Schiller fornece à teoria kantiana seja uma expressão daquilo 

que ele defende na educação artística; o poeta se interessa em fazer encarnado o homem 

transcendental, em prover a teoria de carne e sangue. O movimento de levar a teoria 

para mais perto do homem, em aproximar a razão do sensível e o necessário do 

contingente, é justamente o que Schiller propõe como sendo a tarefa da cultura estética. 

 

2.9. O impulso lúdico 

 

Depois de distinguir os impulsos humanos nas cartas XII e XIII, na carta XIV e 

XV Schiller realiza um esforço para reuni-los. Conforme o poeta explica no começo da 

carta XIV, essa unidade deve ocorrer no momento em que a atividade de cada impulso 

funda e limita a do outro, na qual cada um dos impulsos se realiza justamente pelo fato 

do outro ser ativo. A unidade é apresentada por Schiller como um ideal, do qual é 

possível se aproximar infinitamente, sem jamais alcançá-lo.106  

A força que pode levar em direção a esse ideal pode ser representada por um 

terceiro impulso, denominado impulso lúdico. Se antes o homem estava dividido por 

dois impulsos – o impulso sensível e o impulso formal – que, como num cabo de guerra, 

o arremessavam em diferentes direções, o impulso lúdico representa um ponto de união 

dessas forças, e esse ponto acaba por dissolver a oposição entre elas.  

Enquanto os outros dois impulsos são sérios, o primeiro referindo-se à 

sobrevivência humana e o segundo dirigindo-se às leis e às regras universais, o impulso 

lúdico apresenta-se com cores mais alegres para Schiller. O termo lúdico tem o sentido 

corrente de atividade que diverte, ou seja, uma brincadeira. Schiller afirma que tal 

compreensão não diminui a importância desse impulso; ao contrário, quando está sob o 

                                                 
106 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 73. 
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efeito dos outros impulsos o homem é apenas sério; com o impulso lúdico, o homem 

pode ser completo, integral: “O homem joga somente quando é homem no pleno sentido 

da palavra, e somente é homem pleno quando joga”.107 Nesse ponto, o verbo utilizado 

em alemão é spielen, similar ao verbo play em inglês, termo mais plural em sentidos do 

que o verbo jogar, em português. Jogar, no sentido do verbo alemão, pode ter o sentido 

de brincar, atuar, tocar instrumento; o termo jogar pode carregar em si o sentido de 

ganhar ou perder. Pode-se afirmar, portanto, sem perda semântica, que, para Schiller, o 

homem também só é homem quando brinca.  

Jogar ou brincar não é ação necessária ou arbitrária. Não é necessária, pois 

ninguém precisa fazer isso para viver. O ser humano não é compelido a realizar esse 

tipo de tarefa, nem pela sua razão, nem pelos seus impulsos de sobrevivência; por outro 

lado, também não se constitui em atividades completamente arbitrárias. É preciso saber 

jogar ou brincar, pois, mesmo num jogo ou numa brincadeira, é necessário pautar as 

ações por meio de regras implícitas ou estabelecidas. Não se respeitam as regras do jogo 

somente por ser uma obrigação ou um constrangimento, mas porque se quer brincar. 

O juízo sobre o gosto, definido por Kant como o livre jogo entre a imaginação e o 

entendimento, é posto em cena por Schiller em outras proporções. De fato, o termo 

“jogo livre” – freies Spiel – da imaginação, na contemplação estética, já havia sido 

utilizado por Lessing em seu Laocoonte.108 Entretanto, tanto Lessing quanto Kant 

utilizam esse jogo livre para descrever a experiência da percepção estética, 

especialmente o papel da imaginação nessa experiência. Na filosofia de Schiller, o livre 

jogo possui um sentido mais amplo e se aplica à pessoa como um todo. Ele utiliza um 

conceito, inicialmente psicológico ou cognitivo, e o transforma num conceito ético e 

antropológico. O jogo livre de Schiller será fundamental não apenas para a educação do 

homem no que diz respeito à moral, mas também para a aquisição de conhecimento, 

pois a beleza e a arte são capazes de aprimorar o conhecimento e torná-lo mais eficaz 

para a vida. 

Tal fato só pode ocorrer dessa forma, pois tanto a palavra jogo quanto a palavra 

livre possuem um papel determinante nessa reflexão. Quando joga ou brinca, o homem 

é verdadeiramente livre e está com sua dupla natureza em estado de união. A razão e a 

sensibilidade cessam de querer a prioridade uma sobre a outra, e por isso o ser humano 

                                                 
107 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 80. 
108 LESSING, G. E.. Laocoonte: ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia. São Paulo: Iluminuras, 
1998. 
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estaria num estado mais integral. O impulso sensível demanda por necessidades físicas, 

e o impulso formal exige que se aja respeitando a moral. Entretanto, quando os dois 

impulsos formam uma síntese, cada um age limitando o outro, livres do 

constrangimento; nesse momento, pode-se agir por prazer e de acordo com o dever. Por 

tal motivo, este seria o estado mais fértil para o homem apreender e se tornar mais 

digno. 

Se o impulso sensível tem como objeto a matéria ou a vida, e o impulso formal 

tem como objeto a forma, então o impulso lúdico terá como objeto a forma-viva. Para 

Schiller, tal conceito se relaciona ao conceito de beleza, enquanto encontro entre forma 

e vida, entre matéria e forma, entre subjetividade e objetividade, entre mudança e 

permanência.109 O impulso lúdico será, portanto, o impulso que leva o homem em 

direção à beleza: “O homem deve somente jogar com a beleza, e somente com a beleza 

deve jogar.”.110  

 

2.10. Beleza em Schiller 

 

Depois de ter introduzido o impulso lúdico na carta XIV, Schiller se dedica à 

dedução do conceito de beleza na carta XV. Nesta, ele explicita os argumentos que 

levam à conclusão que já havia sido apresentada na carta X: o desenvolvimento total da 

humanidade consiste em beleza. 

O argumento é desenvolvido e resumido da seguinte maneira na carta XV:111 a 

racionalidade busca o aperfeiçoamento da humanidade. A perfeição da humanidade 

consiste na união entre impulso sensível e impulso formal. A unidade entre os impulsos 

é a beleza; então, a racionalidade busca a beleza. É por tal motivo que deve ser 

desenvolvido um conceito normativo de beleza. 

O conceito de beleza em Schiller é complexo e multifacetado. Será este conceito 

que responderá às duas questões que são apresentadas durante as cartas: se a beleza é 

capaz de levar o homem a se aperfeiçoar e se a perfeição humana consiste na beleza. 

Como já visto, elas estão situadas em níveis diferentes: a primeira se encontra num nível 

empírico e diz respeito ao campo político e social, a segunda é uma pergunta teórica 

transcendente que está relacionada à antropologia filosófica. Schiller não só apresenta 

                                                 
109 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p.75. 
110 Idem, op. cit. p. 80. 
111 Idem, op. cit. p. 78. 
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uma definição de beleza para cada tipo de pergunta, mas também usa a beleza para 

relacioná-las; por esse motivo, o conceito de beleza nas cartas parece ser difuso e 

complexo. 

Schiller procura então o conceito racional puro de beleza, pois para ele a beleza é 

uma condição necessária à humanidade. Ele procura realizar uma tarefa inspirada na 

filosofia transcendental de Kant, unindo duas visões opostas de beleza. Um primeiro 

esforço para realizar esse projeto foi a correspondência com Kömer – Kallias ou sobre a 

beleza – em 1793. Schiller pretendia publicar um livro exclusivamente sobre a questão 

do belo; o projeto não foi concluído, porém suas idéias fundamentais foram 

publicadas.112 Em A educação estética do homem o conceito de beleza é finalmente 

desenvolvido de forma mais consolidada.  

Por um lado, Schiller argumenta que não é possível nenhum conceito de beleza, 

tendo por base unicamente a experiência, a exemplo da escola de estética sensualista 

dos ingleses, como Edmund Burke.113 Se basearmos o conceito de beleza apenas nas 

impressões sensíveis, a beleza perde seu conceito, sua forma. Esses pensadores se 

preocupam em não diminuir a força dinâmica da beleza, em não destituir  sua liberdade 

através de severa dissecação; porém, eles esquecem que a liberdade do belo não é a 

ausência de leis, mas  sua harmonia; não é arbítrio, mas máxima necessidade exterior. 

Por outro lado, a beleza não pode ser decifrada através de um conceito apenas 

ligado à razão; desse modo, Schiller se distancia dos filósofos que procuraram definir a 

beleza por meios racionalistas, como o alemão Alexander Baumgarten. A beleza 

baseada apenas na razão perde sua vida, transformando-se apenas numa abstração. Os 

filósofos racionalistas procuram definir logicamente a beleza, querendo que ela se 

comporte  da forma como é pensada; seu temor é destruir a delimitação de seu conceito, 

através de uma ligação muito ousada. Entretanto, eles esquecem que a determinação, 

muito justamente exigida da beleza, não consiste na exclusão de certas realidades, mas 

na inclusão absoluta de todas; não é limitação, mas infinitude.114  

À maneira da filosofia transcendental, Schiller acredita que a beleza não pode ser 

encontrada, nem através da experiência, nem pela razão, mas como um elemento de 

união das duas esferas. Para o autor, a beleza ideal é a unidade entre matéria e espírito, 

                                                 
112 SÜSSEKIND, Pedro. Helenismo e Classicismo na estética alemã. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. p.188-
9. 
113 BURKE, Edmund. A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. 
Nova Iorque: Penquin Usa, 1999. 
114 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. 92-3. 
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entre o infinito e o finito. A fruição da beleza pode dar a impressão de que razão e 

sensibilidade podem se encontrar em uma unidade harmônica. É como olhar para a linha 

do horizonte no oceano. Muitas vezes, a impressão pode ser a de que existe um ponto 

no qual o céu azul encontre o mar verde, e esses até se misturem, porém sabe-se pela 

razão que esse fato é impossível. 

A dupla natureza da beleza é defendida por Schiller, a partir da seguinte ideia: é 

possível sentir algum tipo de prazer ao pensar a verdade e o conhecimento. Entretanto, é 

fácil admitir que tal sentimento é absolutamente contingente  para o conceito de verdade 

e de conhecimento. A verdade e o conhecimento não deixam de sê-lo ou não perdem 

sua força, se não nos contentamos com eles. Porém, com a beleza ocorre de outra forma: 

não há como pensar o conceito de beleza, sem que este venha atrelado a um tipo de 

sentimento de prazer. Não é possível separar a representação da beleza da faculdade 

sensível. 

Para Schiller, a beleza é a unidade entre forma e vida, sendo simultaneamente 

conteúdo e representação; a beleza não se encerra na mera aparência, mas é a própria 

unidade entre aparência e conteúdo. Assim como o homem, ela não é nem 

exclusivamente espírito nem exclusivamente matéria; ela representa a união entre o 

contingente e o necessário. Assim como deve haver uma humanidade, também é 

necessário que exista um conceito de beleza. Para Schiller, a beleza representará 

justamente a consumação da ideia de humanidade: 

 
Ora, como na fruição da beleza ou na unidade estética se dá uma unificação real e uma 
alternância da matéria com a forma, da passividade com a atividade, por isso mesmo se 
prova a unificabilidade das duas naturezas, a exequibilidade do infinito no finito, portanto 
a possibilidade da humanidade mais sublime.115  
 

O conceito de beleza de Schiller representa a união do impulso formal e do 

impulso sensível. Se o objeto do impulso formal é a forma e o objeto do impulso 

sensível é a vida, a beleza será a forma-viva, sendo o objeto do impulso lúdico.  

Entretanto, a concepção de belo como sendo o perfeito equilíbrio entre a forma e a 

realidade existirá somente na idéia; jamais poderá ser alcançada em sua plenitude.116 

Depois de construir o conceito normativo racional de beleza, Schiller retorna à questão 

empírica do efeito da beleza. Quando observado na realidade, o belo pode se apresentar 

de duas formas e cada forma terá um efeito sobre o homem.  

                                                 
115 Idem, op.cit., p. 128. 
116 Idem, op. cit., p.73 e p.83. 
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2.11. Os efeitos da beleza 

 

Tendo se engajado em argumentos abstratos e transcendentais nas cartas XI a XV, 

Schiller caminha para níveis mais concretos nas cartas XVI e XVII. A dedução da 

beleza nas cartas XI a XV considera a natureza humana como a forma ideal da 

humanidade, que consiste num equilíbrio perfeito dos impulsos do homem. A questão 

nas cartas XVI e XVII muda do plano transcendental para o plano das causas. A 

interrogação passa da questão especulativa da beleza na constituição da natureza 

humana para a pergunta mais empírica sobre os reais efeitos da beleza no 

comportamento humano.  

Por ser representante desse caráter misto, a beleza pode ter o efeito de recuperar o 

homem de seus dois desvios: a barbárie e a selvageria. Segundo o autor, a beleza é 

capaz, tanto de estimular a natureza no bárbaro, como de acorrentá-la no selvagem. Isso 

ocorre porque o belo pode ter dois efeitos no homem: um dissolvente e outro de tensão. 

A beleza ideal é indivisível e contém as duas características em sua unidade. No 

entanto, quando apresentado na realidade, o belo tenderá mais para um ou outro caráter. 

Não é possível existir no mundo um belo perfeito que conjugue, harmoniosamente, as 

duas características; isso ocorre porque, como Schiller reitera no inicio da carta XVI, o 

conceito de beleza desenvolvido por ele é um ideal ou um objetivo, um princípio mais 

regulativo do que constitutivo. 

Na realidade empírica a beleza se divide em dois tipos: a tensa e a relaxante. A 

beleza relaxante inibe as forças que atuam sobre o espírito, enquanto a beleza tensa 

eleva essas forças ao nível máximo. Como elas apresentam efeitos opostos, devem ser 

balanceadas. A beleza tensa nos faz menos relaxados e a beleza relaxante nos deixa 

menos tensos; se nos mostramos lânguidos, precisamos da beleza tensa, e se nos 

mostramos tensos, precisamos da beleza relaxante. 

A beleza enérgica ou tensionante tem o efeito de fortalecer a mente. Ela tem 

predominância em épocas de força e exuberância, e se conecta aos conceitos de 

gigantesco e de aventuroso. Entretanto, é possível que “a humanidade mais delicada 

experimente também uma opressão que deveria atingir apenas a natureza bruta, e que a 

natureza bruta participe de um fortalecimento que só deveria valer para a pessoa 
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livre”.117 A beleza energética não é, portanto, capaz de resguardar o homem de certos 

resíduos de selvageria e de dureza. 

A beleza dissolvente ou suavizante tem como efeito o esmorecimento da mente. 

Ela predomina durante épocas refinadas e está próxima dos conceitos de harmonia e 

graça. No entanto, a diferença entre o remédio e o veneno pode estar na dose, e sob o 

efeito dissolvente da beleza, não é raro que a energia dos sentimentos seja sufocada, 

juntamente com a violência dos desejos. Nesse caso, a brandura pode se tornar lassidão, 

a amplitude pode se tornar superficialidade e a calma, apatia.  

Na carta XVI, Schiller argumenta que resolveu o problema da disputa sobre os 

efeitos da beleza, levantado na carta X. Na verdade, a disputa ocorre porque algumas 

pessoas encontraram e generalizaram um tipo de beleza, como se fosse o padrão da 

beleza em geral. Aqueles que acreditam que a beleza esmorece o caráter do homem e 

faz dele um indivíduo indolente, só são capazes de enxergar a beleza dissolvente; os que 

defendem que a beleza é capaz de levar o homem ao erro e aos vícios só percebem a 

beleza em sua forma energética. 

Ainda que a beleza no mundo real apareça de forma dividida, na ideia ela deve ser 

una e seus efeitos estabelecem a união das forças no homem. A beleza deve refazer a 

harmonia no homem tenso e devolver a energia ao homem distendido, reconduzindo o 

ser humano a um todo absoluto e perfeito em si mesmo.  

 

2.12. A beleza é liberdade  

 

A partir da carta XVIII, Schiller retorna ao reino da especulação. Na série de 

cartas que vai até a XXI, o poeta realiza uma nova incursão no campo transcendental 

para verificar o conceito de beleza que, ao mesmo tempo, provoca tensão e relaxa a 

razão e a sensibilidade. É uma tentativa, pode-se dizer, de unir a parte transcendental do 

conceito de beleza à parte mais prática, que diz respeito aos efeitos da beleza no 

homem. A unificação acontece quando a beleza é ligada à questão da liberdade. A 

questão transcendental demonstra que o estado estético no ser humano consiste na 

liberdade, enquanto a questão empírica procura demonstrar que a liberdade será atingida 

                                                 
117 Idem, op.cit., p. 84. 
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através da contemplação de uma obra de arte; ou seja, a função ideal e específica da 

obra de arte é levar o homem ao estado estético.118 

Em uma nota de pé de página, na carta XIX, Schiller distingue dois conceitos 

diferentes de liberdade. O primeiro diz respeito à razão, e o segundo diz respeito ao 

homem. A liberdade como um atributo da razão significa autonomia, o poder de criar 

suas próprias leis. Mas como um atributo da natureza, como um todo, liberdade 

significa agir de acordo com a totalidade do nosso ser, que envolve não apenas a razão, 

mas a sensibilidade também. O primeiro conceito de liberdade é semelhante ao conceito 

kantiano de liberdade. 

Apesar de Schiller reconhecer a liberdade kantiana, ele não se limita a ela, e 

desenvolve seu próprio conceito de liberdade. Segundo sua concepção, é preciso 

estabelecer um conceito de liberdade que vá além do conceito de liberdade da razão.  

Considerar apenas a liberdade kantiana de agir conforme as leis da razão provoca  duas 

conseqüências: a primeira é que, se o lugar privilegiado da liberdade será a razão, isso 

exclui totalmente a liberdade do campo sensível; a segunda conseqüência é que, se a 

liberdade significa apenas agir de acordo com os princípios racionais, agir livremente 

poderá consistir em agir a despeito da sensibilidade ou mesmo contra a sensibilidade.  

Não satisfeito com tais conseqüências, Schiller define que é preciso considerar 

ainda outro tipo de liberdade: a liberdade da natureza ou do homem. Essa liberdade é 

definida como a possibilidade de agir sem os constrangimentos dos impulsos humanos, 

ou seja, agir por vontade própria ou de acordo com a sua natureza, equilibrando razão e 

sensibilidade.  

Segundo Süssekind,119 a ideia de liberdade de Schiller está relacionada com  sua 

concepção de homem, apresentada no texto Sobre o Sublime – Über das Erhabene –, 

publicado em 1801. Nele, o poeta decreta que o homem é o ser que quer. Esse querer ou 

vontade – Wille – caracteriza o ser humano como não estando submetido a nenhuma 

coerção externa; em outras palavras, o homem não é obrigado a ser obrigado. Para 

Schiller, o homem não deve ser impelido nem pelas forças da natureza e nem deve agir 

racionalmente contra a sua vontade. 

É por tal motivo que a cultura estética se mostra capaz de devolver a liberdade ao 

homem. A liberdade do homem havia sido retirada pela coerção unilateral da natureza 

                                                 
118 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination, Oxford University Press, 2005. cap 4. 
parte 11. 
119 SÜSSEKIND, Pedro. O impulso lúdico: Sobre a questão antropológica em Schiller. p. 3-4 (no prelo) 
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na sensação e pela legislação exclusiva da razão no pensamento. Na cultura estética, é 

através da beleza que o homem se torna mais livre, mais digno e mesmo mais humano. 

Segundo Schiller, a beleza permite o surgimento da ideia de humanidade, unindo o 

singular ao múltiplo, o indivíduo à espécie, o subjetivo ao objetivo.  

Justamente por isso, a experiência estética é o terreno mais fértil, com vistas ao 

conhecimento e à moralidade; justamente por dar liberdade ao homem e por não ser 

submetida a nenhuma dessas forças, elas permanecem mais ativas no campo estético: 

 
Qualquer outro estado em que possamos ingressar remete a um anterior e exige, para a 
sua disposição, um subseqüente; somente o estético é um todo em si mesmo, já que reúne 
em si todas as condições de sua origem e persistência. Somente aqui sentimo-nos como 
que arrancados ao tempo; nossa humanidade manifesta-se com pureza e integridade, 
como se não houvera sofrido ainda ruptura nenhuma pelas forças anteriores.120  
 

Estando em jogo a formação do homem como um todo, em vista da liberdade 

como o seu mais alto fim, a unidade da razão e da sensibilidade transparece na ênfase 

com que Schiller defende a unidade da “cultura estética” e da “cultura científica” e a 

necessária colaboração entre ambas. Assim como o gosto não é capaz de um 

desempenho cognitivo, o saber não tem poder de incidir sobre a vontade, transformando 

conhecimentos em máximas práticas, embora o gosto, na medida em que mobiliza 

nosso ânimo, possa torná-lo mais receptivo à apropriação prática do que a cultura 

científica tem a oferecer.121 

Beiser apresenta de forma esquemática o argumento que transita da beleza à 

liberdade: em primeiro lugar, nas cartas XI a XV desenvolve-se a ideia de que a beleza 

consiste na totalidade, no equilíbrio que acontece pela realização total do impulso 

formal e do impulso sensível. Em seguida, na carta XIX, Schiller desenvolve o conceito 

de liberdade, que consiste na realização total dos impulsos. Logo, conclui-se que beleza 

é liberdade.122 

Na carta XX, Schiller introduz o conceito de condição estética. Esse conceito tem 

como objetivo unificar os opostos, e resolver a disputa sobre os efeitos da beleza. O 

estado estético é a união dos opostos, na qual sensibilidade e razão são estimulados até 

seus limites e estão em equilíbrio perfeito através da oposição mútua. Na carta XXII, 

                                                 
120 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p.110. 
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Schiller argumenta que a obra de arte deve ter como efeito nos colocar no estado 

estético.  

O estado estético não leva a nenhum resultado específico, não produz nenhum tipo 

definido de ação moral ou imoral. Quem afirmar que a beleza não gera nenhum 

resultado prático está correto:  

 
A beleza não oferece resultados isolados nem para o entendimento nem para a vontade, 
não realiza, isoladamente, fins intelectuais ou morais, não encontra uma verdade sequer, 
não auxilia nem mesmo o cumprimento de um dever, e é, numa palavra, tão incapaz de 
fundar o caráter quanto de iluminar a mente.123 

 

Precisamente por ser indeterminada, a beleza possui grande importância, pois é 

esta indeterminação que lhe concede o poder de restaurar a liberdade no ser humano. A 

beleza em si não é capaz de produzir ações boas ou de gerar preposições verdadeiras, 

mas tem o poder de nos dar a liberdade para produzir ações boas ou estabelecer 

proposições verdadeiras.  

Na carta XXII, Schiller aplica esse resultado ao efeito da beleza. É correto afirmar 

que a arte não tem nenhum resultado, mas também é correto dizer que ela gera 

efeitos.124 Aqueles que condenam ou defendem a beleza pelos seus resultados estão 

julgando a beleza por padrões incorretos; o estado estético é indeterminado e, portanto, 

não pode levar a nenhum fim específico. 

A arte não é um instrumento, não possui utilidade prática imediata. Porém, quando 

a arte é realizada em sua plenitude, e essa plenitude é livre, pode despertar efeitos. É 

possível traçar aqui um paralelo com as ciências: deve-se distinguir a técnica da ciência. 

Técnica é aquilo que tem uma utilidade prática imediata; a ciência é fruto apenas da 

curiosidade humana, pode gerar ou não algum tipo de utilidade prática. A Teoria da 

Relatividade de Albert Einstein, por exemplo, foi um impressionante avanço da ciência, 

ainda que não tenha gerado nenhuma utilidade prática de forma imediata. 

Schiller reconhece a semelhança entre arte e ciência. Na carta IX, ele defende que 

a arte e a ciência possuem absoluta imunidade em relação ao arbítrio humano: “O 

legislador político pode interditar seu território, mas nunca nele pode imperar”;125 

porque tanto a arte como a ciência se aproximam do que é necessário e universal, e não 

                                                 
123 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 106.  
124 Idem, op. cit. p. 110. 
125 Idem, op.cit., p.49. 
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do que é contingente e arbitrário. É nesse sentido que Schiller descreve o papel do 

artista como sendo o de estabelecer uma conexão entre sua época e o universal.  

Nesse ponto, retorna-se ao problema de saber se, para Schiller, a arte pode ter uma 

finalidade ou se arte deve ser tratada como um fim em si mesmo. Na verdade, uma coisa 

não exclui a outra: assim como o conhecimento ou a saúde, a arte pode ter uma 

finalidade, e a finalidade do estado estético é fornecer liberdade ao homem. Ao mesmo 

tempo, a arte pode ser tratada como um fim em si mesmo, no sentido de que a arte é 

algo que não deve ter nenhuma utilidade prática.  

É justamente o conceito de estado estético que permite a Schiller combinar o 

inconciliável: o valor moral da beleza e a doutrina da autonomia estética. Esse se mostra 

o maior desafio da sua teoria: a defesa da autonomia estética parece demandar que a arte 

seja completamente excluída do campo da moralidade, assim como argumenta Kant, por 

exemplo. Quando se propõe que a arte deve ter um fim moral, como estabelece Platão, o 

caminho parece ser da tese sobre a heteronomia da arte. 

Schiller consegue o grande feito de relacionar valor moral e autonomia estética ao 

estabelecer a importância da arte para a liberdade humana e a realização humana. 

Schiller acredita que o verdadeiro e maior valor moral é a liberdade, que não se 

restringe a agir de acordo com uma lei moral, mas se refere a uma verdadeira liberdade 

de escolha e à capacidade de decisão. É essa liberdade que é fornecida pelo estado 

estético, e que será desenvolvida plenamente através da educação estética. Essa 

educação, portanto, terá maior valor moral para o homem. 

 

2.13. O estético como transição entre a natureza e a moral 

  

Nas cartas XXIII a XXVII, Schiller retorna ao campo empírico, para investigar 

como o estado estético pode propiciar a passagem do homem da natureza para a razão. 

Como foi exposto na primeira série de cartas, o homem pode se apresentar num estado 

de natureza, e precisa se encaminhar para o estado moral ou racional. Na carta XXIV, 

Schiller afirma que tais estágios não são históricos, sendo apenas um modelo filosófico 

que torna o amadurecimento da cultura e da racionalidade algo compreensível.126  

O estado da natureza, para Schiller, é um estado de dependência e de egoísmo: o 

homem procura apenas sua própria sobrevivência, não sendo capaz de enxergar a 

                                                 
126 Idem, op. cit. p.120-1. 
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humanidade em seus semelhantes. O estado moral não pode surgir diretamente desse 

mundo físico. A passagem do estado da natureza para o estado da moral é um passo 

grande demais. Nesse sentido, é muito mais fácil para o homem passar do estágio da 

natureza para o estado estético, e passar deste para o estado moral. 

 
O homem disposto esteticamente emitirá juízos universais e agirá universalmente tão logo 
queira. [...] Para conduzir o homem estético ao conhecimento e às grandes intenções, 
basta dar-lhe boas oportunidades; para obter o mesmo do homem sensível é preciso 
modificar-lhe a própria natureza.127 

 

Na carta XXVI, Schiller aponta ainda outra possível crítica ao cultivo das artes e 

do campo estético. Alguns críticos do belo e da arte defendem uma severa oposição 

entre essência e aparência. Para eles, a aparência é algo superficial que pode nos desviar 

do que é verdadeiramente importante: o real. O que importa seria a solidez do mundo, 

sendo que a aparência se apresenta sempre como uma espécie de dissimulação, de 

corrupção daquilo que é verdadeiro.  

Schiller aponta que, tanto o selvagem quanto aquele que possui o mais alto 

entendimento, estão em busca do real e são insensíveis à aparência. Ambos são severos 

e se preocupam com coisas deveras importantes, como a sobrevivência e as regras 

universais. Enquanto eles se encontram em estado de privação, buscando suprimir suas 

carências, o homem estético se encontra em um estado de completude, capaz de ir além. 

Para que o homem se torne estético, completo e harmonioso é preciso que tenha alegria 

com a aparência, que possua certa inclinação para o enfeite, para o jogo ou a 

brincadeira.  

O importante, para Schiller, é a possibilidade de distinguir a aparência estética 

verdadeira da falsa aparência. Aqueles que criticam estão, na verdade, apontando para a 

falsa aparência; falsa aparência é aquela que é mero engano, que quer se confundir com 

a realidade e a verdade. Quanto mais capaz se mostrar o homem de distinguir a forma 

da essência, maior autonomia o estético possuirá, permitindo o surgimento da aparência 

estética verdadeira. 

Segundo Schiller, essa aparência estética verdadeira traz em si um impulso próprio 

de criação. Ela possui autonomia própria, se distinguindo da realidade e da verdade. A 

aparência estética não quer se colocar no lugar do real, mas é capaz de desdobrá-lo e de 

                                                 
127 Idem, op. cit. p.114-5. 
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potencializá-lo; não é dissimulação, mas enobrecimento. A aparência estética não 

procura se mimetizar em verdade, mas ela a contém em estado de latência. 

 

2.14. O Estado estético 

 

No final da última carta – carta XXVII –, Schiller traça considerações acerca do 

Estado estético. Até então Schiller havia tratado o ser humano ideal isoladamente. No 

final das cartas, ele busca definir o que seria uma comunidade ou sociedade estética, na 

qual o ser humano ideal poderia ser realizado. 

A posição política de Schiller se encontra na união entre a tradição liberal e a 

republicana. Da tradição liberal, Schiller insiste na importância da liberdade do homem 

e na crítica ao Estado tradicional; do republicanismo, Schiller tem a visão do homem 

como animal político, que deve procurar realizar sua natureza através da sociedade. O 

poeta encontra pontos positivos nas duas tradições, e ao mesmo tempo procura criticá-

las, oferecendo sua própria resposta. 

Nesse sentido, Schiller opõe sua visão de Estado estético a outros dois tipos de 

Estado: O Estado dinâmico e o Estado ético. O Estado dinâmico pode ser relacionado ao 

laissez-faire liberal.128 Este é uma progressão do Estado da natureza; nele, cada um tem 

o direito de defender seu próprio interesse, sem a interferência dos outros. Esse Estado 

limita as ações de seus indivíduos através da coerção física utilizada na aplicação das 

leis. O Estado dinâmico doma a natureza por meio da natureza, da força. 

O Estado ético, segundo Beiser, 129 está relacionado ao que Kant define como o 

reino dos fins; ele é formado pela união de seres racionais sob leis racionais. O Estado 

ético deve submeter os sentimentos individuais a uma vontade geral; exige-se do 

indivíduo que aja de acordo com as normais racionais da sociedade. 

Se o princípio de governo do Estado dinâmico é o poder, e o princípio do Estado 

ético é a lei moral, o princípio de governo do Estado estético será a beleza e o gosto. 

Segundo Schiller, só o gosto permite a harmonia na sociedade, e estimula o caráter 

sociável no indivíduo. A beleza e o gosto permitem a universalidade, sem que se 

suplante a individualidade, e constituem a intermediação entre a espécie humana e o 

indivíduo homem:  

                                                 
128 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination, Oxford University Press, 2005. cap. 
4. parte 14. 
129 Idem, op.cit. cap. 4. parte 14. 
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Fruímos as alegrias dos sentidos apenas como indivíduos, sem que delas participe a 
espécie que habita em nós. Não podemos, portanto, ampliar nossas alegrias sensíveis a 
alegrias universais, porque não podemos tornar nosso indivíduo universal. Fruímos as 
alegrias do conhecimento apenas como espécie e à medida que em nosso juízo afastamos 
cuidadosamente todo vestígio do indivíduo; não podemos, portanto, tornar universais as 
alegrias da nossa razão, pois não é possível excluir os vestígios individuais do juízo dos 
outros como podemos fazê-lo em nosso próprio. Somente a beleza fruímos a um tempo 
como indivíduo e como espécie, isto é, como representantes da espécie.130 

 

Após iniciar sua série de cartas com uma profunda crítica ao cenário político de 

sua época, procurando estabelecer sua definição transcendental de beleza e verificando 

como a beleza leva o homem à direção do equilíbrio e da perfeição, Schiller por fim 

retorna à política, a fim de oferecer sua proposta de Estado. Dessa forma, o poeta parece 

ter respondido às duas questões fundamentais que direcionam o desenvolvimento das 

cartas: a questão transcendental sobre o papel da beleza na perfeição humana e a 

questão prática sobre o papel da beleza na educação humana.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002. p. 140. 
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CAPÍTULO 3 – Platão e Schiller 
 

Os capítulos precedentes abordaram separadamente as obras A República, de 

Platão, e A educação estética do homem, de Friedrich Schiller. O presente capítulo 

pretende pôr em cena as convergências e as divergências entre os dois textos. Em 

primeiro lugar, deve-se salientar o que as obras têm em comum, procurando justificar 

seu estudo comparativo. A seguir, serão analisados seus aspectos de divergência, 

evidenciando o fato de que, apesar de partirem de visões semelhantes, os textos 

desenvolvem distintos caminhos. Em seguida, serão apresentados os argumentos 

utilizados por Sócrates nos livros do diálogo A República que discutem a questão da 

arte e de seu efeito na educação. Ao confrontar as duas obras, será apresentada a 

resposta de Schiller. Por último, as diferentes visões serão inseridas em uma perspectiva 

histórica mais ampla, destacando-se o contexto de sua produção, a relevância que 

tiveram na história da filosofia e, particularmente, na história da estética.  

 

3.1. Convergências 

 

Os textos estabelecem projetos educacionais ambiciosos que têm como objetivo a 

real transformação do ser humano, na qual a arte desempenha um papel bastante 

relevante. Tanto para Platão, quanto para Schiller, a arte se mostra uma questão 

indispensável a fim de pensar a política, a educação e a sociedade. Longe de ser um 

tema sem relevância, o qual deve ser discutido somente pelos poetas, a arte é 

fundamental para o estabelecimento da educação e da relação entre os homens. Assim, a 

arte se coloca como questão essencial para pensar a organização política do Estado, a 

educação do homem e a moral.  

A República trata da construção de um Estado ideal e, em paralelo, da construção 

do homem que é o cidadão desse Estado. No diálogo, a educação é matéria de pleno 

interesse na organização da pólis justa; nessa educação, a arte desempenha um papel 

crucial. As artes das musas aparecem no diálogo como a principal ferramenta para 

realizar a educação da alma do homem justo.131 De fato, no diálogo A República, as 

artes aparecem em dois tempos: no primeiro, quando o filósofo propõe seu modelo 

educacional e, posteriormente, quando a cidade ideal está completa, ao fim do diálogo. 

Nesse segundo momento, o tema da arte é retomado; seu escopo é aprofundado e 

                                                 
131 PLATÃO, A República, 376e. 
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ampliado, sendo apoiado pelas teorias desenvolvidas no corpo do diálogo. A 

problemática da arte em A República não é uma questão menor, mas um tema tratado de 

forma cuidadosa em dois momentos da obra. 

Enquanto Platão, em A República, estabelece um tratado sobre a organização 

política do Estado que se relaciona intrinsecamente à questão da arte e da poesia, em A 

educação estética do homem, Schiller realiza uma obra que trata da questão da arte e de 

sua relação com o Estado, com a educação e com a sociedade.  

Logo na segunda carta, Schiller afirma que, em seu tempo, “cheios de expectativa, 

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”.132 Falar de arte nesse 

momento parece ser algo de menor importância, uma reprovável indiferença com 

relação ao momento político. Entretanto, o autor defende que a estética deve ser 

justamente o campo no qual as questões de natureza política devem ser enfocadas: “para 

resolver o problema político, é necessário caminhar através do estético”.133 Schiller 

apresenta nas cartas um projeto educacional para uma sociedade humana equilibrada 

que atue igualmente com justiça; esse é um projeto de mudança cultural que pode levar 

mais de um século.134 Com esse intuito, Schiller descreve a importância crucial da 

educação artística para formar um tipo de ser humano que esteja satisfatoriamente 

equilibrado entre a razão e a sensibilidade.  

O texto de Platão, como característico do pensamento antigo, não faz clara 

distinção entre ética e política; de acordo com a particular estrutura em que o mundo 

grego estava articulado, o cidadão vivia imerso em sua própria comunidade, a polis, da 

qual ele era parte integrante e, muitas vezes, participante ativo. Não havia a distinção 

entre vida privada e pública, uma característica da sociedade moderna. Assim, n´A 

República, a atividade política não é algo com regras próprias, mas conseqüência da 

educação dos cidadãos na polis;135 parte essencial dessa educação é realizada através da 

arte.  

Schiller expressa sua admiração pelo período no qual o homem não se distanciava 

do Estado e da política. Sua visão do Estado estético não se mostra tão diferente do 

Estado ideal proposto por Sócrates, devendo ambos ser constituídos num espaço no qual 

o homem possa se realizar plenamente, em todas as suas capacidades. Schiller 

                                                 
132 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 2002.  p. 22. 
133 Idem, op. cit. p. 22. 
134 Idem, op. cit. p. 44. 
135 TRABATTONI, Franco. Platão. p. 165-6. 
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demonstra ter uma perspectiva republicana: é preciso que os cidadãos sejam educados e 

virtuosos, para que haja um governo estável e duradouro. Como o texto de Platão, o 

texto de Schiller estabelece uma interface entre ética individual e organização política, 

debruçando-se ora sobre o indivíduo ora sobre a sociedade, incorporando tanto uma 

visão antropológica quanto uma visão sociológica.  

Ambos os autores apresentam a arte como um fenômeno capaz de moldar o ser 

humano na direção do aperfeiçoamento ético. Para eles, um projeto educacional que 

tencione modificar o caráter do homem, precisa ter necessariamente uma visão e uma 

preocupação com a arte e a cultura. Da mesma forma, a construção política de uma 

sociedade deve levar em consideração a cultura e a arte como elementos de extrema 

importância, tanto para a educação do indivíduo quanto para a organização da 

sociedade. Dois termos resumem a importância dada pelos autores à arte: o conceito 

grego de paidéia, no sentido de ser uma ampla educação cultural, que visa formar o 

caráter do homem para agir na sociedade, e o termo alemão Bildung, com um 

significado bastante próximo.136 

Os textos em questão demonstram real expectativa na capacidade que tem a arte 

de modificar e moldar o caráter do homem, bem como na relevância da cultura a fim de 

pensar a política; entretanto, os autores parecem tomar caminhos bastante distintos 

sobre a forma como esse fenômeno deve ocorrer.  

 

3.2. Divergências 

 

Os textos se aproximam no que se refere ao poder transformador da arte e à 

relação intrínseca entre arte, cultura e política; porém, quanto à abordagem sobre a 

questão artística, existem fortes divergências: enquanto Platão defende a heteronomia 

estética, Schiller se posiciona a favor da autonomia da arte. 

No diálogo, Sócrates afirma que a base da educação da alma devem ser as artes 

das musas (musike); as artes das musas têm o poder de moldar as almas dos homens, de 

semear idéias e opiniões, sobretudo quando estes são jovens.137 No diálogo de Platão, a 

arte, não apenas é capaz de educar, mas também de encaminhar e desencaminhar as 

almas. Tendo realmente esse poder para estabelecer uma sociedade justa, é preciso que 

a arte seja dirigida e vigiada, e seu enfoque deve ser bastante restringido: os heróis e 

                                                 
136 JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 1. 
137 PLATÃO, A República. 377a-b. 
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deuses cantados pela poesia devem servir de modelo à sociedade. A fim de implantar 

uma sociedade ordeira e racional, a arte deve espelhar valores compatíveis com tais 

características; nesse sentido, apenas os cantos de louvor aos homens de bem devem ser 

permitidos.  

Em Platão, a arte deve ser contida e restringida, e seus efeitos cuidadosamente 

controlados para que estimulem apenas o bom caráter nos indivíduos. Esse ponto de 

vista está relacionado ao valor que a sociedade tem em A República. Na perspectiva de 

Sócrates, apresentada no diálogo, a sociedade deve se organizar de forma justa para que 

o indivíduo possa agir com justiça. O coletivo se relaciona com o indivíduo na medida 

em que o papel da sociedade é criar homens justos, e o papel dos homens é servir à 

sociedade, cumprindo seu melhor papel. Talvez seja algo anacrônico exigir de Sócrates 

a ênfase na liberdade individual, questão que se mostrará fundamental posteriormente, 

no século das luzes, época de Schiller. 

Se n’A República a harmonia da sociedade prevalece em relação à perspectiva 

individual, nas cartas de Schiller o indivíduo predomina, e sua liberdade deve ser 

respeitada. Essa liberdade se relaciona diretamente com a educação estética proposta 

pelo autor; para Schiller, a arte se mantém autônoma, para que tenha justamente o efeito 

moral desejado. A liberdade do ser humano é um tema relevante para o movimento 

iluminista: a arte deve educar o homem para a liberdade, sendo a liberdade o mais alto 

valor moral do indivíduo. Schiller ainda acredita que a razão constitui o elemento de 

orientação; entretanto, ao contrário de Platão, ele não julga que a arte deve se submeter 

ao rigoroso controle da razão.  

Enquanto Sócrates estabelece rígidos padrões para a arte, Schiller defende que a 

arte deve ser livre, pois a liberdade é a característica do homem. Em oposição, A 

República se apresenta como uma obra na qual o homem se alinha a uma sociedade 

justa e sua autonomia deve ser suprimida em benefício da sociedade; tal fato ocorre de 

acordo com a concepção socrática do bem. Segundo Christopher Rowe,138 Sócrates 

relaciona o conhecimento com a ética afirmando que os homens agem mal apenas por 

desconhecimento do bem. Ao conhecer o bem e o mal, o homem deverá sempre 

escolher o bem, pois é pelo caminho do bem e da justiça que ele encontrará o caminho 

da verdadeira felicidade. Segundo Sócrates, o objetivo de todos os homens é a 

                                                 
138 ROWE, Christopher. The Republic in Plato’s political thought. In: FERRARI, G.R.F.(org.). The 
Cambridge companion to Plato’s Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 37-9. 
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felicidade, e ao escolher o modo correto de agir, o homem obtém uma felicidade maior 

e mais duradoura.  

Muitas vezes, entretanto, as pessoas possuem desejos, vontades ou sentimentos 

que podem não ser os melhores para elas; isso ocorre porque a alma é tripartite e cada 

uma das partes da alma tem seus próprios desejos conflitantes. Assim como cabe a parte 

racional da alma guiar os desejos das outras partes, caberá então aos chefes da cidade 

encaminhar as pessoas em direção às escolhas corretas. Nesse sentido, entram em jogo 

os mitos e a arte como modos de persuasão: o mito fenício, apresentado por Sócrates, 

afirma que, apesar de todos os homens nascerem da terra, uns possuem ouro 

acrescentado a sua constituição, outros prata e os demais bronze; n´A República de 

Sócrates, a arte parece ocupar um papel semelhante ao conceito moderno de religião 

civil.  

Essa noção de religião civil, defendida por Rousseau no Contrato social, e antes 

por Maquiavel nos Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, consiste em 

utilizar a persuasão, e não a força, para compelir os cidadãos a obedecerem à autoridade 

do governo. Estes autores defendem que a religião pode ser um fator que gera coesão no 

povo, e pode incutir o respeito às autoridades. Rousseau argumenta que uma religião 

nacional ou religião civil deve ser benéfica para a organização do Estado; esta espécie 

de fé cívica deve reunir “a adoração divina a um amor da Lei, e que, em fazendo a pátria 

o objeto da adoração do cidadão, ela ensina que o serviço do estado é o serviço do Deus 

tutelar”.139 O Estado não deveria estabelecer uma religião, mas deveria usar a lei para 

banir qualquer religião que seja socialmente prejudicial; para que fosse legal, uma 

religião teria que limitar-se a ensinar “a existência de uma divindade onipotente, 

inteligente, benevolente que prevê e provê; uma vida após a morte; a felicidade do justo; 

a punição dos pecadores; a sacralidade do contrato social e da lei”.140  

Enquanto, na França, Rousseau defendia esse tipo de religião civil, na Alemanha, 

o esforço intelectual inicial do romantismo continha um programa para estabelecer uma 

“Nova Mitologia”, uma mitologia que pudesse fazer aquilo que a mitologia tradicional 

grega fez para a Grécia Clássica. Não se tratava de uma perspectiva religiosa 

tradicional, mas de transcender os limites tradicionais da razão; a característica deste 

período é a apropriação do modelo clássico. Esse aspecto pode ser visto em Höldelin e 

Schlegel, como também, em desenvolvimento posterior, no ensaio de Novalis intitulado 

                                                 
139 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato social. São Paulo: L&PM, 2007. p. 193-4. 
140 Idem. Op. cit. p. 195. 
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Cristianidade ou Europa. O programa da Nova Mitologia se encontra escrito de forma 

concisa no texto O mais antigo programa sistemático do idealismo alemão em 1796-7, 

no qual um tipo de “mitologia da razão” é proclamado como a nova religião. Outros 

estágios chaves para o desenvolvimento da “Nova Mitologia” foram o Discurso sobre 

mitologia de Friedrich Schlegel e o programa de Schelling sobre uma visão mitológica 

da natureza.141   

Schiller se coloca contrário a tal posição: primeiro, seus ideais liberais não 

permitiriam a criação de uma religião civil, o que inevitavelmente infringiria o direito 

ao pensamento e à liberdade de escolha. Em segundo lugar, vivendo em um século 

bastante esclarecido, ele imaginava que a religião havia perdido muito de sua 

credibilidade, e que a moderna e a educada Europa não deveria voltar a acreditar em 

mitos e milagres.142 Para Schiller, mais do que persuadir e encaminhar em direção à 

moral, a arte envolve a liberdade de pensamento e de escolha.  

Além dessas diferentes perspectivas em relação à arte, há dois argumentos 

apresentados por Sócrates no diálogo, que repercutem até a atualidade e que de alguma 

maneira são respondidos por Schiller: esses argumentos conectam a arte ao que é falso e 

àquilo que se mostra como irracional. 

 

3.3. Argumento: arte e falsidade. 

 

No décimo livro do diálogo de Platão, dois argumentos são utilizados por Sócrates 

para defender a definitiva expulsão da arte e da poesia livre de sua cidade ideal. Como 

foi abordado no capítulo 1, o primeiro argumento afirma que a arte não detém nenhum 

conhecimento seguro. Para Sócrates, a arte se encontra três vezes afastada das idéias e, 

portanto, não pode transmitir nenhum conhecimento verdadeiro.  

Sócrates quer destituir a poesia tradicional de sua pretensão de passar conteúdos e 

sabedorias úteis; a filosofia de Platão, com seu objetivo de produzir um conhecimento 

verdadeiramente confiável, encontra na poesia sua rival. A poesia grega, conforme foi 

assinalado, está conectada a um projeto tradicional de verdades reveladas pelos deuses. 

Sócrates necessita atacar seu concorrente na disputa epistemológica que ocorre na 

Grécia de sua época.  

                                                 
141 STURMA, Dieter. Politics and the New Mythology. In: AMERICKS, Karl (org.) The Cambridge 
companion to German Idealism. Cambride: Cambridge University Press, 2006 
142 BEISER, Frederick. Schiller as Philosopher: A Re-Examination.Oxford University Press, 2005. cap. 4. 
parte 4. 
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Nesse sentido, Sócrates parece opor os termos essência e aparência. Como afirma 

Roberto Bolzani Filho na introdução do diálogo, os ideais de racionalidade defendidos 

há séculos pelo ocidente pela primeira vez foram formulados sistematicamente na obra 

de Platão.143 O conhecimento sobre o mundo deve ocorrer a partir de alguns 

pressupostos básicos como: unidade, identidade, imutabilidade, inteligibilidade e 

universalidade.  

 Apoiado pela teoria das idéias, Sócrates sustenta que a aparência se diferencia da 

essência. A arte se refere às aparências e, portanto, não trata das essências. Para 

Sócrates, se o artista fosse capaz de enxergar a verdadeira essência das coisas, ele 

deixaria de ser artista e se tornaria filósofo, o que reforça a oposição entre os tipos de 

sabedoria que Sócrates tenta delimitar. A arte discorre sobre o que é superficial e falso; 

em oposição, a filosofia deve se referir ao que é profundo e verdadeiro. Faz-se 

necessário que a pessoa opte entre a poesia e a filosofia, já que estas se mostram em 

campos diferentes ou mesmo opostos. 

Pode-se afirmar que Schiller enfrenta outra versão da mesma crítica feita por 

Sócrates. Na carta X de A educação estética do homem, ele refere que, segundo alguns 

críticos, os encantos da beleza, quando em mãos danosas, podem servir para induzir os 

homens ao erro e à injustiça: “o gosto atenta apenas na forma e nunca no conteúdo, e 

por isso conduz a alma na perigosa direção de negligenciar a realidade em geral e 

sacrificar a verdade e a moralidade em favor de uma veste atraente”.144 

Os argumentos são equivalentes em Platão e em Schiller, pois ambos se referem 

ao fato de poder ser utilizada a arte para um desvio do que é verdadeiro. Schiller 

argumenta, em primeiro lugar, que não podemos prescindir do poder da arte, apenas 

porque, em alguns casos, ele pode ser mal utilizado. Segundo o autor, já foi comprovada 

na experiência cotidiana que um gosto cultivado quase sempre leva à clareza do 

entendimento; a beleza é capaz de refinar os costumes e aumentar a dignidade na 

conduta.145 A cultura estética, para Schiller, é o maior e mais eficiente motor para a 

grandeza e a excelência do homem, sendo, portanto, insubstituível.146  

Schiller vai além na defesa da cultura estética. Após elaborar sua teoria sobre o 

homem e seus dois desvios possíveis – o selvagem e o bárbaro –, na carta XXVI o poeta 

afirma que a inclinação pela aparência é um caminho natural para que o homem saia do 
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144 SCHILLER, Friedrich, A educação estética do homem, Iluminuras, São Paulo, 2002. p. 54. 
145 Idem, op. cit. p. 53. 
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seu estado de natureza e se liberte das forças da necessidade: “Por muito que 

indaguemos à história, encontramos sempre a mesma resposta para os povos todos que 

tenham emergido da escravidão do estado animal: a alegria com a aparência, a 

inclinação para o enfeite e para o jogo”.147  

Segundo Schiller, somente quando as necessidades físicas se encontram saciadas, 

o interesse pela aparência é despertado no homem. Esse interesse, para ele, representa 

“uma verdadeira ampliação da humanidade e um passo decisivo para a cultura”.148 É 

nesse período que o homem se encontra verdadeiramente livre, pois não se mostra mais 

acorrentado ao real e tem energia suficiente para criar.  

Na mesma carta, Schiller esclarece que a verdadeira aparência estética não deve 

ser confundida nem com a verdade nem com a realidade. Os críticos da arte e da mera 

aparência argumentam que ela possa se elevar e obscurecer a verdade. Schiller, por sua 

vez, assinala que esses elementos se encontram em campos estanques. Existem três 

diferentes campos para os quais o homem se sente atraído: a realidade, em que se 

encontram as necessidades físicas do homem; a verdade, na qual se pode achar as 

inclinações morais e de justiça; e, por fim, o campo estético, referente  à beleza e ao 

impulso lúdico do homem. 

O confronto entre aparência e verdade fica resolvido ao considerar que essas 

ideias se encontram em campos distintos. A verdadeira aparência estética não prejudica 

a verdade, pois não tem a pretensão de substituí-la. Não é preciso escolher entre as 

aparências e a verdade, pois elas não são concorrentes, mas relacionadas a campos 

diferentes. Além disso, o conceito de beleza para Schiller também esclarece, de alguma 

forma, o debate que busca opor a beleza e a verdade. 

 

3.4. Argumento: a arte é irracional 

 

No livro X de A República, o segundo argumento apresentado por Sócrates para 

justificar a definitiva expulsão dos poetas de sua cidade ideal é que a arte se relaciona às 

partes mais baixas da alma, ou seja, às partes irracionais; a fim de fazer apelo a seu 

público, a poesia necessita pintar com cores mais fortes justamente as partes da alma 

que devem ser mais restritas.149 Enquanto a poesia faz uso de cores fortes para ter 
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contato com o público, a razão sofre. Para Sócrates, quando a arte se utiliza desse apelo, 

a razão fica anestesiada; por tal motivo, a poesia deve ser restrita aos cantos 

enobrecedores. Eis o confronto, de acordo com Sócrates, entre a poesia e a filosofia:150 

uma apela para a emoção e pretende oferecer ao público o que ele deseja, enquanto a 

outra diz respeito à razão, permitindo encontrar as idéias verdadeiras. 

Essa concepção de arte parece levar em conta uma arte puramente apelativa. Após 

retirar da arte sua pretensão de conhecimento, no primeiro argumento do livro X, para 

Sócrates a arte se torna um mero artifício de distração, um ópio do povo; apelando para 

o irracional, e visando satisfazer os desejos das partes baixas da alma, a arte torna-se 

uma inimiga da razão e da filosofia.  

Nas cartas de Schiller, a divisão não é tão objetiva. Para o autor, a arte deve buscar 

a beleza, e, portanto, uma de suas tarefas em A educação estética do homem é a 

definição racional de beleza. Schiller então defende que a beleza não está na mera 

aparência, mas na devida harmonia entre a forma e o conteúdo. O conceito racional de 

beleza buscado por Schiller é tanto forma quanto conteúdo, tanto vida quanto 

representação. Constituindo-se na verdadeira ponte entre forma e vida, ou seja, entre a 

razão e a sensibilidade, a arte genuína não é irracional, não apela apenas para os 

sentidos a despeito da razão, mas é algo que unifica e estimula simultaneamente o 

campo racional e o sensível.  

O artista, na concepção de Schiller, não busca apenas os aplausos fáceis, mas ele é 

capaz de realmente sentir as carências de sua geração, utilizando sua arte para trabalhar 

em benefício da sociedade. Para Schiller, o artista está voltado a uma concepção 

universal da humanidade que pode ser vislumbrada e acessada através da beleza da arte 

que ele produz. O artista não deve estar engajado em projetos políticos, mas engajado 

com a própria beleza, conectada intrinsecamente com a dignidade do homem. Ele deve 

ser capaz de determinar o que sua geração precisa, característica que em Platão vai 

aparecer no rei filósofo.  

Assim, é possível notar profunda divergência entre o poeta que Sócrates expulsa e 

o ideal de artista a que Schiller almeja. Enquanto o poeta grego, indesejado na 

República, é aquele que se limita a imitar as coisas do mundo, e pretende jogar com a 

emoção da plateia em busca de aplausos fáceis, o artista de Schiller é capaz de observar, 

além da mera aparência, determinando aquilo que seus contemporâneos realmente 
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precisam, oferecendo uma arte capaz tanto de entreter quanto de fazer pensar. Para 

Platão, a capacidade de estabelecer a diferença entre o que se deseja e o que se precisa 

será desenvolvida n´A República pelo rei filósofo. São duas concepções bastante 

diferentes de arte e de artista; desse modo, as capacidades que devem ser demonstradas 

pelo artista schilleriano se aproximam mais das capacidades que Platão espera dos 

filósofos. 

 

3.5. Sobre os efeitos da arte 

 

Apesar dos contrastes em relação à visão sobre arte, há um ponto no qual a 

posição defendida por Sócrates se aproxima daquela que será defendida por Schiller. 

Tal momento ocorre no livro III de A República: Sócrates acaba de discorrer sobre 

medicina e começa a observar a importância da música e da ginástica para a 

constituição de um ser humano em equilíbrio. 

Sócrates descreve dois desvios que podem acontecer na educação de um homem. 

Segundo ele, o primeiro desvio se apresenta em quem se esforça muito com exercícios 

na ginástica, não se interessando pelas artes ou pela filosofia: 

 
Uma pessoa assim torna-se um inimigo da discussão, um estranho às musas e, se não se 
serve mais da persuasão por meio de argumentos, é pela violência e selvageria como um 
animal que desincumbe de tudo, vivendo como um ignorante, um canhestro a quem falta 
ritmo e graça.151 
 
Por sua vez, a música pode auxiliar no controle da impetuosidade do caráter, bem 

como tornar o homem mais sociável e estimular uma brandura na alma, que é a base 

para a filosofia. Entretanto, quando o indivíduo é exposto em demasia às artes, sem a 

contrapartida da ginástica, isso pode enfraquecer o caráter do homem e amolecer seu 

ímpeto. Para Sócrates, a educação deve ser balanceada entre a ginástica, que favorece a 

coragem e a dureza, e as artes, que estimulam a polidez e a brandura.152 De fato, o 

projeto educacional de Sócrates parece se basear no equilíbrio entre os dois pólos.  

Na carta XVI de seu livro, Schiller observa que aqueles que defendem que a 

beleza pode amolecer o caráter e tornar o ser humano indolente, não estão inteiramente 

enganados, mas enxergam a beleza apenas por seu efeito dissonante.153 Quem 
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argumenta desse modo não percebe o verdadeiro conceito de beleza. A crítica às artes é 

feita apenas por seu efeito dissolvente, ignora-se que a beleza pode também se 

apresentar com uma natureza em tensão. 

Enquanto Sócrates apresenta sua proposta de equilíbrio entre ginástica e música 

para estabelecer um ser humano em harmonia, Schiller afirma que a beleza, sozinha, 

pode ter mesmo efeito, pois observa que o belo possui uma natureza dual que pode tanto 

dissolver quanto tensionar o caráter no homem.  

Na verdade, a própria definição de justiça defendida por Sócrates no diálogo não 

se mostra tão distante da do ser humano integral e equilibrado defendida por Schiller. 

No livro IV de A República, Sócrates finalmente chega à definição de justiça. Depois de 

esclarecer sobre as três partes da alma – concupiscível, apelativa e racional – e 

estabelecer paralelos entres as partes da alma e da cidade, o filósofo define o homem 

justo como aquele que:  

 
Não permite que cada uma das partes que há nele faça o que não lhe compete, nem que os 
três princípios de sua alma interfiram uns nas funções dos outros, mas, ao contrário, 
manda que ele disponha bem o que é dele, mantenha o comando sobre si mesmo, 
estabeleça ordem, venha a ser amigo de si mesmo e ponha em harmonia as três partes de 
sua alma como se nada fossem que os termos da escala musical, o mais agudo, o mais 
grave e o médio e todos os termos intermediários que possam existir, e, ligando todos 
esses elementos, de múltiplo que era, torne-se uno, temperante e pleno de harmonia.154  
 

Segundo Sócrates, esse tipo de homens age com sabedoria e suas ações são belas e 

justas. O ideal socrático de homem justo não parece ser muito diferente do indivíduo 

com uma bela alma – schöne Seele – de Schiller; o indivíduo que age moralmente não 

apenas por dever, mas também por sua própria inclinação: um ser humano equilibrado 

entre suas partes racionais e sensíveis, cada uma legislando sobre seu território e não 

interferindo no campo da outra. 

Pode-se levantar, então, uma questão sobre a diferença existente entre a visão de 

Sócrates e a de Schiller no que se refere ao papel específico da razão. Na perspectiva 

socrática, o homem só age mal por falta de conhecimento. Sob esse ponto de vista, a 

razão, que é a parte da alma mais propícia ao conhecimento, se encontra naturalmente 

orientada para o bem. Portanto, a racionalidade é capaz tanto de reconhecer o bem e o 

mal, como de fazer o homem escolher o bem.155 Por tal motivo, Sócrates, n´A 
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República, estabelece que parte da razão, na alma justa, deve comandar as outras partes 

irracionais. Entretanto, o fato de ser a razão naturalmente orientada para o bem, não 

significa que as outras partes da alma estejam necessariamente voltadas para o oposto; a 

razão não tem que lutar contra a irracionalidade, mas deve ser considerada como 

superior às partes não-racionais.  

Na verdade, a razão não deseja comandar. Cada uma das partes da alma possui 

seus próprios desejos e o desejo da razão é conhecer. A parte concupiscível busca 

satisfazer os desejos materiais, a parte irascível tem vontade de ganhar e de acumular, e 

a parte racional tem o desejo de conhecimento.156 É precisamente porque o desejo 

natural da alma racional é conhecer antes que governar, que ela não governará as outras 

partes em benefício próprio.  

O filósofo rei que governa a cidade ideal em A República não o faz em sua própria 

vantagem, mas apenas por ser o mais capaz de conhecer as verdades e a justiça. 

Somente a própria justiça obriga o filósofo a governar. O filósofo não tem interesse em 

glória, poder, ou bens materiais, apenas em conhecimento.157 Assim ocorre também 

com a razão, que deve governar não apenas para prevalecer sobre as demais partes, mas 

para que os desejos das outras partes sejam organizados, e o homem possa viver de 

forma harmônica e equilibrada. Sendo o desejo natural da razão o conhecimento, ela se 

apresenta mais capaz de buscar conhecer o bem e o mal e, portanto, de conhecer o que é 

melhor para o homem de maneira integral; por isso, as outras partes da alma devem ser 

guiadas ou orientadas por ela. Esta é a única forma para Sócrates do indivíduo se 

harmonizar; se outra parte da alma guiar o homem, a razão se tornará mero instrumento 

utilizado para seguir apenas os desejos próprios da parte da alma que domina, e o 

homem ficará cindido.158 

Nesse sentido, a posição schilleriana não parece ser oposta à socrática. Schiller 

concorda que a razão é a parte do homem mais capaz de conhecimento, inclusive de 

conhecimento do tipo moral. O autor defende que a alma bela é aquela que já educou 

seus sentimentos no sentido em que tem internalizado as regras do agir moral, 

derivadas, em última análise, da parte racional. Para Schiller a emoção deve apoiar a 
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parte racional, não substituí-la.159 Na carta VIII160 Schiller afirma que cabe a razão 

encontrar e estabelecer as leis e cabe ao sentimento a sua aplicação. 

 

3.6. Platão poeta e Schiller filósofo 

 

Segundo relata o biógrafo Diógenes Laércio na obra Vidas e Doutrinas dos 

Filósofos Ilustres,161 antes de se tornar discípulo de Sócrates e se dedicar ao estudo 

filosófico, Platão praticou pintura e escreveu poemas, inclusive versos líricos e 

tragédias. Para Nietzsche, o impulso que leva Platão a escrever seus diálogos, e 

principalmente o ataque à poesia, é na verdade a tentativa de competir diretamente com 

Homero e de herdar sua fama.162 De acordo com Nietzsche, a cultura grega valorizava a 

competição, o agon, e Platão é estimulado por isso a desenvolver o conteúdo artístico de 

seus diálogos, a fim de se colocar como filósofo superior aos dramaturgos de sua época.  

David O’Connor163 vai além, e traça paralelos entre a obra A República de Platão e 

a Odisséia de Homero. Para o autor, existem algumas passagens que demonstram claras 

semelhanças entre os textos. No trecho de A República em que Sócrates, juntamente 

com Adimanto, censura a forma como o inferno é mostrado por Homero, Sócrates cita 

um passagem em que Circe aconselha Odisseu a procurar no submundo a alma de 

Tirésias, o profeta de Tebas, para que ela seja a sua orientadora no caminho de retorno 

ao mundo superior. Tirésias se distingue das outras almas, pois a ele foi dado um 

presente de Perséfone, a rainha do mundo inferior. Sócrates cita apenas a segunda frase 

deste trecho em 386d: 

“Na morte, Perséfone ainda lhe concedeu seus pensamentos, 

Só ele se mantém consciente, os outros são sombras esvoaçantes.”164 

Esta é a única passagem em que o poeta Homero nomeia diretamente as almas do 

mundo inferior como sombras. Isso é relevante, pois Platão usa as sombras diversas 

vezes no texto do diálogo. Na “Alegoria da Caverna”, – famoso trecho central de A 
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República (514a-521b), em que é descrito o papel do filósofo na sociedade – Sócrates 

usa abundantemente o termo sombras para caracterizar aquilo que os prisioneiros não-

filósofos da caverna viam.165 O último trecho que Sócrates retira da Odisséia para 

repreender Homero sobre a forma que este descreve o mundo inferior, também parece 

ter sido escolhido cuidadosamente: 

“como morcegos que, no fundo de uma caverna divina, 

esvoaçam estridulando, quando um deles cai.”166 

Este trecho, descrevendo a descida das almas dos pretendentes de Penélope, 

mortos por Odisseu, é o único no qual Homero compara o mundo inferior a uma 

caverna. A descida a um mundo inferior também é de alguma maneira sugerida logo na 

primeira frase do diálogo: “Desci ontem ao Pireu com Glauco”.167 Sócrates, uma figura 

mais velha e sábia, ao descer se faz de guia num mundo inferior, dos não filósofos, ou 

de sombras, para Glauco, personagem mais novo que será encaminhado na direção a um 

mundo superior, o da filosofia. 

Assim Platão parece ter uma relação bastante mais complexa com a poesia de seu 

tempo que a de simples opositor e crítico. Enquanto Platão pretendia  na juventude ser 

poeta e definitivamente resolve trilhar o caminho da filosofia, Schiller, por sua vez, é 

efetivamente um escritor, dramaturgo e poeta que realiza incursões no campo da 

filosofia. Este fato parece conceder a Schiller um olhar filosófico bastante específico.  

Sylvain168 considera possível aproximar o teatro de Schiller de sua filosofia. Ao 

analisar o fato de Schiller preferir apresentar suas teorias filosóficas não em forma de 

tratado, mas em séries de cartas – o que ocorre não apenas na Educação estética do 

homem, como também em Kalias ou sobre a beleza –, pode ser compreendido pela 

proximidade do autor com o teatro. As cartas parecem representar um tipo de 

conversação com um interlocutor sugerido, perfazendo, assim, uma espécie de “semi-

diálogo”.  

No entanto, não se trata aqui de misturar os campos da filosofia e da arte. As peças 

de Schiller, apesar de apresentarem personagens que transmitem certos posicionamentos 

filosóficos, não se limitam a um “drama de ideias”169 no qual os personagens se 

reduzem a conceitos. As peças transmitem uma irredutível complexidade dramática. 
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Para Schiller, os campos da filosofia e do teatro são distintos e autônomos entre si, 

ainda que pareçam se tocar e se influenciar de alguma forma. 

 

3.7. Contexto histórico 

 

A República de Platão e A educação estética do homem de Schiller são obras 

extremamente relevantes, verdadeiros marcos na história da filosofia da arte e da 

estética. Entretanto, a Estética é uma disciplina moderna; é preciso observar, então, 

como se pode tratar da Estética na Grécia Clássica sem se mostrar anacrônico. 

A disciplina estética como um campo de estudo separado dos outros tem um início 

muito bem definido. Poucas ciências têm um começo tão claro quanto a estética no que 

se refere a seu status de disciplina, sendo considerada como tal, nos primeiros anos do 

século XVIII. O filósofo alemão Alexander Baumgarten é tido como um pai fundador 

da disciplina, e Immanuel Kant como a grande referência na constituição da sua forma 

de apresentação mais canônica.170  

É indiscutível a importância dos dois filósofos na história do pensamento 

ocidental no que diz respeito ao surgimento da estética; deve-se a Baumgarten e 

principalmente a Kant a emergência e a consolidação da estética enquanto campo de 

conhecimento. Entretanto, pode-se notar que as questões desenvolvidas por esses 

autores já se encontravam de maneira dispersa e difusa no pensamento filosófico 

precedente.171 

Baumgarten se propõe unir problemas e conceitos que não necessariamente faziam 

parte de uma mesma tradição filosófica. Em sistemas filosóficos anteriores ao século 

XVIII, questões sobre a arte, o belo e a percepção sensível não eram imediatamente 

percebidas como pertencentes ao mesmo âmbito filosófico.172  

Em Schiller, as três questões – o belo, a arte e a percepção sensível – se encontram 

indissociáveis. Em Platão, as coisas ocorrem de maneira diversa: enquanto a questão da 

beleza parece estar indiscutivelmente separada das questões sobre a arte, o filósofo 

apresenta n´A República uma interação entre as questões artísticas e os problemas 

relacionados à percepção sensível; um dos argumentos para expulsar os poetas no livro 
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X é justamente que a arte seria a cópia da cópia, ou seja, ela representaria a cópia do 

mundo sensível que, por sua vez, é apenas uma cópia das ideias verdadeiras. 

Embora Platão seja um filósofo pré-estético, as questões estéticas estão presentes 

em sua obra; pode-se afirmar que a revolução de Baumgarten, caracterizada por colocar 

lado a lado questões relativas à arte, escritos sobre a tradição da poética e da retórica, e 

questões do conhecimento sensível, já existiam em estado de latência n´A República.  

Desse modo, o termo: estética adquire um sentido mais amplo, não apenas 

contemplando a história das teorias e as doutrinas sobre a arte e sobre o belo, mas 

também a história da sensibilidade, do imaginário e dos discursos que pretendem 

valorizar o conhecimento sensível. Nesse sentido, a estética se mostra como um 

contraponto à compreensão tradicional da razão, que desde Platão tem sido a pedra 

fundamental do conhecimento filosófico, defendendo o privilégio das ideias em 

contraposição ao sensível ou a aparência. Conceber uma história da estética como um 

contraponto à história do conhecimento racional tradicional é o ponto de vista proposto 

por Marc Jimenez em seu livro O Que é a Estética?173  

Na civilização ocidental, a filosofia parece ter sempre privilegiado a história da 

razão e do conhecimento racional. O estudo da estética pode ser definido como sendo o 

estudo do excluído, ao debruçar-se sobre temas relativos à sensibilidade, ao imaginário 

e aos discursos que procuram valorizar o conhecimento sensível. A história da razão, na 

sua concepção tradicional, apresenta-se como um contínuo movimento que comumente 

se associa, de forma justificada ou não, ao progresso; enquanto a história da 

sensibilidade ainda parece se posicionar na margem daquela. A tradição da filosofia 

ocidental de delimitar o campo da razão, e de estabelecer critérios rigorosos para o 

reconhecimento daquilo que não é razão, tem início no diálogo que, não por acaso, se 

tornou o mais célebre de Platão: A República.  

A clara proposta do personagem Sócrates no diálogo A República se refere à 

construção de uma cidade no logos – to logo ex arkhes poiomen polin.174 Como a 

palavra logos – que na frase aparece como logo –, é polissêmica, esse fragmento pode 

significar que Sócrates deseja fundar uma cidade no discurso, na razão ou na teoria. 

Nesse território, que é o domínio do logos, o filósofo é rei e a razão impera. Ao 

estabelecer a cidade da razão, é preciso expulsar tudo que não é de seu domínio, que não 

é racional. A expulsão da poesia é uma afirmação do território da razão e de suas 

                                                 
173 JIMENEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo, RS: Unisinos, 2008. 
174 PLATÃO. A República. 369c. 
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limitações. Definir algo significa também delimitar o que se opõe a isso; assim, para 

construir uma identidade, é preciso que se constituam também suas alteridades. Platão 

não age de forma diferente, quando põe em cena sua definição de conhecimento 

filosófico, buscando estabelecer os antagonistas da filosofia, isto é, aqueles ramos do 

saber aos quais a filosofia deveria se opor  a fim de se instituir, sejam eles a retórica, a 

sofística ou a poesia.  

Este movimento de expulsão dos poetas do campo da razão gera reflexos no 

pensamento ocidental até a atualidade. A filosofia inicia a organização de seu 

conhecimento pelo processo de excluir o que não deve fazer parte dele. A razão se 

tornou rainha do pensamento ocidental e a poesia foi feita errante. Nesse sentido, o livro 

A República de Platão oferece o ponto de partida desse movimento que ecoa pela 

história do pensamento ocidental. N´A República, Sócrates decreta que a arte deve ser 

pensada através de critérios da razão, estabelecendo assim a sua heteronomia. A arte é 

pensada por algo exterior a ela, simplesmente por seus efeitos pedagógicos ou morais. 

Com o surgimento da filosofia moderna, o movimento de expulsão da poesia e do 

irracional se torna mais evidente. Descartes no clássico texto O discurso do método 

inaugura o procedimento de investigação com a exigência de clareza, ordem e 

estabilidade. A própria existência humana acaba por ser fundada exclusivamente na 

esfera racional do pensamento, através do cogito. No universo cartesiano existe uma 

infinita distância entre o corpo e a alma, entre a res cogitans, em que se opera o 

pensamento e a lógica, e a res extensa, local do corpo, da matéria e das emoções. 

Estabelece-se assim o racionalismo com sua exigência de noções claras e distintas. 

Na França, a filosofia de Descartes gera reflexos e desempenha um grande papel, 

mesmo nas discussões sobre a arte. O aparente avanço do racionalismo reacende a 

antiga querela entre filosofia e poesia lembrada por Sócrates,175 e na passagem do 

século XVII para o XVIII na França, a balança pesa em favor da primeira. Segundo 

Paul Hazard em A crise da consciência européia, os versos poéticos não passavam de 

dificuldades a serem vencidas, para que atingir o verdadeiro argumento racional: “As 

musas já não habitavam o Parnaso, as Musas já não eram deusas; não eram outra coisa 

senão os diferentes meios de que a Razão sempre se servira para se insinuar no espírito 

dos homens”.176  

                                                 
175 PLATÃO. A República. 607a.  
176 HAZARD, Paul. A crise da consciência européia. Lisboa: edições cosmos, 1948. p. 262-3. 
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Autores como Bernard de Fontenelle (1657-1757), Jean Leclerc (1657-1736) e 

Houdar de la Motte (1672-1731) militavam contra a poesia, afirmando a superioridade 

da razão. Esse último refez a Ilíada, reduzindo-a a doze cantos, e reescreveu em prosa 

alguns dos versos de Racine. Para de la Motte, só a seca exposição dos fatos deveria 

contar; para ele, os poetas deveriam renunciar a seu projeto de tortura da linguagem 

somente para agradar ao ouvido. Segundo ele, com a evolução da modernidade e o 

aperfeiçoamento da razão, o raciocínio será preferido à imaginação e, assim, os poetas 

serão menos apreciados. A poesia teria fim, dando lugar à pura filosofia. Se os 

primeiros escritores foram poetas, os últimos serão filósofos.177 

A definição proposta por Jean Leclerc sobre o poeta não parece tão longe da 

proposta por Sócrates n’A República; para ele, o poeta é um homem que inventa o 

assunto de que trata, ou no todo ou em parte. Ao ler um poema, é preciso ter em mente 

que se trata da obra de um mentiroso que está disposto a nos entreter com quimeras, ou 

que distorce tanto a verdade se torna difícil distinguir o verdadeiro do falso. É preciso 

ser atento a isso quando se lê poesia, pois ela “pode ter qualquer utilidade para os que 

têm espírito reto e justo, mas que só serve para confundir aqueles cuja razão não é forte, 

quando se deixam cativar”.178  

Pode-se estabelecer uma relação entre a fundação da estética como disciplina 

autônoma e a autonomia da arte. O surgimento da disciplina faz parte do longo processo 

de definição de seu objeto; isto é, a ideia de estética no sentido moderno nasce no 

momento em que a arte é reconhecida e se reconhece como atividade específica, que 

envolve o intelecto e é irredutível a qualquer outra tarefa puramente técnica.179 Como já 

discutido no primeiro capítulo, na Grécia antiga não havia o conceito de arte como se 

apresenta hoje. Se, por um lado, a arte se confundia com outras técnicas, por outro lado 

estava ainda relacionada de maneira intrínseca a outras esferas, como a religião e a 

moral.  

O fato de se ter firmado como uma atividade do intelecto, não significa que a arte 

tenha conquistado seu lugar na filosofia; desenvolver uma ciência própria não a coloca 

imediatamente no mesmo “alto” patamar de outros saberes. Mesmo Baumgarten, 

quando inicia a teoria estética, divide as faculdades da cognição entre inferiores e 

                                                 
177 Idem, op. cit. p.263. 
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superiores. A percepção estética consiste, para ele, nas faculdades consideradas 

inferiores, sensoriais. Dessas faculdades inferiores participam: 

 
[...] a sensação, a imaginação, o sentimento, o entusiasmo, o gosto, o sublime, a 
imaginação, a memória, etc., em outras palavras, tudo o que os poetas e filósofos por 
definir com a ajuda de conceitos, sem nunca chegar realmente a noções realmente claras e 
distintas, gerais, válidas para todos e aplicáveis a todas as possibilidades.180 
 
Em oposição, as faculdades superiores são aquelas que dizem respeito à razão. A 

divisão dos tipos de conhecimento não é completamente nova. N´A República, Sócrates 

decompõe o plano do conhecimento em zonas diferentes. A dimensão mundana que se 

desenvolve por meio dos sentidos é o campo da doxa, da opinião. O conhecimento 

constituído com base no intelecto é denominado ciência ou episteme. Estando presente 

no livro VI,181 a metáfora da linha divisória é uma proposta de articulação desses graus 

de realidade.  

Kant se caracteriza como um pensador fundamental na história da estética, pois foi 

capaz de sintetizar em sua teoria os problemas filosóficos que envolviam as questões da 

estética. A estética kantiana, segundo Jimenez, representa o momento em que a 

autonomia da estética coincide com a autonomia da arte. Enquanto no período grego 

clássico, muitas vezes os campos do verdadeiro, do belo e do bom se confundiam, o 

pensamento moderno tem por base justamente a estrita separação desses campos.  

A filosofia kantiana se desenvolve nesse sentido. Ao estabelecer o sistema 

transcendental, o filósofo dedica cada uma de suas críticas a um desses domínios. Na 

Crítica da razão pura (1781), Kant se dedica aos juízos cognitivos, ao entendimento; na 

Crítica da razão prática (1788), o filósofo debruça-se sobre a moral; e, finalmente, os 

juízos estéticos serão objeto em sua terceira crítica, a Crítica da faculdade de julgar 

(1790). 

Nessa terceira crítica, Kant teoriza sobre a autonomia estética e procura salientar a 

separação entre a estética, a razão prática e a teórica. Para ele, os campos são 

independentes. A arte deve ser livre e ter autonomia, justamente porque ela não possui 

conteúdo de verdade e nem deve propor qualquer conteúdo moral. Essa posição não é, 

na realidade, tão distante assim da expulsão dos poetas da cidade racional. Enquanto 

Sócrates expulsa os poetas de sua cidade, Kant afirma que a arte e a esfera estética 

possuem autonomia; entretanto, a arte e a estética são autônomas porque desprovidas de 
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qualquer valor de verdade ou de moral. Para Kant, a arte é livre justamente porque se 

encontra fora do domínio territorial da razão e da moral.  

Em sua tradição filosófica, Schiller é herdeiro da estética tanto de Baumgarten 

quanto de Kant, mas é preciso destacar as diferenças entre os dois pensadores.  

Baumgarten propõe que a divisão entre o conhecimento racional e o sensível seja 

uma divisão hierárquica entre superior e inferior. Schiller subverte a idéia de inferior e 

de superior, o que não significa, entretanto, que procure invertê-la. Para o autor, a arte e 

o conhecimento sensível são tão importantes quanto o conhecimento racional. Schiller 

não é um anti-racionalista; ele não reduz a relevância da razão. No entanto, ele afirma 

que a sensibilidade e a arte devem ter seu lugar destacado também, e que a razão não 

deve imperar sozinha. Schiller apresenta uma proposta de monarquia dual entre razão e 

sensibilidade; para que o homem seja equilibrado, é preciso que desenvolva os dois 

aspectos simultaneamente. 

Assim, pode-se dizer que, em certos aspectos, a tentativa de Schiller se opõe à 

filosofia de Kant. Num certo sentido, o movimento de Schiller difere de Kant: enquanto 

Kant defende a autonomia estética pela sua independência as outras esferas, Schiller, 

mesmo apoiando a autonomia da arte, procura encontrar e enfatizar a importância dos 

caminhos que ligam a arte aos outros campos, como o da verdade e o da moral. A arte 

permanece um campo autônomo; entretanto, há passagens de um campo a outro, os 

vasos são comunicantes, as esferas são porosas. Existem interfaces entre os domínios, e 

para elas que Schiller direciona sua filosofia, buscando um homem integral e 

equilibrado. Schiller procura restabelecer o lugar da arte na cidade; ao invés de expulsá-

la ou de retirar dela qualquer tipo de papel relevante, ele quer repensar a ligação entre 

arte e polis.  

Dessa forma, a proposta de Schiller se mostra um meio termo: a arte não deve ser 

politicamente engajada, ou seja, estar a serviço da política e da moral; mas tampouco 

deve se apresentar como um tipo de arte burguesa, cujo propósito é apenas puro 

entretenimento, divertimento. Para Schiller, a arte é o jogo da beleza, e a dignidade 

antropológica que ele confere à beleza permite à arte uma função que dignifica e 

justifica a existência humana. Segundo o poeta, o caminho da arte e da beleza não se 

encontra oposto ao caminho do conhecimento e da moral, mas são caminhos paralelos.  

Considerando, como foi defendido por Schiller, que a arte e a beleza trazem a 

verdade e o bem em estado de latência, talvez seja possível interpretar que a harmonia 

da cultura estética grega, que tanto agradava Schiller como um modelo, possibilitou ao 
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homem grego a liberdade de pensamento necessária para o próprio surgimento da 

filosofia. O mesmo Sócrates, personagem que expulsa os poetas, não desmente a 

importância que Homero teve em sua educação.182 É possível afirmar que, de Homero a 

Platão, não há apenas rupturas, mas também continuidades; pode-se até considerar que o 

tradicional confronto entre a poesia e a filosofia que Platão descreve183 tenha sido um 

estímulo tanto para o desenvolvimento da filosofia quanto para a arte grega. Afinal, a 

filosofia parece ter suas origens ligadas às artes; vale lembrar, em guisa de exemplo, que 

Parmênides escrevia sua filosofia em forma de poesia. Os textos de Platão se 

apresentam em forma de diálogo e, por conseguinte, ainda não se desprenderam 

totalmente da forma literária. O próprio texto A República pode ser interpretado como 

uma tentativa da razão em alçar vôos mais altos, e isso apenas se mostra possível se 

conseguir cortar os laços com a sensibilidade e a poesia. 

Schiller afirma que o movimento da separação definitiva e inconciliável entre 

razão e sensibilidade que ocorre na modernidade foi bastante benéfico para a 

humanidade, pois possibilitou o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. 

Entretanto, agora, para o homem ser livre novamente, se faz necessário que ele não 

negue mais sua natureza mista. O reencontro com a natureza se apresenta como um 

aprofundamento do ideal iluminista; esse novo homem, educado na cultura estética, está 

novamente pronto para exercer sua liberdade da mesma maneira que os gregos 

exerceram em sua própria época. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar e comparar duas obras diferentes, A República 

de Platão e A educação estética do homem de Schiller, que se tornaram marcos no que 

diz respeito ao estudo filosófico da arte e da educação. As obras foram estudadas 

separadamente em dois capítulos e, no último, foram postas lado a lado, destacando-se a 

influência que tiveram na história da filosofia.  

Na redação do primeiro capítulo alguns tópicos mereceram referência especial. 

Uma análise mais detida foi feita sobre A República de Platão no capítulo I. Em A 

República, o personagem Sócrates expulsa os poetas de sua cidade ideal. É difícil para a 

percepção moderna compreender a razão de esse gesto partir justamente de um o 

filósofo que escrevia na forma de diálogos e que ainda se utiliza vastamente de mitos 

para suas demonstrações filosóficas. Além disso, nos diálogos platônicos, as canônicas 

dualidades entre mito e logos, dialética e retórica, demonstração e persuasão, estão 

sempre um pouco indefinidas. Ainda se observa o uso da ironia, a mistura entre o sério 

e o jocoso, a metáfora e o mito como instrumentos para aproximar-se da verdade.  

Para bem compreender por que Platão investe em argumentos contra a poesia de 

sua época foi preciso assinalar a complexa batalha epistemológica que ocorre na época 

do filósofo. O diálogo A República pode ser considerado como o ápice de um 

desenvolvimento platônico que propunha substituir o modelo de sábios/educadores, que 

naquele período dominavam a cena e eram representados por poetas, sacerdotes, 

políticos, retores e sofistas. Em seu lugar, Platão propõe um novo modelo de 

filósofo/educador desenvolvido através da figura de Sócrates. Esse projeto divide-se em 

duas partes: a primeira consiste na crítica aos sábios, sobretudo pelo fato de 

pretenderem um conhecimento que de fato não possuem; a segunda configura o 

desenvolvimento de uma posição mais clara e completa da verdadeira busca pelo 

conhecimento, ou seja, da filosofia. 

A República é um texto no qual as duas partes do projeto de Platão estão 

presentes. Em primeiro lugar foi preciso destituir os poetas de sua pretensão de verdade, 

com o objetivo de abrir caminho para o estabelecimento de um novo tipo de 

conhecimento e de um novo modelo de educador. A figura de Sócrates é apresentada no 

diálogo com toda a força de sua peculiar psicagogia revelada através da maiêutica e da 

dialética filosófica. Enquanto, no diálogo, Sócrates propõe seu novo modelo 
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educacional, percebe-se o estabelecimento de um novo modelo de educador, o filósofo, 

que é representador pela própria figura de Sócrates. 

Mesmo que a forma de dialogo dos textos platônicos ofereça outras camadas de 

sentidos, não se deve esquivar da força argumentativa de Sócrates no que se refere à 

expulsão dos poetas. No diálogo, Sócrates considera que a poesia e as artes têm um 

grande valor na educação e na transmissão de valores para os homens; é justamente por 

este motivo que a arte deve ser muito bem vigiada e restringida com o objetivo de 

apenas transmitir os valores éticos corretos e benéficos a sociedade. Existe ainda a 

argumentação de que a arte não possui nenhum valor de conhecimento; ao apelar para 

as partes baixas e irracionais da alma, ela, se deixada livre, pode se mostrar um 

elemento de cultura que é irracional e contra-intelectual.    

Após apresentar estes argumentos poderosos, Sócrates parece sincero em solicitar 

que os amantes da arte o convençam de que a arte pode ser ao mesmo tempo livre e útil 

à sociedade. Este desafio filosófico de defender tanto a autonomia quanto a utilidade da 

arte demorou um par de milênios para ser respondido de forma consistente. É o filósofo 

moderno Friedrich Schiller que apresenta seu sistema estético de forma a resolver este 

impasse para a questão da arte. 

Durante muito tempo a recepção da arte toma dois caminhos distintos: ou se aceita 

o seu valor de influência e se é impelido a negar a sua autonomia, pois, se a arte pode 

influenciar o comportamento ético das pessoas, ela deve ser restringida; ou se afirma 

que a arte deve ser livre, mas se abre mão da sua capacidade de conhecimento e de 

moral, ou seja, a autonomia estética deriva do fato de sua não interferência nos campos 

da moral e do conhecimento. A resposta de Schiller se coloca como uma elegante 

combinação entre uma defesa da autonomia estética e uma proposta que permite manter 

a importância cognitiva e pedagógica da arte. 

O segundo capítulo desta dissertação foi dedicado à apresentação dessa proposta 

de Schiller mediante algumas reflexões específicas. A educação estética do homem é 

uma apologia da beleza que transita em dois níveis diferentes que se encontram 

interconectados: o nível antropológico e o nível sociológico. Ao nível antropológico a 

arte e a beleza têm a função de conceder ao homem uma maior dignidade. O homem, 

segundo Schiller, é um ser dividido entre as necessidades físicas e as obrigações morais. 

A arte é o campo que permite uma conciliação entre esses campos. É através da beleza 

que o homem se torna um ser mais integral. Schiller parece defender que os humanos 

não nascem completos apenas pela força da natureza, o homem é capaz de se tornar 
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cada vez mais humano através da cultura e da educação, que possuem a capacidade de 

conferir a sua dignidade. No nível da sociedade, a arte é capaz de impedir a homem de 

se tornar excessivamente selvagem e se deixar levar pelos seus impulsos de 

necessidades físicas, ou de se tornar um bárbaro que perdeu o contato com o mundo 

físico e com os seus sentimentos. 

Schiller defende que este grande poder que a arte é capaz de ter só é possível 

através da preservação da sua autonomia. A esfera estética é um campo separado na 

existência humana, assim como a ciência pura, e a arte deve ser legislada apenas pelas 

suas próprias leis. Mas o fato de ser a esfera estética autônoma não impede que ela 

estabeleça relações com o campo do conhecimento e da moral. Segundo Schiller, a arte 

é livre e é justamente esta liberdade que contém em estágio embrionário o 

conhecimento e a moral. Para que o homem seja moralmente capaz é preciso que ele 

tenha a possibilidade de escolher seu caminho, ou seja, é preciso que ele seja livre. A 

esfera estética é capaz de conceder a liberdade ao homem, pois nela ele se encontra 

duplamente liberto dos constrangimentos tanto da necessidade quanto das regras morais. 

Na comparação entre os dois autores, Platão e Schiller, alguns enfoques merecem 

ser lembrados. Historicamente pode-se perceber um desenvolvimento na concepção da 

arte e da sua autonomia. A concepção inicial grega antiga é que os poetas possuíam os 

conhecimentos de todas as verdades, sabendo representar todos os heróis e tipos 

humanos.  Está é uma primeira concepção na qual os campos da ética, da estética e da 

epistemologia se encontram entrelaçados de forma indistinguível. Muitas outras culturas 

que demonstram uma história de relatos oral seguem este sistema de crenças no qual o 

belo, o bom e o verdadeiro não são distintos entre si.  

Platão, então, através de seu personagem Sócrates, propõe que a arte deve ser 

excluída do processo de conhecimento e do campo ético. O conhecimento filosófico é 

capaz de se aproximar com mais precisão do conhecimento das verdades. A arte então 

deve se manter dependente do crivo da razão. Esta concepção foi cada vez mais 

radicalizada com o surgimento da filosofia moderna e com a prevalência da razão sobre 

a sensibilidade, a imaginação e as demais capacidades do homem. A exigência de um 

conhecimento claro e distinto afastou cada vez mais as esferas do sentimento e do 

mundo físico produzindo um conhecimento cada vez mais “puro” da carne e do sangue 

o que manchavam. O desenvolvimento desta concepção tradicional da razão foi muito 

importante para o desenvolvimento do pensamento ocidental. A filosofia moderna se 

baseia na distinção dos campos do bom, do belo e do verdadeiro. Esta perspectiva 
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permitiu à filosofia alcançar vôos que não seriam alcançados de outra forma, entretanto 

isso foi feito a despeito da sensibilidade e de outros campos preteridos.  

Schiller apresenta então uma teoria que não busca a volta ao passado no qual as 

esferas da beleza, da bondade e da verdade eram unas e indistinguíveis, mas apresenta 

uma proposta absolutamente nova. Uma concepção que sugere o estabelecimento de 

uma nova relação entre estes campos do saber. Nem a indistinção absoluta, nem a 

completa incomunicabilidade. Schiller estabelece um tipo de síntese entre as duas 

propostas anteriores e consegue apontar o diálogo entre os campos, mesmo mantendo a 

absoluta autonomia entre eles.   

A educação de hoje tem o desafio de enfrentar problemas que foram herdados por 

uma perspectiva educacional desenvolvida durante o Iluminismo. O primeiro problema 

é a tendência a valorizar demasiadamente algumas capacidades do homem em 

detrimento de outras. No modelo de educação que temos hoje, o indivíduo deve se 

adequar a um sistema de regras e comportamentos impostos. Nesse processo,     

individualidade, criatividade e sensibilidade são, de certa forma, podadas para se 

adequar a um sistema de educação universal. Aqueles que não conseguem acompanhar 

esse tipo de ensino são excluídos e punidos com repetência ou mesmo com expulsões. 

Há um exacerbamento do treinamento das capacidades lógico-dedutivas e da 

memorização de conteúdos e isso ocorre em paralelo ao detrimento do estímulo e do     

treinamento de outras capacidades humanas, como as de ordem afetivas e sociais. Nos 

países ricos, as crianças que não se adequam a esse modelo de ensino são 

diagnosticadas com desordem de atenção e são medicadas, gerando um grave problema 

social. 

Um outro desafio da educação atual é transmitir valores universais, e, ao mesmo 

tempo, valorizar as peculiaridades de sua cultura local. Este desafio pode ser exposto na 

seguinte pergunta: Como preparar o indivíduo para agir num mundo globalizado e ao 

mesmo tempo não perder o contato com suas próprias raízes culturais? Pois, ao realizar 

uma leitura atenta da filosofia de Schiller, pode-se observar que o filósofo já visualizava 

os desafios apresentados pelo tipo de educação universal que fora idealizada em sua 

época, e que permanece em vigor até hoje. Seu texto A educação estética do homem 

mostra uma preocupação com esse modelo desenvolvido sob os auspícios do 

Iluminismo. 

Schiller, como um crítico de seu tempo, já se mostra sensível as deficiências do 

modelo de educação proposto. Entretanto, o filósofo não se detém em criticar, mas 
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também fornece uma solução. A educação estética proposta por Schiller pode ser uma 

solução viável para superar os desafios enfrentados pelo modelo educacional atual. A 

melhor maneira de encontrar soluções para esses desafios pode ser retomar o passado a 

fim de ouvir as vozes daqueles que já enfrentavam os mesmos problemas que hoje estão 

na ordem do dia. 
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