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RESUMO 

 

O presente trabalho se detém à análise de como os conceitos de tragédia e de sublime participam 

do projeto de educação estética de Schiller. Uma vez tendo Schiller identificado que o problema 

da sociedade alemã do século XVIII era um problema político, mas que, no entanto, não poderia 

ser resolvido unicamente pela tarefa da razão, como propunha a filosofia moral de sua época, 

Schiller afirmará que a tarefa do político deveria passar antes pela questão beleza, pelo estético. 

Nesse sentido, a tragédia e o sublime ganham para Schiller imensa potência uma vez que tais 

manifestações da arte revelam, sobretudo, o caráter moral do homem e da humanidade. Na 

medida em que a faculdade racional joga com as faculdades sensíveis e, por consequência, geram 

um terceiro impulso, o lúdico, o homem alcança, através do estético, a consciência de uma 

moralidade objetiva e universal. 

 

Palavras-chave: Trágico; sublime; educação estética; moralidade; modernidade. 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Ce mémoire s’occupe de l'analyse de comment les concepts de tragédie et de sublime participent-

ils au projet de l’Éducation Esthétique de Schiller. Une fois que Schiller ait identifié que le 

problème de la société allemande au XVIII
e
 siècle était un problème politique, mais, cependant, 

ne pourrait pas être résolu seulement par le travail de la raison, comme proposait toute la 

philosophie morale à son époque, Schiller affirmera que le rôle du politique devrait s’engager, 

premièrement de la beauté, de l'esthétique. Dans ce sens, la tragédie et le sublime gagnent, aux 

yeux de Schiller, une énorme puissance, car telles manifestations de l'art révèlent, surtout, le 

caractère moral de l'homme et de l'humanité. Dans la mesure où la faculté rationnelle joue (spielt) 

avec les facultés sensibles et, par conséquent, produisent la troisième impulsion, l’impulsion 

ludique, l’homme arrive, à travers de l’esthétique, à la conscience d’une moralité objective et 

universelle. 

 

Mots-clés: Tragique; sublime; éducation esthétique; moralité; modernité. 
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INTRODUÇÃO 

 

O motor condutor de nossa pesquisa considera o projeto da Educação Estética do Homem, 

de Friedrich Schiller (1759-1805), diante do qual desenvolvemos a pretensão de analisar os temas 

do sublime e do trágico e compreender qual o papel e a contribuição estético-pedagógica que 

cada um desses dois sentimentos assume dentro desse projeto da estética schilleriana. Tal estética 

visa o cultivo e o aprimoramento moral na medida em que se reconhece um princípio universal 

da beleza que não seja apenas racional, como Schiller denuncia na perspectiva kantiana, mas que 

considere a natureza mista do homem como um ser de razão e de sensibilidade. Nesse sentido, 

nos questionamos se o trágico e o sublime, como experiências estéticas, ofereceriam, por meio da 

sensibilidade, as condições para o homem experimentar sua liberdade moral. 

Intentamos compreender como o trágico, de início considerado como gênero poético, mas, 

mais tarde, com os modernos, entendido como documento ontológico, poderia colaborar para a 

formação estética do homem.  Essas reflexões nos levaram a fazer os seguintes questionamentos: 

podemos entender que Schiller busca, na kátharsis (purificação das emoções) grega e na razão 

kantiana, uma síntese para expressão trágica própria da liberdade tendo em vista o homem 

moderno? Schiller pretende, lançando mão da racionalidade kantiana, encontrar um princípio 

concreto da expressão sensível do suprassensível? O prazer que segue da arte trágica, a partir do 

sofrimento (negativo), é um prazer da reflexão, como pretendia Kant, logo, também sublime?  

No primeiro capítulo desta dissertação, buscaremos um aprofundamento na obra 

Educação Estética do Homem numa série de cartas (2011b), a partir da qual traremos à vista os 

primeiros conceitos que fundamentam a teoria de Schiller. As chamadas cartas, reunidas então na 

citada obra, revelam a comunicação de Schiller com o Príncipe de Augustenburg, através das 

quais o filósofo expunha seus pensamentos acerca do tema da beleza como uma maneira de 

agradecer a Augustenburg sua postura em assumir o papel de mecenas de Schiller, pagando-lhe 

uma pequena quantia mensal. As cartas, juntamente com Kallias ou sobre a beleza, em sua 

origem escritas nos primeiros anos da década de 1790, constituem um esboço, um projeto de se 

pensar uma maneira de formar não obstinadamente uma sociedade culta, mas, antes disso, a 

formação (Bildung) um homem cultivado. Depois de algum tempo elas foram reunidas e, por fim, 

constituíram o que hoje chamamos de “projeto de educação estética do homem”.  
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Nessa tentativa de interpretação, a cada carta lida, compreendíamos o empenho de 

Schiller em oferecer para a Alemanha do século XVIII uma possibilidade de superação das 

mazelas políticas que faziam definhar o Estado. O problema que ocupava a época não era 

propriamente um problema estético, mas de como o estético participa na expressão da sociedade 

como uma sociedade histórica e de direitos, e como, através do estético, se obtém uma imagem 

ou uma ideia da razão de “o que é o homem”.  

Tendo sido as três críticas kantianas (Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, 

Crítica da Faculdade de Julgar) demasiado importantes para a reviravolta na filosofia e na 

ciência, não temos como não apelar, de algum modo, ao socorro kantiano para nossa pesquisa. 

Será esta revolução copernicana da filosofia que colocará o homem no centro das atividades e do 

pensamento ontológico e metafísico na modernidade.  

De todo modo, é Schiller quem nos conduz pelo pensamento kantiano, uma vez que 

aquele fora totalmente influenciado pela crítica sobre os juízos estéticos elaborada por Kant. 

Nesse sentido, é honesto dizer, neste momento, que a leitura de Kant que aqui apresento é, como 

identificou nosso orientador, concebida “de trás para frente”. E isso se dá por duas razões: 

primeiro porque o interesse que fomenta este trabalho sobre os temas do trágico e do sublime têm 

sua origem nos escritos schillerianos, e foram tais escritos que exigiram que se desse um passo 

atrás e que se fosse buscar em Kant os fundamentos que permitiam a Schiller desenvolver sua 

tarefa. Em segundo lugar, é também de trás para frente que Kant nos chega. Começamos, assim, a 

conhecer Kant por meio de sua terceira crítica, a estética, que tem total vínculo com nosso 

interesse em filosofia da arte, mas, no entanto, a terceira crítica exigiu de nós que nos 

aproximássemos, em que medida fosse possível, das duas críticas anteriores e fundamentais. 

Expomos tal reflexão no sentido de evidenciar o caminho que percorremos para a elaboração 

deste trabalho, e que eventuais dificuldades interpretativas referentes à estética kantiana que 

venham a se apresentar podem se dever a tal percurso. No entanto, nosso esforço de uma 

interpretação buscará, a todo o tempo, evidenciar a relação de complementação da filosofia de 

Schiller ao projeto kantiano, mas, certamente, evidenciar também a dependência do poeta e 

dramaturgo do filósofo de Konigberg. 

Uma vez tendo o olhar voltado para o cenário filosófico à época de Schiller, iniciamos 

nossa dissertação objetivando elucidar o que significava, para Schiller, um projeto de educação 

estética. Este é o tema que discorreremos em todo o primeiro capítulo intitulado Educação 
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Estética, no qual nos aproximamos das questões estéticas e seus fundamentos. Para Schiller havia 

um fundamento que garantia sua investida numa pesquisa sobre a arte que era um fundamento 

político, uma necessidade iminente que era a necessidade de formação moral e cultural do 

homem alemão. Aplicaremos na redação desse capítulo um esforço em esclarecer os conceitos 

schillerianos que designam o homem e a sociedade. Pretendemos nesse capítulo evidenciar como 

Schiller toma a perspectiva kantiana do homem como um ser, um cidadão de dois mundos, mas, 

procurando diferenciar-se de seu mestre, busca valorizar simultaneamente a natureza sensível do 

homem. Ou seja, enquanto todo o vigor da filosofia kantiana se encontrava no fundamento moral, 

Schiller, mesmo em defesa de um princípio moral superior, exige a permanência e a importância 

do sensível na evidente e inarredável dupla natureza do homem. Será da relação de um princípio 

natural e sensível, vinculado à ideia de necessidade e desejo, com a ideia de um princípio moral 

vinculado ao dever, que Schiller porá em cena um grande embate do ser humano, a sua condição 

trágica que é a luta entre dever e necessidade. E será desse embate dialético que Schiller lançará 

mão de um terceiro impulso, que não é nem o sensível, nem o moral, mas que é o estético, ou 

lúdico. Esse terceiro impulso nos será apresentado como uma espécie de síntese, e como algo 

fundamental para o processo de crescimento moral.  

Busca-se, por fim, evidenciar no primeiro capítulo as condições eminentemente humanas 

e ali discorrer sobre os conceitos que são fixos no homem – como, por exemplo, o conceito de 

pessoa, algo que não muda no homem – e sobre o conceito de estado, aquilo que muda, ou seja, o 

contexto histórico e antropológico onde o homem acontece. A possibilidade de uma estética, ou 

de um impulso que seja estético, veremos, fica intrinsecamente ligada à necessidade de jogo entre 

os dois impulsos (material e formal) fundamentais. 

Já no segundo capítulo, Do sublime ao Trágico, buscaremos compreender como se dá, no 

sublime, a sua expressão estética que eleva o homem moral em direção à superação de sua 

natureza sensível, ou seja, ao reconhecimento de sua autonomia moral, na dicotomia do dever que 

luta contra o desejo, portanto, também fundamental ao processo da educação estética. Nesse 

sentido, faremos um estudo em paralelo destes dois temas – sublime e trágico – subsidiados pela 

tarefa da formação moral do homem, aproximando-os, tal qual se nota na própria estética de 

Schiller, para investigar se seria pela categoria do sublime que a tragédia encontraria a sua mais 

verdadeira expressão. Por uma questão metodológica, apresentaremos neste capítulo um 

brevíssimo percurso histórico sobre o conceito de sublime, e apresentaremos, separadamente, os 
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sublimes kantianos e os schillerianos, buscando evidenciar nesta distinção o ponto de guinada, o 

passo adiante que é dado por Schiller na transposição de um “sublime na natureza” para um 

“sublime na arte”. Buscaremos oportunamente, na correlação do sublime com a arte, discorrer 

também sobre aquilo que em Schiller é chamado patético com a noção aristotélica de pathos e 

kátharsis, buscando identificar alguns preceitos pedagógicos comuns entre o estagirita e o poeta 

alemão. 

Por fim, no terceiro capítulo, Tragédia e Educação Moral, intentamos apresentar como os 

conceitos de sublime e de tragédia, tomados como expressões da arte, dialogam com o projeto de 

educação estética. Nesse sentido tentaremos esboçar uma apresentação que discorre sobre o 

fundamental papel do teatro no projeto schilleriano e os motivos pelos quais a tragédia pode 

admitir nosso interesse por ela. Intentaremos também, mais como uma provocação e necessidade 

de atualizar a temática do sublime, pensar como o conceito de trágico ultrapassa sua acepção 

estética e ganha um fundo ontológico. Investigaremos em que termos pode se compreender que, 

antes mesmo de Schelling, a teoria da tragédia de Schiller já anunciava uma possibilidade de 

elevar o conceito de tragédia, enquanto atividade poética, a uma filosofia do trágico. Seguiremos 

nesta temática orientando-nos por autores contemporâneos que, de certa maneira, discutem o 

papel de Schiller e sua teoria sobre a tragédia como inaugural nesta forma de ver a tragédia. 

Aliado a essa questão ontológica, lançaremos um breve olhar sobre a perspectiva labartheana, que 

associa a ontologia de Heidegger sobre o desvelamento da verdade, a Aletheia, à ideia de 

sublimidade, de uma apresentação afirmativa ou positiva da verdade por meio do sublime, 

possibilitando-nos pensar o sublime para além de uma questão moral, mas, fundamentalmente 

ontológica. 

Em suma, nosso interesse na apresentação deste trabalho é compreender, na medida em 

que nos for possível, o papel e a importância da arte trágica para a estética e a filosofia de 

Schiller em meio à ebulição da filosofia transcendental e do vindouro idealismo alemão. Para 

tanto, propomos o estudo que se segue, considerando os fundamentos kantianos, o projeto 

schilleriano de conciliação do sensível e do moral e, muito brevemente, a filosofia do trágico e 

sua postura ontológica que aproxima essa forma de pensamento de nossa condição pós-moderna. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO – EDUCAÇÃO ESTÉTICA 

 

“O gosto promove não apenas nossa felicidade, como também 

nos civiliza e cultiva”. 

Friedrich Schiller 

 

 

1.1 A Alemanha de Schiller: um esboço poético-filosófico 

 

No período em que Schiller escreve as Cartas sobre a Educação Estética, ele já teria 

ultrapassado o ímpeto violento do pré-romantismo, ou o conhecido Sturm und Drang 

(Tempestade e Ímpeto), e assumido uma posição mais filosófica do que contestadora. Junto a 

Kant, o Schiller maduro discorda daqueles pré-românticos que “creem que se desfila melhor 

sobre um cavalo desvairado do que sobre um cavalo treinado” (KANT, 2012, p.167).  Não seria 

mais uma liberdade violenta ou “uma obra selvagem, drástica (…) cheia de dinamismo, vigor e 

ímpeto”
1
, à maneira do Sturm und Drang, a forma mais eficaz de se construir um Estado nacional 

equilibrado. Imerso no projeto da Educação Estética, Schiller percebe que aquela liberdade, como 

ideal político esboçado pela Aufklärung (preponderantemente racional), é insuficiente para 

realizar a tarefa que lhe é intrínseca, qual seja, edificar uma sociedade esclarecida. Para seu 

acabamento, Schiller dirá que é necessária uma adequação deste ideal, com a formação 

(Bildung)
2
 de um novo homem: o homem estético, cuja via mais eficiente de formação e 

realização seria a da arte e do belo. Seria preciso unir, à perspectiva racionalista vigente, a 

natureza sensível do homem.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Extraído da apresentação de Marcelo Backes à tradução feita por ele mesmo para a peça de Schiller Die Räuber, 

com o título em português Os Bandoleiros. 
2
 É bastante corrente encontrarmos o termo “Bildung” traduzido como “educação” em comentários sobre a obra “A 

educação estética do homem”, cujo título em alemão é “Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer 

Reihe von Briefen”, no qual para dizer “educação” Schiller utiliza o termo Erziehung. Educação, que é o termo 

escolhido por ele, se aproxima, em termos sócio-políticos da ideia de “formação” (Bildung), que é um termo muito 

empregado pela filosofia e pela estética do romantismo que visa o esclarecimento não apenas do indivíduo, mas a 

formação de uma sociedade esclarecida. 
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1.1.1 Um cenário político 

 

O projeto estético de Schiller tem como pano de fundo a Alemanha do séc. XVIII, ainda 

sem identidade política e nacional bem definidas, e cuja formação, tanto no campo da política 

quanto no campo das artes, era herdeira de uma França em plena Revolução
3
. Precisamos lembrar 

que, ainda na primeira metade do séc. XVIII, a Alemanha era composta de pequenos Estados, 

governados por príncipes soberanos, e que sua unificação como Estado Nacional só se daria mais 

tarde, em 1870, muitos anos após a morte de Schiller. É exatamente essa fragmentação política 

que dificulta ao povo alemão reconhecer-se enquanto nação, e é exatamente esse o mote político, 

de fugir à tutela do modo de vida francês, e também de uma concepção de mundo eminentemente 

racionalista, que faria florescer, na perspectiva de Schiller, a necessidade de formação de um 

novo homem: o homem estético.  

Cabe ressaltar que esta postura de uma formação estética do homem nem sempre esteve 

presente na vida de Schiller, que, antes de abrir seu “ateliê filosófico”, enquanto jovem artista, 

tomou frente do movimento pré-romântico. Das principais características desse movimento 

enquanto práxis política, podemos dizer da oposição entre o indivíduo e as convenções sociais, 

uma relação menos submetida à religião monoteísta, a exaltação da liberdade e a infração de 

regras tirânicas, a violência de sentimentos e um ímpeto do indivíduo diante de todas as 

circunstâncias cerceantes da liberdade. A desmedida é, para os pré-românticos, um caminho para 

a liberdade. O desejo dos Stürmer é de infinito, de grandeza ilimitada, de paixões e sentimentos 

fortes, de uma sehnsucht (nostalgia, um anseio infinito) pela plenitude e pelo reencontro com o 

uno, o todo, mas que, dialeticamente, não se realiza; portanto, um desejo infinito, uma vontade 

insaciável e irrealizável. Surge nesse contexto, por exemplo, a obra de estreia de Schiller no 

teatro que é Os Bandoleiros
4
 (Die Räuber). 

                                                           
3
  A Revolução Francesa tem seu início em maio de 1789 e já em junho a representação popular cria a Assembleia 

Nacional. Desde a Tomada da Bastilha, a Queda da Monarquia e o nascimento da República (1792), a criação da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1793) até o Terror, a Revolução só verá seu fim dez anos depois, 

em 1799.  
4
 A peça Die Räuber foi publicada por Schiller em 1781, quando ele tinha apenas 22 anos de idade, embora ele a 

tenha começado a escrever, provavelmente, em 1777, ainda aos 17 anos. Mesmo tão jovem Schiller seria 

reconhecido como grande autor de sua época por essa publicação de estreia, exatamente à época do Sturm und 

Drang. A peça foi editada sob condições muito complicadas. O próprio Schiller teria bancado o custo de publicação 

por encontrar inúmeras dificuldades com os editores e o custo de publicação era um entrave para os poetas da época. 

Existem algumas passagens no próprio texto da peça Os Bandoleiros nas quais é possível ver uma ironia lançada 

pelo autor, na voz de seus personagens, aos editores da época. 
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1.1.2 Um cenário estético  

 

A exaltação da liberdade passa pela forma criativa do gênio livre e pela dissolução das 

regras clássicas de produção artística. Se por um lado era o modelo classicista francês que 

influenciava a Alemanha com o teatro de Racine e Corneille, era, por outro lado, a insatisfação 

com esse modelo, que não servia mais ao povo alemão, o que motivava o Sturm und Drang em 

sua revolução. A contestação nesse caso era direta à estrutura da arte clássica francesa e, por isso, 

os poetas do Sturm und Drang (Goethe e Schiller, notadamente) buscavam outro modelo de 

dramaturgia que não fosse mais o modelo francês de Racine e Corneille, mas, precisamente, o 

modelo redescoberto em Shakespeare (1564-1616), que será tido como o verdadeiro gênio da 

dramaturgia e encontrará um profundo eco no teatro alemão. O ímpeto dos stürmer é ousado ao 

ponto de, 

 
(...) em vez de lutarem, como Lessing e a Ilustração, em favor da eliminação de abusos 

e, em geral, em favor de uma ordem mais justa, [os autores pré-românticos] passam a 

exaltar a emancipação anárquica do individuo; objetivo que naturalmente implica o 

conflito não só com determinada sociedade histórica, mas com a sociedade como tal, 

qualquer que seja. (SÜSSEKIND, 2008, p.46)  
 

Com a nascente ciência estética5, o belo se torna tema central da filosofia moderna, e 

junto dele também os temas do sublime e da tragédia. Essa postura diante dos fenômenos 

estéticos, em especial com o surgimento da Crítica da Faculdade do Juízo, de Kant, será 

responsável por uma considerável guinada do pensamento filosófico em relação ao belo. 

Primeiro, porque, deste olhar estético sobre a arte e a poética de maneira geral, deriva um novo 

olhar que a partir de então se torna filosófico e eleva a Estética a uma Filosofia da Arte. A Poética 

ocupa lugar central na crítica e na produção artística do séc. XVIII, no entanto, a cesura para com 

a estética começa exatamente no cisma sobre a Poética de Aristóteles, i.e, a latente luta entre a 

estrutura canônica atribuída à obra de Aristóteles e o desejo romântico de libertação destes 

dogmas. Os conceitos de práxis (enquanto ação e experimentação da arte) e poiesis (enquanto 

produção da obra de arte) tornam-se conflituosos para a modernidade. Enquanto a França clássica 

                                                           
5
 Alexander Gottlieb Baumgarten inaugura o termo Estética, para definir uma ciência das artes, com a publicação da 

Aesthetica, no ano de 1750, e com essa nova ciência a estética tradicional ultrapassa uma perspectiva tradicional no 

que diz respeito à importância da estética como uma ciência da arte poética. Contudo, segundo Benedetto Croce 

(1992. p.319), a estética de Baumgarten permanece acadêmica e dogmática, como herança de Sócrates, Platão e 

Aristóteles. Kant tenderá, com sua crítica, a combater o dogmatismo dos manuais de estética. 
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busca no rigor da forma a máxima de sua expressão, os pré-românticos e românticos alemães 

lutam contra os cânones e desenham uma liberdade quimérica. A abordagem alemã moderna 

sobre a arte pretende superar os princípios formais constitutivos da obra arte, tão caros a 

Aristóteles e aos poetas dramáticos, clássicos franceses, e atingir, propriamente, para além da 

obra, a recepção estética. Este é um ponto importante, pois obra e artista não são mais os 

elementos principais na relação com a arte, mas também, agora, o espectador, pelo efeito estético 

que o belo da arte lhe pode causar. Schiller será o primeiro a pensar na reconciliação destes 

princípios6 – normativos e estéticos – da arte a partir de sua teoria da tragédia, do sublime e de 

seus principais textos filosóficos concebidos entre 1792 e 1793 e, em especial, por meio de seu 

projeto de educação estética do homem. 

O projeto schilleriano para uma educação estética visa, antes de edificar um Estado 

político ideal, edificar um homem moral capaz de erguer tal edifício.  

 

O edifício do Estado natural balança, seus fundamentos podres cedem, parece dada a 

possibilidade física de entronizar a lei, de honrar finalmente o homem enquanto fim em 

si e fazer da verdadeira liberdade o fundamento do vínculo político. Esperança vã! A 

possibilidade moral está ausente, e o momento generoso não encontra uma estirpe que 

lhe seja receptiva. (SCHILLER, 2011b, p.33) 
 

Diante desta cena de um Estado que balança, muito possivelmente pintada pela Revolução 

Francesa, por que Schiller ousara construir seu projeto de melhoramento do homem e da 

sociedade pela via da beleza, ou mesmo se preocupar com os fenômenos do mundo estético, o 

belo, o trágico e o sublime, quando a investigação filosófica acerca da moral e da política parece 

tão mais urgente?  

As primeiras cartas de Schiller ao Conde de Augustenburg podem nos responder esta 

questão. No entanto, antes de examinarmos as Cartas e o projeto estético de Schiller, é mister 

conhecer o cenário filosófico que se apresenta a partir da filosofia kantiana e que sustenta o 

projeto schilleriano. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Há um reconhecimento de Hegel sobre a estética Schiller no qual ele diz que “O grande mérito de Schiller está em 

ter ultrapassado a subjetividade e a abstração do pensamento kantiano, e em haver tentado conceber pelo pensamento 

e realizar na arte a unidade e a conciliação como única expressão da verdade”. (HEGEL, 1991, p. 57) 
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1.2 Kant: um cenário de revolução 

 

A filosofia alemã vive no século XVIII uma revolução partir das Críticas de Kant: Crítica 

da Razão Pura (1781), Crítica da Razão Prática (1788) e a Crítica da Faculdade de Julgar
7
 

(1790). A chamada “revolução copernicana da filosofia” inaugura uma crítica à metafísica na 

medida em que objetiviza a relação do conhecimento, o que significa dizer que as perguntas 

kantianas propostas na CRP – “o que posso saber?”, “o que devo fazer?”, “o que me é lícito 

esperar?” – e a posterior questão antropológica e fundamental “o que é o homem?” redesenham o 

papel da filosofia e abordam o problema do conhecer não pela perspectiva da coisa a ser 

conhecida, mas pelo novo paradigma que é o próprio conhecimento. Com Kant ultrapassamos 

uma ontologia especulativa e nos deparamos com a epistemologia que busca saber a propósito de 

nossas possibilidades de conhecer. O problema deixa de ser cosmológico e passa a ser 

epistemológico e, nesse sentido, o ponto de partida não é mais o mundo organizado nem a 

cosmologia grega, mas, a partir de agora, o homem mesmo, situado num mundo caótico e que 

deve ser produzido e organizado por ele mesmo por meio da razão.  

Já com Rousseau, cuja filosofia se fundava na natureza moral do homem, dicotomizando-

o entre o animal de desejo e o animal que é livre e guiado pela vontade racional, via-se um ponto 

crucial para se pensar o homem em sua natureza dupla.  A CRP coloca-se diante do problema da 

especulação filosófica, cuja demasiada metafísica afastava o homem do verdadeiro 

conhecimento. “A metafísica pretende conhecer as coisas-em-si e essa é uma pretensão 

contraditória: o ato de conhecer, pela sua própria natureza, transforma as supostas coisas-em-si 

em fenômenos, isto é, aparências.” (KANT, 1983, p.XIV). 

Importa para Kant como se dá o conhecimento na relação entre o sujeito que conhece e o 

objeto que se dá a conhecer. Assim, se se considera um saber puramente metafísico, 

suprassensível, assume-se uma postura de afastamento da realidade e, para Kant, essa meta-física 

– que encontra oposição no evidente avanço da ciência copernicana e newtoniana – não apreende 

a realidade tal como ela é. Ou seja, ela se direciona ao noumena (coisa-em-si), cuja razão humana 

não pode conhecer enquanto tal, e se afasta do phaenomena (fenômeno), da maneira como a coisa 

se apresenta de fato às nossas faculdades. Por outro lado, Kant se vê diante do empirismo 

advindo das investigações de Hume. Kant admite que nosso conhecimento sobre as coisas e 

                                                           
7
 A partir deste ponto desta dissertação usaremos as siglas: CRP, CRPr e CFJ, respectivamente. 
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objetos advêm da experiência, mas que também existem conhecimentos que independem da 

experiência sensível:  

 

Não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência; do 

contrário, por meio do que a faculdade de conhecimento deveria ser despertada para o 

exercício senão através de objetos que toquem nossos sentidos e em parte produzem por 

si próprios representações, em parte põem em movimento a atividade do nosso 

entendimento para compará-las, conectá-las ou separá-las e, desse modo, assimilar a 

matéria bruta das impressões sensíveis a um conhecimento dos objetos que se chama 

experiência? (KANT, 1983, p. 23). 

 

No entanto, o projeto filosófico de Kant não se detém à experiência como única 

possibilidade de conhecimento, mas reconhece que a razão humana é ambiciosa e dotada de uma 

disposição natural à metafísica, ao absoluto e à ideia de todo. O que significa que mesmo na 

ausência de experiências sensíveis que sustentem o conhecimento, a razão do homem é capaz e 

continua a conceber ideias.  

No que tange ao sensível, nós percebemos os objetos pela possibilidade da experiência ou 

da intuição empírica. Isso significa que se trata de um conhecimento que depende da experiência 

subjetiva e que, portanto, não é a priori. Já o que se apreende pelo conceito permite-nos estender 

tal conceito ao âmbito do universal, pois não é a experiência propriamente dita (subjetiva) que 

garante a sua existência, mas o conceito geral, a ideia, oriunda da razão. Um juízo ou intuição  

cujo conceito independe da experiência é um juízo a priori.  

A dificuldade que se apresenta na CRP é a de uma valorização extremada do 

conhecimento como resultado advindo unicamente da experiência empírica, de onde surge a 

pergunta de Kant se é possível um conhecimento que independa dos sentidos. Não é nossa tarefa 

neste trabalho fazer um estudo das duas primeiras “críticas” kantianas, e nem é de nossa 

competência tão complexo trabalho, mas é necessário saber minimamente seus respectivos 

conteúdos, ainda que por meros apontamentos, para que avancemos até a “terceira crítica”. De 

modo geral, a Crítica da razão pura se vê diante do problema do conhecimento e de como a 

natureza física e a natureza teórica (a filosofia) podem fornecer os meios para o conhecimento.  

Kant postulou uma divisão para a filosofia e, com isso, separou seus conteúdos em 

conhecimento teórico e conhecimento prático. Ao teórico está associado este conhecimento que 

acabamos de brevemente discorrer (aqueles provenientes da filosofia especulativa – fundados em 

conceitos –, por um lado; e aqueles provenientes da experiência com os objetos, por outro). A 
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faculdade que opera neste processo é a faculdade do entendimento – obviamente, considerando 

dentro da analítica transcendental a parte sensível e fundamental do processo de conhecimento 

que é a estética transcendental (as intuições de tempo e espaço). O que se pode destacar na 

operação do entendimento é a característica de se encontrar a priori os elementos do 

conhecimento dados pela natureza, sejam estes a priori fornecidos pela experiência do objeto, 

sejam fornecidos pela especulação (pensamento puro) da filosofia. A razão teórica conhece a 

realidade dentro dos limites da experiência, mas é capaz de pensar a ideia do incondicionado, 

uma ideia regulativa.  

Contudo, existe uma segunda parte desta divisão da filosofia que é aquela a que o filósofo 

chama prática. Kant dedicou à filosofia sobre a moral a obra Crítica da razão prática (CRPr). 

Para ele a razão tem duas aplicações: no que se refere ao conhecimento teórico ela deve 

determinar o objeto, buscar conhecê-lo por meio das faculdades; no que se refere à razão prática, 

ela deve realizar aquilo que ela conheceu e determinara. 

 Se para o conhecimento teórico, que se refere à primeira parte da divisão da filosofia, 

concerne uma certa determinação natural ao saber, e que pode ser abarcada pelo entendimento e 

pela experiência, já na segunda parte, a prática, concerne uma determinação da vontade, ou seja, 

uma determinação que é livre, portanto moral.  

Assim, em resumo, Kant se vê diante do problema da liberdade como um universal 

suprassensível, um princípio a priori que deve também determinar o conhecimento do homem 

enquanto ação, enquanto prática. Vontade, para Kant, é aquela que joga com a liberdade, portanto 

atua no campo do racional e não na dependência das intuições sensíveis. Vontade é a capacidade 

de escolher e decidir mediante o uso prático da faculdade da razão. A moral só tem sentido de ser 

se ela encontra a oposição das inclinações sensíveis e, contra estas, entra em luta. Pretendendo 

uma atualização dos postulados morais de Kant, podemos dizer que as sociedades 

contemporâneas encontram eco de sua legislação política e de direito na noção kantiana de 

liberdade e moralidade, ou seja, aqui está imbricada a noção de responsabilidade. Escolher entre 

o certo e o errado é uma atividade, uma prática da vontade, da moralidade apoiada na reflexão. E 

por esta escolha somos chamados à responsabilidade.  

Mas como caminhar de um conhecimento teórico ao conhecimento prático? Como 

relacionar o mundo da experiência empírica dos objetos com os princípios de uma razão livre? A 

faculdade do juízo estético (apresentada então na “terceira crítica”) cumpre a tarefa de se colocar 
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como um termo médio entre o entendimento (razão pura) e a moral (razão prática) e resolver a 

insuficiência do entendimento para a compreensão dos fenômenos para além de sua apresentação 

fenomênica por meio do uso livre da razão. Grosso modo, podemos dizer que a faculdade do 

entendimento está para a natureza (o mundo dos fenômenos) enquanto uma faculdade legisladora, 

sendo ela responsável pela produção de um conhecimento teórico a partir das experiências. Para 

Terry Eagleton, a faculdade do juízo, deste modo, constitui-se como um termo médio que fornece 

o prazer ou o desprazer (experiência estética) a partir da relação entre as faculdades da apetição e 

da vontade livre:  

 

A “revolução copernicana” de Kant em relação ao pensamento fez centrar o mundo 

sobre o sujeito, e ao fazê-lo deu um papel principal à estética, tornando todo o registro 

da experiência menos marginal, gratuito ou suplementar do que pareceria. A harmonia 

das faculdades que está por trás do prazer estético é, de fato, a harmonia necessária para 

qualquer conhecimento empírico. (EAGLETON, 1993, p.78) 

 

Por outro lado, é a faculdade da razão que se mostra a responsável pelo conhecimento 

prático (leis morais) em relação ao mundo inteligível, ao mundo da liberdade.  

 

1.3 A tarefa de Schiller sobre os fundamentos kantianos 

 

É, portanto, a partir da filosofia de Kant que Schiller encontra os subsídios para a sua 

própria, extraindo daquela os elementos morais tão necessários para a constituição de uma 

sociedade política. É a partir da filosofia prática (moral) que Schiller edificará seu projeto de 

educação estética, conferindo à arte o importante papel de mediar os impulsos sensíveis e os 

deveres morais na medida em que a arte é capaz de representar sensivelmente a liberdade que, 

para ambos os pensadores, é um suprassensível necessário e universal. De maneira geral, 

encontramos em Kant o fundamento da filosofia e da estética de Schiller, que é uma filosofia que 

se pretende reconciliadora, que busca equilibrar as naturezas do homem (natural e racional, 

sensível e formal) no intuito elevá-lo à sua determinação mais nobre. Essa postura reconciliadora 

“é legível a cada linha do texto de Schiller, toda a demonstração só se dirige ao desejo ou à 

vontade de reunir essas oposições e de produzir, como diria Hegel, a reconciliação” (LACOUE-

LABARTHE, 2000, p.214).  

Ora, se Kant fala de uma perspectiva epistemológica, onde o objeto é o próprio 

conhecimento e a possibilidade de conhecer, temos nessa relação um outro comportamento do 
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homem. Ou seja, o sujeito não procura mais apenas conhecer e compreender a realidade, mas, ao 

contrário, ele é dotado de um entendimento ativo, de uma razão determinante e não apenas 

determinada pela experiência.  

O mundo, tal como o conhecemos, é um produto da razão e é nesse sentido que a estética 

passa a ser pensada a partir de Kant. Para Schiller a revolução copernicana de Kant “abalou o 

fundamento sobre o qual a estética estava assentada, e seu sistema anterior, se é que se pode dar-

lhe esse nome, foi deixado em ruínas” (SCHILLER, 2011b, p.09). Apenas esta característica 

inicial do pensamento kantiano, de ruptura com a estrutura de pensamento cosmológico dos 

gregos, já seria suficiente para que Schiller edificasse sua filosofia e seu projeto de educação 

estética no qual o homem deve exercer sua atividade racional, sua segunda natureza, livre, sem a 

qual ele não é necessariamente humano. Mas será especialmente na CFJ que Schiller encontrará a 

argumentação necessária para desenvolver seu projeto de educação estética e suas ideias sobre a 

beleza
8
. Mais adiante trataremos sobre os fundamentos kantianos acerca do belo e acerca do 

sublime. Por ora, retornemos às motivações de Schiller para a construção de seu projeto de 

Educação Estética, para, assim, encontrarmos a resposta de por que debruçar-se sobre os 

fenômenos da arte e do belo. Schiller se questiona se:  

 

Não será extemporânea a busca de um código de leis para o mundo estético, quando o 

moral tem interesse tão mais próximo, quando o espírito de investigação filosófica é 

solicitado urgentemente pelas questões do tempo a ocupar-se da maior de todas as obras 

de arte, a construção de uma verdadeira liberdade política? (SCHILLER, 2011b, p.23) 

 

Schiller via na estética kantiana a possibilidade da formação moral do homem se 

transpusesse a noção objetiva da beleza natural e teórica, em Kant, para o domínio estético da 

arte. Isso significa uma tentativa de Schiller em buscar um princípio prático para a beleza, uma 

vez que o jogo entre imaginação e entendimento, em sentido prático, proposto na filosofia 

kantiana, parecia, para Schiller, carecer de um acabamento, pois estava demasiado preso aos 

limites da subjetividade. E se falamos da necessidade de uma formação política da sociedade 

alemã, faz-se necessário pensar os efeitos desse processo não de uma perspectiva do sujeito, mas 

                                                           
8
 Usaremos muitas vezes o termo “beleza” mesmo que, às vezes, nos refiramos à expressão máxima não apenas da 

obra bela, mas também da obra sublime. Quando utilizamos o termo beleza, com Schiller, nos referimos à uma 

Beleza Ideal, ou seja, um ideal que deve ser uma tendência de todas as obras de arte que se pretendem grandes, já 

que a Beleza, ela mesma, não se manifesta pura no objeto da arte, mas o faz de meio. A liberdade no fenômeno, a 

beleza, pode se manifestar a nós por meio do belo ou por meio do sublime fenomenicamente, ambos entendidos 

como categorias da beleza. 
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da perspectiva objetiva do Estado. Esse acabamento consistia em encontrar um princípio que não 

fosse subjetivo, mas universal, de modo que não bastaria o conceito de belo kantiano enquanto 

produto de uma razão teórica, mas teria de haver na definição da beleza um elemento prático. 

Aliás, a supervalorização do teórico, em detrimento do prático e da imaginação, representava o 

grande problema da idade da Ilustração. Rousseau (2009, p.16), que inaugura um importante 

progresso para a filosofia e a educação, já dissera que « La littérature et le savoir de notre siècle 

tendent beaucoup plus à détruire qu’à édifier »
9
. O avanço da filosofia, enquanto ciência, e da 

própria ciência empírica (a física, a matemática, as ciências naturais), enquanto técnica, abriam 

um caminho pelo qual não podiam passar a simplicidade do sensível e da arte. Para Schiller,  

 

O curso dos acontecimentos deu ao gênio da época uma direção que ameaça afastá-lo 

mais e mais da arte do Ideal (...). A privação impera e curva em seu jugo tirânico a 

humanidade decaída. A utilidade é o grande ídolo do tempo (...). Até o espírito de 

investigação filosófica arranca, uma a uma, as províncias da imaginação, e as fronteiras 

da arte vão-se estreitando à medida que a ciência amplia as suas. (SCHILLER, 2011b, 

p.23) 

 

Nesse sentido, era preciso encontrar para a arte um parâmetro de validade que lhe 

constituísse como necessária para a formação da humanidade. Esse parâmetro será o valor moral.  

 

1.4 Uma educação estética para edificação de um estado de liberdade 

 

As Cartas a Augustenburg são muito claras quanto ao objetivo de Schiller em fazer da 

arte uma ferramenta para a formação moral do homem, e não é difícil afirmar, como o faz 

Barbosa (2004, p.7), que “Schiller acreditava que a arte, uma vez liberta de constrangimentos 

externos, como os da própria religião, e assim tornada uma esfera autônoma, poderia assumir esse 

papel”. Esse ideal pode ser visto com clareza no texto “Über den Grund des Vergnügens an 

tragischen Gegenständen” (Acerca da razão por que nos entretêm assuntos trágicos)
10

, no qual 

Schiller dirá que a função mais elevada da tragédia é a representação sensível do suprassensível e 

que este suprassensível é a liberdade do mundo moral. Ou seja, a tragédia deveria pôr em cena, 

                                                           
9
 “A literatura e o saber de nosso século tendem muito mais a destruir do que a edificar”. (Tradução nossa) 

10
 Este texto tem sua publicação datada de 1792, portanto, cerca de um ano antes de Schiller iniciar suas cartas com 

Korner, Kallias ou sobre a beleza, de 1793 e também a correspondência com o príncipe de Augustenburg, as cartas 

sobre a Educação estética do Homem, de 1794. Trataremos mais detidamente este aspecto dos assuntos trágicos logo 

a seguir, no segundo capítulo, quando adentrarmos ao tema da tragédia. 
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esteticamente, as condições em que se dá a liberdade moral da qual participa não apenas o herói 

trágico, mas todos os homens, uma vez que esta noção de moralidade é universalizante, superior 

e indeterminada. Nesse sentido de irrepresentável e de suprassensível é que podemos encontrar 

uma relação do teatro e da tragédia com a prática da religião. E residiria neste papel da arte a 

tarefa de encontrar a atividade do homem na elaboração do mundo e de seu fundamento moral. 

Se, como diz Kant, o homem não é mais uma passividade em relação ao mundo, abre-se então, 

para Schiller, a possibilidade de discutir a atividade do homem em relação aos fenômenos da 

beleza. 

Como suscitar ou elevar o homem à condição moral? Schiller nos dirá que por meio do 

jogo (Spiel) entre os três estados próprios do homem: o sensível, o estético e o moral. Schiller 

estava convicto de que “para resolver na experiência o problema político é necessário caminhar 

através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade” (SCHILLER, 2011b, p.24). 

Portanto, a tarefa de Schiller, mesmo tendo como base de investigação a arte, consiste, a longo 

prazo, no melhoramento moral e político da cultura alemã. Não bastavam os ensejos de 

esclarecimento da Ilustração, a Aufklärung e a cultura do pensamento puro. O momento político 

da Europa do século XVIII, ainda que encontrasse todos os motivos (a Revolução francesa, o 

Terror, o Iluminismo, a contracorrente impetuosa do Sturm und Drang) para efetuar uma guinada 

na civilização e alcançar a tão requerida cultura e liberdade, não encontrava um indivíduo 

preparado para lidar com tal mudança, não encontrava um indivíduo cultivado para lidar com a 

liberdade. Para Schiller, o momento é propício, mas a condição moral necessária para tal não 

encontrava eco na sociedade, mesmo com toda a teorização acerca da moral, como podemos ver 

em Kant e também em Rousseau
11

. Schiller tinha a consciência de que a formação de um tipo de 

                                                           
11

 Para Rousseau, no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, a condição moral 

do homem, sua vontade, caracterizava seu protagonismo no mundo. Segundo o filósofo, os animais também têm 

alguma espécie de inteligência e a diferença em relação ao homem é de graduação, ou seja, a inteligência no homem 

não é exclusiva, mas mais avançada, de maneira que a característica que difere homem e animal não é a inteligência 

racional. Pode-se pensar, então, fazendo referência à leitura de Jean-Luc Ferry sobre Rousseau, que tal diferença seja 

o caráter de sociabilidade e, logo, de linguagem, pois o homem é capaz de se organizar em sociedades políticas com 

linguagem e cultura específicas. No entanto, os animais também o fazem e são capazes de compreender, como já 

observado em experimentos científicos, até mesmo, em certa medida, na linguagem humana. Mesmo num nível 

básico, se mandamos nosso cachorro buscar um objeto que ele goste muito, o animal compreenderá e logo se nos 

aparece com o tal objeto fortemente seguro entre os dentes. Para Rousseau, enfim, o que caracteriza essa diferença 

entre homens e animais é exatamente a perfectibilidade, a liberdade. Quando falamos em liberdade estamos lidando 

indissociavelmente com a vontade. O animal não é livre. Ele tem um instinto que determina sua ação no tempo que é 

vinculado à sua natureza. Uma natureza que programa logicamente a vida desse animal. Uma abelha faz e fará o mel 

hoje, como o fez no passado mais remoto, pois ela recebeu da natureza esse programa e não pode sair dele. O animal 

não escolhe o que fazer de sua vida, de sua natureza, logo, de seu mundo. O homem decide e, não só escolhe o 
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homem capaz de tal empresa levaria tempo. De todo modo, era preciso começar a cultivá-lo. Era 

preciso dar à beleza, portanto à arte, uma condição objetiva e sob os critérios da filosofia à época 

da Iluminação. E esta tarefa consistiria, de certo modo, em fazer uma abordagem da arte de 

maneira um tanto cientificista, pois este era o método se não se quisesse cair em uma infinita 

metafísica. Tal método, em princípio, retira da beleza toda a magia e mistério que lhe é própria, 

pois a tentativa consiste em engendrar explicações lógicas para o fenômeno do Belo, sem, 

contanto, perder-lhe a essência, pois, em geral, sempre que se afasta das condições sensíveis do 

objeto, corre-se o risco de suprimir o que nele há de mais essencial. Trabalho penoso para um 

poeta ter de colocar a beleza sob uma análise rigorosa e técnica, mas necessário ao filósofo se se 

pretendia seguir o rigor da análise kantiana em busca de um fundamento e um dever ser da 

beleza.  

Mas porque é tão importante a relação com a sensibilidade? Ora, se falamos de uma 

estética, falamos em sensibilidade e na capacidade humana de sentir, pelo físico, o efeito formal 

da arte. De antemão, Schiller reconhece, tal como Kant, duas naturezas do homem que podemos 

aqui chamá-las sensível e racional, ou, física e formal. O próprio Schiller no decorrer de suas 

cartas oferece estes conceitos alternadamente, mas com o mesmo sentido. Neste trabalho vamos 

compreendê-los como sinônimos de uma mesma condição, onde sensível, físico, natural, animal, 

material referem-se à “primeira natureza” do homem que é a sua natureza sensível; e onde 

racional, formal, inteligível, moral, referem-se à “segunda natureza” do homem que é a sua 

natureza racional. Estas duas naturezas são conhecidas da filosofia kantiana, e nada há de novo, 

a não ser a abordagem que Schiller faz: podemos dizer que toda a tentativa de Schiller consiste 

em evitar a supressão de uma natureza pela a outra, ou seja, evitar que uma deva ser totalmente 

destituída para que a outra possa agir. Ao contrário, Schiller esforça-se por encontrar uma ação 

mútua entre estas naturezas, mas reconhecerá que a passagem de uma a outra é demasiadamente 

complexa.  

 

                                                                                                                                                                                            
caminho a seguir, como cria os seus próprios. Nesse sentido, o homem tem uma história (cultura) na mesma medida 

em que progride. O progresso humano em direção à sua libertação da natureza cria, ao mesmo tempo, a sua história. 

O animal não tem história (no sentido de ser educado para isto ou aquilo), afinal ele não precisa dela, pois sua tarefa 

já está inscrita na sua natureza e ele não depende dela, para, no caso da abelha, fazer o mel. Ela o fará, pois é isso o 

que ela tem de fazer. Quando discutimos com Kant e com Schiller a respeito da dupla natureza do homem, a física e 

a moral, ou ainda entre necessidade (natural) e liberdade (da razão) estamos discutindo exatamente a respeito do 

impulso que leva o homem a agir segundo sua natureza mais primitiva, ou sobre a sua natureza livre que pode, 

mesmo em condições adversas, levá-lo a uma escolha justa. 
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A passagem do estado passivo da sensibilidade para o ativo do pensamento e do querer 

dá-se, portanto, somente pelo estado intermediário de liberdade estética, e embora este 

estado, em si mesmo, nada decida quanto a nossos conhecimentos e intenções, deixando 

inteiramente problemático nosso valor intelectual e moral, ele é, ainda assim, a condição 

necessária sem a qual não chegaremos nem a um conhecimento nem a uma intenção 

moral. Numa palavra: não existe maneira de fazer racional o homem sensível sem torná-

lo antes estético. (SCHILLER, 2011b, p. 109) 

 

Ou seja, não deve haver supressão do homem sensível para que o racional possa agir, mas 

um momento que signifique a passagem de um ao outro, e novamente, num jogo que se 

autoalimenta. Para isso, Schiller lançará mão de um terceiro impulso, igualmente natural e 

necessário.  

 

1.5 Cidadão de dois mundos: Natureza física e natureza moral 

 

Mas antes de escutarmos a proposta do terceiro impulso de Schiller, concentremo-nos na 

dupla natureza do homem e compreendamos o que Schiller quer dizer quando se refere ao 

homem como “cidadão de dois mundos”. Trata-se, nesse sentido, de perceber a condição animal e 

a condição racional do homem, herança da filosofia de Rousseau, que aponta para o homem 

como ser de cultura na medida em que, para além da animalidade, faz uso da razão e adequa a 

natureza à sua vontade. Se por um lado a condição natural do homem o faz viver em função da 

necessidade, daquilo que é determinado pela natureza, por outro, a condição racional permite-lhe 

o uso da vontade, onde sua razão é capaz de determinar o seu querer. Compreendermos a relação 

destas duas naturezas, aquela que é determinada, e esta que é determinante, será fundamental para 

avançarmos no projeto da Bildung (formação) do homem estético, bem como para 

compreendermos a possibilidade do sublime que significa exatamente a possibilidade de 

superação moral. 

Nesses termos, Schiller nos diz que o homem é natureza, mas completa a natureza naquilo 

em que ela é inadequada ou insuficiente:  

 

A natureza não trata melhor o homem que suas demais obras: age em seu lugar onde ele 

ainda não pode agir por si mesmo como inteligência livre. O que faz o homem, porém, é 

justamente não se bastar com o que dele a natureza fez, mas ser capaz de refazer 

regressivamente com a razão os passos que ela antecipou nele, de transformar a obra de 

privação em obra de livre escolha e de elevar a necessidade física à necessidade moral. 
(SCHILLER, 2011b, p.25) 
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Podemos ler também neste trecho o que Schiller entende por arte, ou o papel do artista 

para apresentação da arte Ideal, enquanto dotado de gênio. Vemos também um esboço daquilo 

que Schiller chama sublime, ou seja, a arte, seja bela ou sublime
12

, permite ao homem deparar-se 

com sua segunda natureza e por meio dela fazer o que é de sua vontade, fazer-se livre. Ao mesmo 

tempo, se pensamos ainda nas condições que fazem necessária a discussão política acerca da 

liberdade, Schiller faz uma relação desta coerção que a natureza exerce sobre o homem, com a 

coerção que o Estado exerce sobre a sociedade, uma vez que o homem acolhe as leis do Estado 

sem manifestar seu livre exercício da razão, obedecendo-as cegamente pelo impulso da 

necessidade. Ou seja, o Estado, tal como a natureza, está dado, e responder a ele não é mais do 

que uma necessidade, e nada há de determinável, ou de vontade livre nesta categoria de resposta. 

Schiller diz que o homem não pode se bastar na necessitação natural, na dependência da natureza 

que é sua causa, sem que se lhe exija o uso livre da razão: o homem (moral) deve querer 

ultrapassar esse estado de dependência e o fará pelo exercício da razão. O homem obediente ao 

Estado deve alcançar sua autonomia. É importante compreendermos que não se trata aqui, como 

dissemos anteriormente, de suprimir a natureza ou o estado natural, mas compreender que este 

estado natural faz parte do conteúdo racional do homem, de maneira que ele necessita, enquanto 

ser de razão (moral), superar seu estado de mera necessitação física. A razão, para superar seu 

estado primitivo, reconhece tal estado como uma necessidade de seu próprio processo de 

conhecimento. É necessário à razão fazer o exercício de superação do estado natural, do estado 

físico, em prol de alcançar um estado ético.  

Nesse sentido, o projeto estético de Schiller relaciona-se tanto com o processo de 

sensibilidade estética para elevação à arte Ideal, enquanto gosto, quanto com a superação de uma 

comunidade meramente física, obediente à determinação da lei, em direção a uma sociedade ética 

e moralmente livre. É neste sentido que o estético se relaciona com o ético. Aquilo a que Schiller  

chama de estado natural pode ser representado por “todo corpo político que tenha sua instalação 

originalmente derivada de forças e não de leis” (SCHILLER, 2011b, p.26), o que significa dizer 

de algo que não é, de fato, determinado pela vontade, mas imposto pela força, seja da natureza, 

seja do Estado. Enquanto o homem físico vive o mundo de necessidade, o homem ético se cala, e 

sua razão se resume em lidar com as forças ora impostas. A ideia de reconciliação dos dois tipos 

de homem, o natural e o moral, ou o físico e o ético, é fundamental no pensamento de Schiller, já 

                                                           
12

 Mais adiante, no capítulo 2, desenvolveremos o conceito de sublime. 
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que a atividade do homem moral não deve querer superar a do homem físico, pois, desse modo, 

colocaríamos a razão em conflito com algo que lhe é estritamente necessário, a sua primeira 

natureza, e, ao mesmo tempo, estaríamos dilacerando o homem ao separar o homem ético do 

homem físico. Schiller não pretende colocar em confronto humanidade e animalidade por 

acreditar que os próprios meios da animalidade são necessários à condição de humanidade e, 

dessa maneira, não seria possível alcançar a liberdade da razão sem ter a natureza como solo. O 

processo de conhecimento deve ser reconciliado e simultaneamente vivido, tanto pelo homem 

físico, quanto pelo homem moral, tanto pela sociedade política prática, quanto pela sociedade 

moral ideal.  

Já no final da terceira carta sobre a Educação Estética do Homem, Schiller apresenta a 

necessidade de conciliar estes dois momentos (ético e natural) propondo que o natural não fosse 

meramente egoísta e voltado para si, em cega obediência e de razão limitada, mas que 

concordasse com as leis da razão e, ao mesmo tempo, que o ético não fosse regido por uma moral 

Ideal, inalcançável e abstrata, sobre a qual não se possa agir, mas que concordasse com as 

impressões. Schiller sugere, portanto, o terceiro estado, a terceira via, que é a via do estético que 

“aparentado com os outros dois, que estabelecesse a passagem do domínio das simples forças 

para o das leis, e que, longe de impedir a evolução do caráter moral, desse à eticidade invisível o 

penhor dos sentidos” (SCHILLER, 2011b, p.27). No plano de formação da sociedade pela via da 

cultura estética, a proposta de Schiller é superar o estado de privação (privação dos sentidos ou 

privação da razão em cada um dos casos) pelo estado da liberdade. E eis a determinação principal 

do homem: ser livre.  

Para seguirmos adiante, faz-se importante ajustarmos nosso vocabulário acerca de alguns 

conceitos de Schiller: Por liberdade, “adotando a perspectiva da filosofia prática, a liberdade é 

uma ideia diretamente relacionada à capacidade de se autodeterminar, portanto de impor a 

vontade, como escolha, com relação às determinações da causalidade natural” (SÜSSEKIND, 

2011, p.14). Essa liberdade pode se anular se a vontade não for capaz de determinar sua escolha, 

ou seja, se a vontade não tiver condições de agir conforme sua determinação, ela não será, jamais, 

livre. Nesse sentido, como pode a vontade agir, sempre, conforme exige sua natureza 

fundamental que é ser livre? Por meio da cultura. E aqui temos outro conceito importante. Para 

Süssekind (Ibid., p.14), a cultura “deve libertar o homem, ajudando-o a preencher inteiramente o 

que ele é como conceito”, ou seja, como o ser que quer. Por cultura física entendamos como a 
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possibilidade de o homem, pelo próprio advento da cultura – sua arma contra a natureza –, 

aperfeiçoar-se a si mesmo, enquanto ser físico e natural, tirando da própria natureza aquilo que 

pode combatê-la, fisicamente. Com a cultura moral pretende-se um passo a mais e além. Schiller 

sempre evocará a ideia de oposição entre natureza e razão, entre a vontade do homem e a 

necessidade. Segundo a perspectiva schilleriana, o homem só se torna verdadeiramente humano 

quando vive de maneira complementar estas duas naturezas opostas. No entanto, elas não se 

complementam por si só, mas exigem um terceiro impulso. Para Ricardo Barbosa, Schiller expõe 

duas manifestações da liberdade – a liberdade física e a liberdade moral: “Pela primeira, 

simplesmente seguimos a nossa vontade; pela segunda, determinamos racionalmente a nossa 

vontade” (BARBOSA, 2005, p. 232). E deve ser exatamente no jogo entre estas duas naturezas 

que a liberdade e a humanidade propriamente ditas devem ocorrer. É por esse motivo que Schiller 

insiste na atividade do terceiro impulso, o estético, cuja natureza exige tanto o sensível quanto o 

moral. O estético se apresenta, para Schiller, como condição de possibilidade para a edificação de 

um Estado moral, sem que esta moralidade seja redutora da liberdade humana, mas, ao mesmo 

tempo, que seja a possibilidade de constância e duração desse estado de liberdade. A liberdade 

estética também significa autonomia, a mesma autonomia necessária à liberdade moral, e pela 

qual a vontade determina o seu querer. É preciso que o moral participe no domínio da 

sensibilidade como ação da própria liberdade. Se o homem precisa agir, que ele o faça no “reino 

das causas”, na natureza propriamente dita, e não de maneira teórica e abstrata. A conduta ética 

do homem tem que passar, inevitavelmente, pela sua condição e natureza humana, de modo que, 

para se atingir o ético, o homem necessita do sensível. No entanto, “nenhum constrangimento 

físico pode intervir nesse direito régio de sua pessoa” (SCHILLER, 2011b, p.29) que é a vontade 

livre entre o dever e a inclinação. Schiller concebe a definição de vontade diferentemente de 

Kant. Schiller defende que a vontade não seja legislada pela razão, mas que seja ligada também 

aos sentimentos. De certo modo, a vontade boa (Wille) em Kant está ligada à razão, ou obedece a 

ela: é uma razão prática, como sugere Márcio Suzuki:  

 

Uma vez que para a dedução das ações a partir de leis exige-se razão, a vontade não é 

nada mais senão razão prática. Se a razão determina incontornavelmente a vontade, as 

ações de um tal ser, que são reconhecidas objetivamente como necessárias, são também 

subjetivamente necessárias, isto é, a vontade é uma faculdade de escolher apenas aquilo 

que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como necessário, isto é, como 

bom. (SUZUKI In SCHILLER, 2011b, p.140) 

 



33 

 

Mas, para Schiller, a razão não deve, em nenhuma hipótese, considerar apenas aquilo que 

é moralmente bom, desconsiderando a inclinação natural. A moralidade reside exatamente no 

valor de fazer jogar a inclinação natural por aquilo que é mediatamente agradável com aquilo que 

deve, mesmo contra a vontade, ser moralmente bom. A vontade é livre tal como deve sê-lo 

também o dever. Na perspectiva de Schiller, dever e inclinação devem lutar; no entanto, é preciso 

que concordem com a razão para fazer valer uma legislação universal. No âmbito do estético, tal 

universalidade é o Ideal de beleza, no da sociedade, o Estado, em conceito mais geral e 

totalizante que agrega em si cada individualidade. Cada indivíduo, “homem temporal”, tem em si 

um “homem ideal e puro”, e a reconciliação deve se dar na unidade destes dois homens. Schiller, 

em sua análise, sugere que este homem ideal é representado pelo Estado, onde Estado significa 

uma unidade objetiva da multiplicidade de indivíduos, e há duas maneiras de o homem temporal 

coincidir com o homem ideal: ou “pela opressão do homem empírico pelo puro, quando o Estado 

suprime os indivíduos; ou pelo fato de o indivíduo tornar-se Estado, quando o homem no tempo 

se enobrece em direção ao homem na Ideia” (SCHILLER, 2011b, p.30). De todo modo, vemos 

aqui uma natureza, o Estado, suprimindo a outra, o indivíduo, e segundo Schiller “é ainda muito 

imperfeita uma constituição do Estado que só seja capaz de produzir a unidade pela supressão da 

multiplicidade” (SCHILLER, 2011b, p.30).  

Ao estabelecer não um caminho teórico para o conhecimento e a liberdade, mas antes 

disso, afirmar um estado de sensibilidade, Schiller está trazendo uma conotação antropológica 

para sua filosofia, onde a cultura do homem, em sua história, tem significação diante de sua 

formação e escolhas entre o dever moral e a vontade. É totalmente precário se o caráter ético, 

para se formar, necessitar suprimir o natural, e é essa a cultura moderna que Schiller combate. A 

multiplicidade dos indivíduos precisa ser mantida e isso será conseguido através de uma 

formação estética, uma formação que permite a experiência de modo subjetivo, mas que é 

destinada ao Ideal. Assim, se o indivíduo é culturalmente bem formado, cultivado, ele terá sua 

especificidade preservada e respeitada, e o Estado, como unidade, deve garantir a existência 

desse indivíduo em sua particularidade e, mais do que isso, o Estado deve dar forma a esse tipo 

de homem. O homem, no entanto, em relação à sua dupla natureza, pode ser concebido de dois 

modos, segundo Schiller. Ele pode ser selvagem: no alemão encontramos três palavras que 

podemos utilizar para expressar o sentido de selvagem – wild (selvagem), wüst (desperdício), roh 

(cru). Termos com profunda relação com a noção de um homem em estado bruto, cru, homem 
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puramente físico, quando os seus sentimentos imperam sobre os princípios morais, quando 

selvagem é a primeira natureza, que é conduzida pela determinação do desejo e da necessidade, 

sem se referir ou se apoiar no dever moral. E pode ser bárbaro: no alemão, ungebildet (sem 

nenhuma educação, não formado), termo que tem elo com a noção de não autonomia, de não 

esclarecimento. O homem tutelado. É possível vermos na acepção desta palavra uma derivação 

em forma negativa do termo Bildung (formação) e do termo Verunstaltet (desfigurado), sem a 

materialidade de sua figuração, quando seus princípios destroem seus sentimentos, quando a 

razão impera ao impor o dever e exigir cegamente o cumprimento deste, mesmo que o sentimento 

do indivíduo seja posto em esquecimento. Quando Schiller se refere a bárbaro, refere-se ao 

homem alienado pelo Estado e pela cultura unilateral da razão, o que é diferente do selvagem, 

que significa o homem preso à natureza em seu excesso, no arbítrio desmedido e inconsequente, 

sem quaisquer considerações morais. Em ambos os casos vemos também uma supressão de seu 

oposto. Portanto, nem um nem outro servem como exemplo do homem proposto por Schiller, o 

homem estético, o homem cultivado que “faz da natureza uma amiga e honra sua liberdade, na 

medida em que apenas põe rédeas a seu arbítrio” (SCHILLER, 2011b, p.31) sem precisar pôr fim 

à sua própria natureza física e à necessidade. 

O arbítrio pode significar uma liberdade demasiada, desmedida, que leva o homem ao 

exagero e por vezes à violência e à barbárie. Há, por exemplo, uma clara relação do arbítrio 

desmedido e fora de controle explicitado na peça Os Bandoleiros (Die Räuber), no período do 

Sturm und Drang, que nos mostra a impossibilidade de uma passagem direta do nível de 

animalidade – o selvagem – para um nível de independência moral.  

Pensando a sociedade europeia do século XVIII, Schiller nos diz que o arbítrio, nas 

esferas mais pobres da sociedade, entra em desacordo com a lei civil em função da satisfação 

animal, ou seja, de seu estado mais primitivo, e “a sociedade desregrada recai no reino elementar 

em vez de ascender à vida orgânica” (SCHILLER, 2011b, p.33). Ao mesmo tempo, o homem 

nobre, por sua cultura, torna-se tão abominável quanto o pobre quando faz o uso moral de sua 

razão em função de satisfazer também apenas o reino do agradável, e, então,  

 

A ilustração do entendimento da qual se gabam não sem razão os estamentos refinados, 

mostra em geral uma influência tão pouco enobrecedora sobre as intenções que até, pelo 

contrário, solidifica a corrupção por meio de máximas. Negamos a natureza no campo 

que de direito é seu para experimentar, no campo moral, sua tirania; à medida que 

resistimos às suas impressões, dela tiramos nossos princípios. (SCHILLER, 2011b, 

p.34).  
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A crítica de Schiller consiste em uma consideração da cultura teórica como insuficiente 

para a formação de um Estado ético, e a atual sociedade ilustrada, no fim das contas, se fundaria 

no egoísmo. O plano de esclarecimento da Aufklärung mostra-se severo e abrupto demais ao 

exigir do homem uma passagem direta a um estado de consciência racional e de clareza de 

entendimento sem nem mesmo amadurecer sua consciência sensível. Mais uma vez, uma 

valorização equivocada e unilateral (que abandona o homem natural, físico, sensível) de uma 

moralidade que mais separa do que une os indivíduos. Mas de onde vem esse antagonismo? 

Como superá-lo? 

 

1.6 O Homem conciliado: os gregos 

 

Schiller designa a expressão estado de natureza de duas maneiras. Ambas se referem a 

um tipo de unilateralidade: estado de natureza quando apenas a parte sensível, animal, do homem 

reina; e estado de natureza quando apenas a razão legisla, suprimindo a parte sensível do homem. 

É justo se pensarmos que Schiller diz que o homem é um cidadão de dois mundos (o moral e o 

sensível) e, nesse sentido, ambos são naturais. O problema que se coloca, reforçamos, é quando o 

estado tende a um único tipo de natureza ao mesmo tempo em que nega o outro. Se Schiller é um 

filósofo da reconciliação, é justo que ele faça jogar estas duas naturezas e busque, nessa 

multiplicidade, a unidade desejada e já vista, por exemplo, no homem grego. No caso dos gregos, 

eles não se tornaram vítimas da razão como ocorre com os modernos. O grego será tido como 

modelo para o projeto de Schiller, e podemos constatar isso quando ele nos diz que “vemo-los 

ricos, a um só tempo, de forma e de plenitude, filosofando e formando, delicados e enérgicos, 

unindo a juventude da fantasia à virilidade da razão em magnífica humanidade” (SCHILLER, 

2011b, p.35). Nesse sentido de os gregos terem mantido unidade com a natureza é que se pode 

dizer que a razão para eles não se apresentava como algo dissociado do mundo das coisas, mas 

integrado e ordenado. 

Schiller compartilha com a perspectiva de Winckelmann (1717-1768) sobre o modelo 

grego e sua relação com a natureza, que nos diz que “o único caminho para nos tornarmos 

grandes e, se possível, inimitáveis, é a imitação dos antigos...” (BORNHEIM, 2009, p.152), e 

segue na busca de uma reconciliação com o mundo grego – ideia que era combatida pelo Sturm und 

Drang e pelo romantismo da época, cujo desejo era de total ruptura – no intuito de experimentar 
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daquilo que para os gregos era uma nobre sensibilidade e uma tranquila grandeza. Segundo 

Süssekind, as ideias de Winckelmann “se inserem em um projeto mais amplo de análise e 

compreensão da arte grega, um esforço de interpretação que influenciou decisivamente a literatura e a 

filosofia alemãs nos séculos seguintes” (SÜSSEKIND, 2008, p.68). A imitação da natureza pelos 

modernos, não pelo seu caráter mimético enquanto conceito, mas pelo tipo de natureza a ser 

imitada, torna-se insuficiente para encontrar, por meio dela, uma manifestação da beleza. O que 

queremos dizer é que concerne também aos gregos um caráter mimético de sua obra de arte, tal 

qual essa mímese está para os modernos, no entanto, segundo Winckelmann, a natureza não é 

mais a mesma, ou a natureza dos gregos não é a mesma natureza da Alemanha de seu tempo. E 

nesse sentido é que se dá a importância do pensamento de Winckelmann para um novo conceito 

de beleza, e os gregos, que sempre foram nossos mestres na cultura, no pensamento e na arte, 

continuam a sê-lo, porém, nosso modo de vê-los deve ser outro
13

. Os gregos imitaram a natureza 

e o que nos resta de sua obra revela-nos uma natureza grandiosa. A arte grega clássica mostra-nos 

na pintura e na escultura obras de beleza singular, com formas tão perfeitas que se aproximam, 

em sua expressão e figuração, da própria humanidade. Ora, seu modelo era o homem grego, cujas 

formas e educação eram outras que desconhecemos, ou que só conhecemos mesmo pelo que nos 

resta de sua arte. Então, aquela bela aparência de um corpo simétrico, de uma sobriedade 

inigualável e formas perfeitas revelam não apenas uma outra natureza, mas também um outro 

ponto de vista do grego sobre ele mesmo. Dessa maneira, o artista exprimia em sua arte o espírito 

de seu tempo, e sentia esse espírito superior nele mesmo, e por isso Schiller diz em sua segunda 

carta ao conde de Augustenburg: “não quero viver noutro século, nem quero ter trabalhado para 

outro. É-se tanto cidadão do tempo quanto cidadão do Estado” (SCHILLER, 2011b, p.23).  

Podemos entender, neste contexto, que esse espírito de que falamos é a própria ideia de 

beleza; assim, o grego tinha uma relação íntima e una com o belo, e esse sentimento de beleza é 

que era esculpido em suas obras, narrado em sua poética e feito ato em seus palcos. Os gregos 

tinham, portanto, uma reconciliada relação com o belo e o encontravam manifesto na natureza, 

                                                           
13

 Numa perspectiva hölderliniana, que difere muito da perspectiva corrente do século XVIII no que diz respeito à 

poética clássica, tem-se a concepção de que “a Grécia, como tal, a Grécia, ela mesma, não existe. (...) E que aquilo 

que nós conhecemos dela, que é talvez o que ela foi ou o que manifestou de si mesma, não é o que ela realmente era 

– o que, em contrapartida, talvez nunca tenha aparecido”. (LACOUE-LABARTHE, 2000, p.218). Esse ponto de 

vista é amplamente discutido por Lacoue-Labarthe no texto “Hölderlin e os gregos”. Nele se discute uma reviravolta 

na produção poética quando Hölderlin, perguntando se os gregos ainda nos falam, se podemos ainda fazê-los falar, 

apresenta o problema que delineia a tragédia e se esta é ainda possível na modernidade. A questão de Hölderlin passa 

pela discussão do próprio e do impróprio, ou seja, da ideia de que uma cultura só se conhece em sua integralidade 

porque ela está instalada no próprio tempo. 
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assim, ao imitar a natureza, pela sua perspectiva mais orgânica, estavam eles captando o belo 

ideal representado como pura expressão do indizível.  

 

1.7 O homem cindido: os modernos 

 

Mas justo na filosofia de Schiller, forma e conteúdo mal se deixam 

separar. Por isso pode-se reportar às suas próprias exposições no 

artigo “Sobre os limites necessários no uso das formas belas”, no 

qual é exigido que a exposição filosófica deva unir de novo o 

separado e “recorrer sempre ao homem como um todo através da 

exortação unificada das forças sensíveis e espirituais”.  

(WIESE apud BARBOSA, 2004, p.14) 

 

Para Winckelmann e o classicismo, o homem moderno teria perdido essa relação com a 

beleza e não teria, por fim, um conceito próprio de beleza. O que significa que a natureza dos 

modernos não é tão perfeita quanto à dos gregos e qualquer obra de arte que tenha um modelo 

imperfeito expressará uma forma imperfeita. Sendo assim, a expressão artística alemã estaria 

comprometida no que diz respeito a sua beleza estética, ainda que, sistematicamente, os artistas 

se dispusessem ao perfeito uso das regras de composição de sua obra. Não se trata mais de uma 

tékhné, mas de uma nova operação de produção que considere mais do que a obra, seu suporte ou 

seu material, mas que passe a considerar o artista enquanto meio de expressão da beleza, um 

meio que recebe da natureza as regras da arte e a coloca em cena como materialidade estética. 

Assim, os clássicos como Goethe e Schiller buscam dominar aquele cavalo desvairado que é a 

exaltada força da juventude pré-romântica, e tentam ultrapassar o entendimento da forma como 

elemento principal da obra de arte. O efeito da arte – o estético – deve ser preponderante, 

colocando em equilíbrio a necessidade e o dever moral, agindo, portanto, sobre a formação do 

indivíduo. 

A emancipação do Estado só se dará, portanto, quando o indivíduo, que é uma parte do 

todo do Estado, encontrar acordo entre suas duas naturezas. “O Estado deve ser uma organização 

que se forma por si e para si, e é justamente por isso que ele poderá tornar-se real quando suas 

partes tiverem afinado com a Ideia do todo.” (SCHILLER, 2011b, p.31). Desse modo, a 

prerrogativa do classicismo alemão, que se pergunta como é possível que os gregos tenham sido 

capazes de representar o seu tempo e os modernos não possam ousá-lo, significa encontrar, no 

antigo, o modelo a ser aperfeiçoado pelo homem moderno. Vemos nesse contexto uma mimética 
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que não se reduz a uma mera imitação da natureza, mas a um melhoramento da natureza pelo 

advento da razão. Vemos, como já dissemos anteriormente, uma necessidade de completar a 

natureza naquilo em que ela nos falta. Numa definição geral, o homem grego pôde ter sido mais 

ousado ao representar o seu tempo porque ele recebera da natureza (a que tudo une) as condições 

e forças de sua existência. Já o homem moderno recebe do entendimento (a que tudo separa) toda 

a sua força e concepção de mundo. 

E aqui, entendamos perfeição como o uso do entendimento, no entanto, um entendimento 

que joga com o impulso lúdico, que joga com o gosto pelo belo agregando o sensível à 

experiência do conhecimento. Essa lucidez, essa “serena tranquilidade” abordada por Schiller, 

não era possível de se ver em sua fase do Sturm und Drang. Numa crítica
14

 de Schiller, já 

classicista, ao poeta Gottfried August Bürger, ele deixa para trás a lembrança de que participara 

do Sturm und Drang e denigre o poeta que, em pleno tempo da serenidade classicista, continua 

escravo do entusiasmo juvenil. Schiller dispara que o “Entusiasmo não basta; exige-se o 

entusiasmo de um espírito culto” (SCHILLER apud ROSENFELD, 1996, p.271) e completa “que 

o entusiasmo do poeta se perde não raro além dos limites da loucura, que seu fogo com 

frequência se torna fúria e (…) de modo algum é a disposição anímica de harmonia benfazeja que 

o poeta deve nos colocar” (SCHILLER apud ROSENFELD, 1996, p. 272).  Schiller, com isso, 

mostra-nos uma abertura para a ordem e culto ao belo, na qual o fenômeno estético propriamente 

dito é a materialização da possibilidade de liberdade, portanto de pleno exercício do 

entendimento, afinal, a beleza é causa do prazer não apenas à sensibilidade, mas, principalmente, 

causa do prazer na reflexão se considerarmos inextinguível a herança kantiana.  

Mas mesmo a sociedade grega chegara ao seu fim como um mundo de unidade. O 

entendimento começara a se separar da intuição e da sensação. Chegaram (as sociedades gregas) 

ao grau máximo de seu desenvolvimento e o próximo passo só poderia ser a fragmentação de sua 

totalidade com vistas a um conhecimento e uma razão subdivididos. Esse caminho da 

fragmentação, segundo Schiller, faz parte do progresso da espécie, “embora muito pouco de bom 

possa haver para os indivíduos nessa fragmentação de seu ser, inexiste outra maneira de a espécie 

progredir” (SCHILLER, 2011b, p.39). Partindo disso, é compreensível que a modernidade, para 

Schiller, se encontre exatamente nesta fase de cesura, nesse apartheid que exclui o indivíduo do 
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 Publicada em 1791 numa revista alemã chamada Allgemeine Literatur-Zeitung. Todo o conteúdo da revista, 

publicada entre os anos de 1785 a 1804, está disponível para consulta on-line no idioma alemão. 
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Estado, onde a noção de todo vigora ao mesmo tempo em que suprime e isola a noção de 

indivíduo.  

Desse modo, circunscrita em um mundo cindido, a tarefa da Aufklärung, a tarefa da razão 

absoluta em direção à liberdade moral, ou à construção de um Estado racional, revela-se 

impossível para uma modificação do Estado sobre esta situação de marginalização do sujeito, 

isolado e cindido. Ao mesmo tempo em que é a causa dessa cisão, o Estado que temos no século 

da modernidade foi fundado por este tipo de homem, o cindido. Desse modo, o Estado não 

poderia receber, de sua própria cria, a sua cura. Um Estado legislado unicamente pela razão e 

pela moralidade falha com a natureza humana que é dupla, ou seja, também sensível, e a moral 

generalizante do Estado suprime a individualidade e estabelece um modelo de entendimento 

único. Nas palavras de Barbosa (2004, p.08) a “estagnação da Aufklärung no intelectualismo da 

cultura teórica” impedia o avanço do homem rumo à conscientização sua dupla natureza. A 

sociedade dita “iluminada” pela razão dissociou-se do mundo prático, e as antigas verdades, as 

ilusões dos sentidos, foram sendo substituídas por uma razão pura, mas também insuficiente para 

abarcar o homem em sua totalidade e, ao mesmo tempo, uma razão também guiadora e incapaz 

de livrar o homem do pensamento tutelado. 

É neste sentido que a tarefa de construir o Estado ideal não encontra, ainda, uma estirpe 

capaz de fazê-lo. Essa tarefa de modificação do Estado, Schiller o sabe, é de todo extemporânea e 

é preciso, antes, unificar a natureza no homem para a criação de uma nova política e de um novo 

Estado:  

 

Será preciso considerar extemporânea toda tentativa de uma tal modificação do Estado, e 

quimérica toda a esperança nela fundada, até que seja de novo suprimida a cisão no 

interior do homem e sua natureza se desenvolva o suficiente para ser, ela mesma, artista 

e capaz de assegurar realidade à criação política da razão. (...) uma tarefa para mais de 

um século. (SCHILLER, 2011b, p.43-44) 

 

A formação do homem estético se dará a partir do processo natural de apaziguamento dos 

impulsos, um processo que pode ser longo, pois o homem precisa ser preparado para lidar com 

essa tranquila e nobre relação dos impulsos imediatamente antagônicos. Sua autonomia precisa 

ser garantida sem que se agrida o processo de formação do todo, do Estado. Sua liberdade precisa 

ser entendida por ele mesmo, e isso se dará na medida em que ele aprender a controlar seus 

impulsos. Durante esse processo, é natural o conflito das novas tendências do novo homem com 
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as máximas já calcificadas da lei determinada, mas consiste nessa sabedoria em pôr rédeas aos 

impulsos, o alcance da liberdade. Tal sabedoria deve se dar, segundo Schiller, pelo equilíbrio 

entre o prático, o teórico e o estético, e, portanto, “caberia à cultura estética desencadear esse 

processo de tal modo que a razão não mais se firmasse unilateralmente, mas se enraizasse no 

cotidiano pelo desdobramento integrado das distintas formas da racionalidade.” (BARBOSA, 

2004, p.28). Schiller está convencido de que a luz
15

 já fora lançada pela razão e pela filosofia, 

mas faltava o calor, e este, partindo do coração, só poderia encontrar lugar no estético.  

 

1.8 Como a cultura estética pode unificar a natureza mista no homem e como ela pode 

formar o seu caráter? 

 

A formação de um novo homem exige também a formação de um novo caráter, 

enobrecido. O atual Estado, de constituição bárbara, não pode, como vimos, erguê-lo por ele 

mesmo, por intermédio de suas leis. Seria preciso uma outra fonte que não o Estado. Uma fonte 

que não estivesse corrompida, uma fonte que fosse o instrumento dessa formação e 

enobrecimento do caráter: as belas-artes, em realidade, a educação estética. As artes cumpririam 

esse papel de elevação do caráter pelo fato de serem atemporais e não contingenciais como são as 

leis, afinal, a arte bela não se restringe a um tempo estático como a história e como as leis. A 

verdadeira arte, a arte que expressa o ideal e que apresenta o suprassensível, perpassa o tempo e 

fala com o homem naquilo que ele tem de essencial. Sua origem é o espírito e não a letra da lei. 

Nesses termos, é preciso compreender a arte como uma esfera autônoma, de maneira que, sobre 

ela, o homem político ou o poder do Estado não possam intervir diretamente, senão promover 

indiretamente uma intervenção, mas sem condição de corromper sua essência. Essa autonomia da 

arte garante também a autonomia da moral. Segundo Barbosa, “as leis da arte não podem ser 

ditadas pelas contingências do gosto, mas apenas pelo espírito” (BARBOSA, 2004, p.30) e 

completa ao dizer que a função da obra de arte perpassa a história, superando o gosto de época.  

 

Ao contrário, ela (humanidade ideal) só se concretiza numa relação viva com as obras 

exemplares, antigas ou modernas. Tais obras são exemplares porque transcendem todas 
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 Os termos luz e calor podem ser lidos na nota 32 de Márcio Suzuki a propósito das Cartas a Augustenburg (2011b, 

p.143). Podemos notar por este termo, calor, como Schiller pretende se apropriar cada vez mais da sensibilidade e da 

fruição do belo, da obra de arte bela, pelo uso dos sentidos, do afeto e do pathos, deixando que a luz (razão) venha 

em segundo plano, mas não menos importante, despertada pelo estético e destinada ao moral. 
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as medidas locais, a contingência de todos os contextos; como a verdade teórica e a 

correção normativa, sustentam sua pretensão de validade estética como algo passível de 

reconhecimento por todos e por cada um. (BARBOSA, 2004, p.30) 

 

Schiller jamais abandona este princípio de reconciliação entre o todo e as partes, entre 

indivíduos e Estado. Quando colocamos nesses termos, em que a educação estética pode cumprir 

o papel de melhoramento do homem de maneira mais efetiva que o domínio teórico da razão, 

atribuímos à arte um papel ainda superior ao da filosofia, justamente pelo fato de esta, a arte, 

dever ser desinteressada e atemporal. Schiller, referindo-se a esta superioridade, declara que 

“durante séculos inteiros veem-se os filósofos e os artistas ocupados em imergir a verdade e a 

beleza nas profundezas da humanidade vulgar; aqueles naufragaram, mas estas emergem 

vitoriosas por sua força vital indestrutível” (SCHILLER, 2011b, p.47).  

É importante frisar que essa permanência deve ser o papel da arte, mas não a intenção do 

artista. Se anteriormente dissemos que o artista deve ser filho de sua época, acertamos nesse 

sentido, mas a sua arte não deve sê-lo, do contrário, ela estaria fadada ao fracasso e à 

determinação do tempo. A arte tem poder permanente. Numa alusão de como as leis dos homens, 

e os homens eles mesmos, passam no tempo, e a arte permanece, encontramos em Schiller uma 

metáfora bastante significativa que nos diz que “o romano do primeiro século já de há muito 

havia dobrado os joelhos ante seus imperadores, quando as esculturas ainda permaneciam eretas”. 

(SCHILLER, 2011b, p.48). O artista, mesmo circunscrito numa comunidade determinada, deve 

furtar-se à corrupção de seu tempo na constituição de sua obra poética. “Mas como o artista pode 

se resguardar das corrupções de sua época, que o envolvem por todos os lados?” (SCHILLER, 

2011b, p.48). Essa é a pergunta de Schiller, à qual ele responde que é pela suspensão do juízo 

subjetivo. O artista, amigo da verdade e da beleza, deve suspender o seu juízo e imprimir em sua 

obra a autonomia da arte, livre de interesses e de utilidade. Ele deve buscar o Ideal, deixando ao 

entendimento aquilo que for de seu alcance, mas garantindo à imaginação a possibilidade de 

jogar com a verdade.  

 Nesse momento, devemos nos atentar ao juízo de gosto e tentar compreender como 

Schiller via a possibilidade de um fundamento objetivo para o gosto, sem o qual um projeto de 

formação moral de uma nação estaria comprometido. Como pode o gosto contribuir para a 

moralidade? Passemos então à definição kantiana de gosto, para, mais adiante, pensarmos o 

gosto, em Schiller, como um ato da liberdade. 
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1.9 Kant e o juízo de gosto 

 

O juízo de gosto, para Kant, não é de fato um conceito, nem deve ser acompanhado de 

um, e menos ainda, esse juízo está destinado a produzir conhecimento, pois não é um juízo 

lógico. O juízo de gosto é um juízo estético, subjetivo, que apreende no fenômeno o belo 

apresentado, sem, com isso, conhecer o belo objetivamente. É por isso, por não ser um conceito e 

por não ser um juízo de conhecimento, que se pode dizer que o gosto é e deve ser desinteressado. 

Ou seja, o juízo de gosto não deve defender nenhuma finalidade outra que não seja a experiência 

do prazer ou do desprazer.  

 

Contrariamente, o juízo de gosto é meramente contemplativo, isto é, um juízo que, 

indiferente em relação à existência de um objeto, só considera sua natureza em 

comparação com o sentimento de prazer e desprazer. Mas esta própria contemplação é 

tampouco dirigida a conceitos; pois o juízo de gosto não é nenhum juízo de 

conhecimento (nem teórico nem prático), e por isso tampouco é fundado sobre conceitos 

e nem os tem por fim. (KANT, 2012, p.45-46) 

 

Os sentimentos de prazer e desprazer são subjetivos e nada há de objetividade, pois o 

sujeito sente nele mesmo, e isso nada tem a ver com a existência ou permanência do objeto em si, 

então dito belo.  

Algumas referências das representações (objetos belos) podem ser objetivas, por exemplo, 

as condições de espaço e de tempo bem como a materialidade e a forma empíricas do objeto. 

Kant, na CRP, nos apresenta as intuições puras de tempo e espaço, o que depois ele chamou de 

estética transcendental. Nesses termos, a percepção de mundo está diretamente ligada a estes dois 

sentimentos internos, tempo e espaço, onde, invariavelmente, ocorrem os fenômenos. Se de uma 

dada experiência sensível, a posteriori, retiramos desse processo de conhecimento tudo aquilo 

que está diretamente ligado a uma experiência eminentemente empírica, o que sobra são 

exatamente os puros conceitos de tempo e espaço. Se uma experiência aconteceu, ela ocorreu em 

algum lugar do espaço, dentro de um conceito universal de espaço, e em algum momento do 

tempo, também dentro de um conceito universal de tempo. Assim, o que há de a priori e de 

objetivo na experiência sensível é a determinabilidade do tempo e do espaço. Kant argumenta que  

 

A cor verde dos prados pertence à sensação objetiva, como percepção de um objeto do 

sentido; o seu agrado, porém, pertence à sensação subjetiva, pela qual nenhum objeto é 

representado: isto é, ao sentimento pelo qual o objeto <Gegenstand> é considerado 

como objeto <Objekt> da complacência (a qual não é nenhum conhecimento do mesmo). 

(KANT, 2012, p.42) 
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O que depreendemos desta afirmação é que a sensação de agradabilidade, ou aquilo que 

Kant chama no terceiro parágrafo da CFJ de “complacência no agradável”, está diretamente 

ligado a uma sensação interessada, a uma inclinação do sujeito ao prazer do agradável. “Ora, que 

meu juízo sobre um objeto, pelo qual o declaro agradável, expresse um interesse pelo mesmo, já 

resulta claro do fato que mediante sensação ele suscita um desejo de tal objeto” (KANT, 2012, 

p.42). Desse modo, não podemos dizer que belo é aquilo que é agradável, pois desse modo 

contrariaríamos a tese de que o juízo sobre o belo deve ser livre de interesses.   

Da mesma maneira, tal como na exposição sobre o agradável, não podemos tentar definir 

o belo como sendo aquilo que é bom. A concepção de que algo é bom, no sentido de que seja 

bom para, ou mesmo que seja bom em si, corrobora para a argumentação de que se o juízo de 

gosto define algo como sendo belo porque esse algo carrega ou traz a sensação de bom, há nessa 

relação um interesse, uma finalidade que está diretamente relacionada ao objeto e sua 

permanência para os sentidos. Bom é um juízo de valor e não um juízo estético e, dessa maneira, 

não podemos chamar belo o objeto apenas porque ele desperta o valor de bom. Segundo Kant,  

“entre o agradável e o bom, ambos concordam em que eles sempre estão ligados com interesse ao 

seu objeto (...) Pois o bom é o objeto da vontade (isto é, de uma faculdade da apetição 

determinada pela razão)” (KANT, 2012, p.45). O belo, portanto, é um outro modo de 

complacência que se percebe pelo gosto e difere, no que diz respeito ao desinteresse, dos modos 

do agradável e do bom. Em uma palavra, “gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de 

um modo de representação mediante uma complacência ou descomplacência independente de 

todo interesse. O objeto de tal complacência chama-se belo” (KANT, 2012, p.47).  

Sem ousarmos uma pesquisa aprofundada sobre a estética kantiana, trazemos aqui os 

aspectos que acreditamos mais importantes acerca do gosto e que são preponderantes não apenas 

para Schiller, mas para toda a estética do século XVIII. Afinal, Kant envidava esforços no intuito 

de combater o dogmatismo e as fórmulas das estéticas contemporâneas que insistiam em 

encontrar formas e padrões de classificação e determinação para a beleza e para o gosto.  

Kant proporá, com a CFJ, garantir ao gosto uma subjetividade universal, bem como uma 

liberdade, de maneira que este não ficasse preso às regras lógicas de fruição e de produção da 

arte, pois, segundo ele, “não pode haver nenhuma regra de gosto objetiva, que determine através 

de conceitos o que seja belo” (KANT, 2012, p.73) e, ao mesmo tempo, também não ficasse 
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restrito às teses eminentemente empiristas, como aquelas defendidas pelos sensualistas. São 

nesses mesmos termos, de fugir a uma determinação lógica para o juízo de gosto e para a beleza, 

que Kant dirá que (1) “o juízo de gosto não se funda sobre conceitos, pois do contrário se poderia 

disputar sobre ele (decidir mediante demonstrações)” (KANT, 2012, p.200). Disputar, aqui, 

significa exatamente dar ao gosto um caráter demonstrável seja pela lógica, a matemática ou 

qualquer determinação normativa.  

Por outro lado, vemos uma afirmação diametralmente oposta que diz que (2) “o juízo de 

gosto funda-se sobre conceitos, pois do contrário não se poderia, não obstante a diversidade do 

mesmo, discutir sequer uma vez sobre ele (pretender a necessária concordância de outros com o 

juízo)” (KANT, 2012, p.200). Com essas duas afirmações temos o que Kant denomina como 

antinomia do gosto com sua tese (1) e sua antítese (2), da qual podemos depreender que deve 

haver, para o gosto, algum conceito objetivo que permita que a mesma opinião sobre o fato de tal 

objeto ser belo possa ser compartilhada por todos e por qualquer um, encontrando complacência e 

assentimento nos sujeitos de uma maneira geral. Ou seja, o gosto reivindica, de alguma maneira, 

uma espécie de universalidade. Mas qual seria esse princípio objetivo do gosto? Como ele pode 

reivindicar uma universalidade? O gosto reivindica uma universalidade que não é lógica e não é 

fundada em conceitos, mas uma universalidade subjetiva em que o sujeito se reconhece como 

participando dela, conquanto reconheça, ao mesmo tempo, que todos os sujeitos também dela 

participam.  

Com a tese da antinomia do gosto, Kant está construindo uma concepção de gosto que não 

faz lutar as duas teses de maneira que apenas uma delas sobressaia, mas que faz valer ambas da 

mesma maneira. Assim, Kant tira do juízo de gosto uma postura meramente subjetiva e evita que 

o juízo, isto é belo, possa valer para o sujeito A, e não o possa para o sujeito B:  

 

Por isso, enquanto representação singular intuitiva referida ao sentimento de prazer, ele é 

somente um juízo privado; e nesta medida ele seria limitado, quanto à sua validade, 

unicamente ao indivíduo que julga: o objeto é para mim um objeto de complacência, 

para outros pode ocorrer diversamente; cada um tem seu gosto. (KANT, 2012, p.201) 

 

Mas o gosto não deve ser dependente da opinião individual e deve ter em si um conceito que 

permita sua ampliação do indivíduo para o todo de indivíduos: 

 

Todavia, no juízo de gosto está sem dúvida contida uma referência ampliada à 

representação do objeto (ao mesmo tempo também do sujeito), na qual fundamos uma 
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extensão desta espécie de juízos como necessária para qualquer um, em cujo 

fundamento, pois, tem que encontrar-se algum conceito. (KANT, 2012, p.201) 

 

No entanto, esse conceito não deve ser um produto do entendimento. Se assim o fosse, 

estaríamos caminhando para uma determinação lógica de o que é belo. O conceito que 

universaliza ou amplia o juízo de beleza é uma espécie de conceito que não produz 

conhecimento, um conceito que serve à conformidade a fins do sujeito que ajuíza, como no 

objeto ajuizado, sem, portanto, permitir que dessa relação qualquer outra coisa se possa conhecer.  

Mas, se o conhecimento pode ser promovido tanto pelo entendimento quanto pela 

representação, como diz Kant, 

 

Nada, porém, pode ser comunicado universalmente, a não ser conhecimento e 

representação, na medida em que ela pertence ao conhecimento. Pois só e unicamente 

nesta medida a última é objetiva e só assim tem um ponto de referência universal, com o 

qual a faculdade de representação de todos é coagida a concordar. (KANT, 2012, p.54) 

 

Como pode o juízo de gosto, que é obtido no jogo livre das faculdades da imaginação e do 

entendimento, diante de uma representação, não produzir nenhum conhecimento? Podemos 

responder essa questão se pensarmos que a representação de um determinado objeto participa no 

conhecimento apenas se tal representação é fundada em conceitos. Se digo, por exemplo, as 

maçãs estão maduras, não tenho dúvidas de que a representação das maçãs é obvia, e que 

também é óbvio que tenho comigo o conceito de maduras (no que se refere aos alimentos)  que 

significa aquilo que não está verde, ou que está próprio para o consumo e que, portanto, são 

agradáveis ao paladar. Por outro lado, se digo as maçãs são lindas, não encontro na representação 

destas maçãs um conceito que as garanta mediatamente como tais. Não tenho mediatamente o 

conceito de lindas, atributo da beleza. Para esta predicação é necessária a experiência estética 

diante daquelas específicas maçãs. Por mais que a imaginação se esforce em encontrar na 

representação das maçãs um conceito do entendimento para o predicado são lindas, ela não o 

pode conceber na forma de conceito. Dessa maneira, o juízo de gosto não produz um saber como 

uma produção do entendimento, mas produz uma sensação causada pela relação, jogo livre, das 

faculdades da imaginação e do entendimento. A única objetividade possível neste caso, que 

garante os atributos que conferem beleza às maçãs, é a disponibilidade de ânimo que deve estar 

presente em todos os sujeitos (a universalidade do gosto, ou o que Kant chama “subjetivo-
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universal
16

”) que garante que tal juízo do belo possa ser assentido por todos. O conceito de 

universalidade (a objetividade do juízo gosto) é indeterminado, uma espécie de suprassensível 

representado no fenômeno que encontra complacência no ânimo do sujeito e, embora não seja de 

fato um conceito de conhecimento, é ele que garante a possibilidade de ampliação do juízo de 

gosto. Para Kant, 

 

É absolutamente impossível fornecer um determinado princípio objetivo do gosto, de 

acordo com o qual os seus juízos pudessem ser guiados, examinados e provados, pois 

senão não se trataria de um juízo de gosto. O princípio subjetivo, ou seja, a ideia 

indeterminada do suprassensível em nós somente pode ser-nos indicada como a única 

chave para o deciframento desta faculdade oculta a nós próprios em suas fontes, mas não 

pode ser tornada compreensível por nada ulterior. (KANT, 2012, p.202) 

 

Contudo, é na crença de que esse princípio objetivo do gosto possa ser encontrado, mas 

que Kant nem mesmo ousa conhecer, que Schiller dedica seu trabalho acerca da Educação 

Estética. De todo modo, o mais importante que devemos reter dessa pequena apresentação do 

juízo de gosto que propusemos aqui é que Kant reconhece na beleza uma atividade que 

impulsiona o ânimo humano, em seu sentido coletivo, a consentir que tal objeto seja belo, e que 

esse juízo de beleza é necessário. Ou seja, o juízo de gosto que é puro, livre de conceitos e 

desinteressado encontra no ser homem uma complacência necessária que independe da condição 

na qual ele se encontra no tempo ou na história.  

 

1.10 Do gosto como ato da liberdade 

 

Precisamos pensar a definição de gosto, aliás toda a estética de Schiller, sempre por duas 

perspectivas: a física e a moral. A determinação máxima do homem é a liberdade, e esta participa 

em ambas as perspectivas. A liberdade física consiste em fazer aquilo que a necessidade 

determina; e a liberdade moral consiste em determinar a vontade e pôr rédeas ao arbítrio. Mas 

para que cada uma destas liberdades se instaure efetivamente, elas recebem, por vezes, um 

                                                           
16

 Cf. Kant (2012, p. 83), onde se lê: “Logo, o sentido comum, de cujo juízo indico aqui o meu juízo de gosto como 

um exemplo e por cujo motivo eu lhe confiro validade exemplar, é uma simples norma ideal, sob cuja pressuposição 

poder-se-ia, com direito, tomar um juízo – que com ela concorde e uma complacência em um objeto, expressa no 

mesmo – regra para qualquer um; porque o princípio, na verdade admitido só subjetivamente, mas contudo como 

subjetivo-universal (uma ideia necessária para qualquer um), poderia, no que concerne à unanimidade de julgantes 

diversos, identicamente a um princípio objetivo, exigir assentimento universal, contanto que apenas se estivesse 

seguro de ter feito a subsunção correta”. 
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fundamento externo, que é uma ausência de obstáculos ou de determinação. O que significa dizer 

que a liberdade se efetiva se não houver nada que a impeça, o que caracteriza a ideia de que, 

embora a liberdade não possa advir de um outro, ela pode advir da ausência de ação desse outro. 

Por analogia, se dizemos que a virtude não pode ser dada a alguém, mas praticada, podemos dizer 

que a virtude se realiza pela ausência ou superação do vício. Dessa mesma maneira age o gosto 

em relação à moralidade. O gosto, como elemento externo, pode favorecer a moralidade quando 

ele é capaz de eliminar os obstáculos impostos a ela e, dessa maneira, propiciar o exercício livre 

da razão.  

A mera ausência de obstáculos não desqualifica uma ação física ou moralmente livre, 

pois o fundamento tanto de uma quanto de outra não é externo. Mas a existência de 

obstáculos pode impor dificuldades às ações, pelo que existem “graus de liberdade” e 

“graus de moralidade” de acordo com os quais a vontade e a razão fazem valer seu poder 

de determinação perante forças contrárias. (BARBOSA, 2005, p.232) 

 

 

De início concordamos que a moralidade nada tem a ver com o gosto, já que a ele cabe o 

prazer sensível e mesmo uma sensação de agradabilidade. Ora, o cumprimento do dever não deve 

se filiar a nenhuma forma de dependência da agradabilidade. Se o gosto está ligado à sensação de 

agradável, a moral está radicada à ideia de bem, e é exatamente neste ponto em que estas duas 

forças se colocam como antagônicas:  

 

Uma ação moralmente correta é aquela que é realizada pura e simplesmente porque é 

moral, e não porque é agradável, ou seja, pela gratificação sensível que pode 

proporcionar. A imoralidade efetiva resulta, pois, da “colisão do bom com o agradável”, 

“da apetição com a razão”, assim como a sua fonte se encontra seja na “força dos 

impulsos sensíveis”, seja na “fraqueza” da “vontade moral”. (BARBOSA, 2005, p.232) 
 

Dessa maneira, o gosto pode agir a favor da moralidade em dois sentidos: primeiro, na 

tarefa de fortalecer os impulsos da razão e promover a moralidade face aos impulsos sensíveis; 

segundo, na tarefa de enfraquecer, pôr rédeas aos impulsos sensíveis, dominando-os, eliminando 

os obstáculos e abrindo caminho para a atividade moral e para a razão. Para Schiller, “aquilo que 

promove verdadeiramente a moralidade é o que aniquila a resistência da inclinação contra o bom 

(NA 21, p. 30)” (BARBOSA, 2005, p.232) e, dessa maneira, cabe ao gosto aniquilar a imposição 

da necessidade física, do primeiro impulso, que é fonte de todo o mal
17

. Nesses termos, o gosto 

                                                           
17

 “Para Schiller e Kant, o ‘mal’ consistia no predomínio do impulso sensível, e não em uma disposição natural 

humana. O impulso sensível, cuja exigência de satisfação tende a se impor incondicionalmente sobre a vontade, é o 
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assume um pouco o papel de virtude – embora não a seja de fato, mas a favoreça – e o homem 

esteticamente cultivado tende a possuir a “virtude” do gosto como algo que vai a favor da 

moralidade. O homem de gosto cultivado tem a lucidez de superar o primeiro impulso e abrir 

caminho para a racionalidade sem promover o embate direto entre essas duas naturezas, mas, 

antes disso, tem a vantagem de fazê-las jogar de modo complementar. Assim, o gosto não 

favorece cegamente as ideias da razão em detrimento de toda a sensibilidade, mas adequa a 

necessidade sensível daquilo que é agradável (sentimento) àquilo que é bom (dever), pois é 

próprio do gosto a tendência ao que é harmônico, à ordem e à perfeição. Desse modo é que 

podemos reconhecer no juízo de gosto uma tendência à universalidade, ou seja, a uma condição 

de comunicabilidade. O juízo de gosto só pode ser comunicável porque, pelo exercício livre da 

razão e das faculdades do entendimento, tal juízo pode encontrar assentimento em todos os 

homens. “Se uma sensação de prazer deve ser universalmente comunicável, então tudo de 

empírico, material, toda influência da inclinação tem de estar separada disto. (...) Nada de 

material, empírico é universalmente comunicável; pois é contingente”. (SCHILLER, 2004, p.35) 

O gosto refere algo de empírico à faculdade da razão. A capacidade de comunicabilidade 

será, portanto, um princípio interno da razão prática, do racional, que é objetiva e comum em 

todos os homens, muito embora ela se faça apresentar empiricamente por meio da experiência 

estética com o objeto belo. A beleza é encontrada, portanto, quando se supera a necessitação 

física em direção à liberdade em ajuizar o sentimento de prazer. 

 

1.11 Pessoa e estado – aquilo que é e aquilo que tem vontade de ser 

 

 Como vimos, o gosto promove a moralidade na medida em que promove harmonia e 

busca a unidade dos antagônicos. Se já os apresentamos aqui como sendo o sensível e o racional, 

como o físico e o ideal, como aquilo que é e aquilo que tem vontade de ser, precisamos pensar, de 

maneira breve, nesta condição sobre o que é permanente e sólido, em relação ao seu oposto que é 

mutável e efêmero. Pois bem, nos aproximamos aqui de dois conceitos de Schiller utilizados 

também para definir a dualidade do ser homem – o ser que quer – que se pensa a si mesmo, e que, 

                                                                                                                                                                                            
‘inimigo interno natural da moralidade’, o antagonista da razão e das leis morais, sob as quais deve estar a vontade”. 

(BARBOSA, 2005, p. 232) 
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ao mesmo tempo, podem ser relacionados à tarefa política de Schiller para a edificação de um 

estado racional: pessoa e estado. Mas porque precisamos conhecer esses conceitos?  

Primeiramente porque a teoria estética de Schiller visa à elaboração de um homem 

reconciliado, ou seja, que reconheça vivamente sua condição determinada, isto é, vinculada à 

necessidade e temporalidade, mas que conheça também a sua potência criativa, determinante, sua 

vontade de querer, seu anseio de infinitude. Quando a razão pensa, no máximo de sua tarefa, ela 

se depara consigo mesma, com o pensar o pensar e, nesse momento, ela vê no homem suas duas 

condições: aquilo que é permanente nele, e aquilo que é mutável, sobre o qual ele se coloca. Em 

segundo lugar, porque ligada à acepção de pessoa e estado está o movimento da vida humana, o 

movimento do espírito que, apesar das adversidades da contingência, de seu estado, precisa 

permanecer e efetivar a existência, a pessoa do homem na posteridade, de maneira que ele não 

seja finito em sua subjetividade. 

Muito resumidamente, podemos definir desse modo: pessoa – é aquilo que permanece no 

homem. A pessoa é livre e tem em si o seu próprio fundamento, o que significa que não depende 

de elementos exteriores; estado – é aquilo que se modifica ininterruptamente; o estado não é 

causa de si, mas é causado e tem seu fundamento num outro que não ele mesmo. É como se o 

princípio de pessoa significasse o fundamento moral do homem, um princípio imutável que 

compreende o homem em todo seu percurso na história e na cultura, de modo que, “por mais que 

a pessoa perdure, alterna-se o estado, e em toda alternância de estado, a pessoa permanece” 

(SCHILLER, 2011b, p.55). O estado, significa a natureza em devir, cada momento em que o 

homem se encontra na história e na cultura que são, e devem ser, mutáveis, pois significam a 

própria ideia de progressão, formação e educação (Bildung) propriamente dita. Pessoa e estado 

formam, juntamente com a vontade, com a definição de que o homem é o ser que quer, 

antropologicamente, aquilo que é o homem na perspectiva schilleriana. 

 

1.12 Os três impulsos 

 

Sublinhamos mais uma vez que vamos considerar neste trabalho uma íntima relação entre 

alguns termos que tomaremos como termos de uma mesma família. Faremos assim, pois Schiller 

apresenta um vasto desdobramento de termos na Educação Estética do Homem de maneira a 

aprofundar ainda mais sua teoria, no entanto, por vezes, essa multiplicação de termos acaba por 
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gerar alguma confusão na medida em que se tornam conceitos derivativos de outros e, 

essencialmente, de caráter muito sinônimo. Desse modo, manteremos a perspectiva de Schiller 

sobre a dualidade do homem – isto é indissociável de sua filosofia – mas compreendendo no 

mesmo bojo os conceitos referentes a cada uma das extremidades da natureza humana. Ao lado 

dos conceitos de sensível, natureza física, cultura física, necessidade material, impulso material, 

inclinação e homem físico, trabalharemos o impulso sensível, advento da primeira natureza. De 

outro modo, ao lado dos conceitos de moralidade, dignidade moral, razão formal, racionalidade, 

ético, liberdade moral e dever, trabalharemos o impulso formal, advento da segunda natureza. Se 

de algum modo já conseguimos elucidar as duas naturezas do homem, podemos falar agora dos 

dois impulsos (sensível e material) propriamente ditos e, finalmente, alcançarmos a tarefa de 

Schiller que é a apresentação do terceiro impulso, o impulso lúdico.  

Para Schiller, impulso sensível (Sachtrieb) é o impulso das sensações, que dá ao homem 

sua matéria enquanto natureza sensível, circunscrito no tempo, num estado de constantes 

modificações, o que significa dizer que seja sua própria existência física. Matéria, nesse contexto, 

significa movimento, aquilo que é estado, que se transforma e é transformado, que modifica o 

homem e a realidade. Esse impulso está ligado ao conceito de finitude. O homem físico é 

limitado, portanto, finito. Uma vez que o homem fica preso às condições dadas pelo estado, que 

são condições especificas de um determinado tempo, toda a possibilidade de existência fica 

esquecida. Ou seja, ao ficar preso a um estado que é transitório, tendo-o como permanente, ele 

fica preso num presente sem a possibilidade de vislumbrar um ultrapassamento dessa condição. 

Nesse sentido, ficar preso à natureza, ao estado físico puro, inviabiliza um avanço do 

entendimento e da natureza racional em direção à liberdade. Por exemplo, “quando produzimos 

um som, este será o único real entre todos os que o instrumento é possivelmente capaz de 

produzir; enquanto o homem experimenta o presente, toda a infinita possibilidade de suas 

determinações fica limitada a esta única espécie de existência” (SCHILLER, 2011b, p.59). 

Schiller nomeia este estado onde o homem age instintivamente, portanto, limitado à contingência 

da natureza e do tempo, de quantitativo. O homem neste estado é uma unidade quantitativa, um 

momento de tempo preenchido. A noção de impulso sensível está vinculada às experiências 

imediatas, subjetivas e determinadas, quando o homem é ainda e apenas a primeira natureza, a 

física. Deste impulso não participa necessariamente a reflexão, mas a necessidade. 
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Por impulso formal (Formtrieb), entendemos aquele está ligado à noção de liberdade. Este 

impulso representa a pessoa, o absoluto, o que é determinado por si mesmo. Aquilo a que Schiller 

chama forma, e que é superior e necessário à matéria. Nele agem a razão e a pessoa que são 

permanentes, ou seja, mesmo que o tempo e o estado de coisas se modifiquem, a pessoa, em sua 

unidade racional e moral, permanece. Este impulso “exige verdade e justiça” (SCHILLER, 

2011b, p.60) e decide o agora de maneira que se atinja a eternidade. Isso quer dizer que esse 

impulso não se limita na contingência do presente, mas ultrapassa-a. Daqui se pode depreender 

duas outras categorias pertinentes à humanidade: sentimento e pensamento, duas outras das várias 

categorias atribuídas por Schiller à natureza antagônica do homem. Aquilo que o sentimento 

decide é particular, serve para uma um sujeito num determinado estado, mas pode ser excluído 

por outro sujeito num outro estado. Já aquilo que o pensamento decide vale não apenas para o 

presente, mas para a eternidade. Vale tanto para um sujeito como pode, por não estar preso a um 

estado contingencial, ser aplicado a todos. O primeiro impulso se resume a casos de ação 

específica e subjetiva, já o segundo fornece leis no âmbito do universal.  

 

Onde o impulso formal domina e o objeto puro age em nós, ali há a suprema ampliação 

do ser, as limitações desaparecem e o homem se eleva, de unidade quantitativa a que se 

vira limitado pelo sentido carente, a uma unidade de Ideias, que compreende sob si todo 

o reino dos fenômenos. (SCHILLER, 2011b, p.61) 

 

 

Fica claro que o impulso formal é uma exigência da razão e é ele que nos fará abertos ao 

mundo e ampliará nossa experiência moral enquanto ser. Mas, visto dessa perspectiva de 

separação, esses dois impulsos não só parecem distantes um do outro, como também 

intransitáveis, ou seja, o caminho do material para o formal parece ser um salto imenso.   

Façamos agora uma brevíssima referência a Kant, pois, não há dúvida de que o alcance de 

Schiller àquilo que este denomina terceiro impulso só é possível porque, enquanto leitor de Kant, 

pôde, por via da CFJ, encontrar os subsídios que Kant ainda não dispunha em suas primeiras e 

dicotômicas críticas. Na perspectiva de Kant, as duas maneiras pelas quais se pode perceber o 

homem são: “(1) como ‘um dos fenômenos do mundo sensível’, submetido à causalidade da 

natureza; ou (2) como ‘objeto meramente inteligível’, capaz de agir segundo as leis que 

estabelece para si mesmo” (SÜSSEKIND, 2011, p.12). Notemos que nesta referência que 

Süssekind faz à Kant podemos ler a conjunção adversativa “ou”. Se queremos, portanto, fazer a 

passagem de um estado ou de um impulso ao outro, de acordo com Schiller, este “ou” deverá ser 
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suprimido. Não se trata, como Kant, de perceber estas categorias do homem de maneira 

independente uma da outra, mas de encontrar um nexo que nos permite passar de uma a outra, ou 

seja, da condição de fenômeno do mundo sensível à condição de autonomia inteligível. Assim, 

para intermediar com o impulso material e o impulso formal, um terceiro impulso seria 

necessário: o estético, sendo mais fiel ao termo específico de Schiller, o impulso lúdico 

(Spieltrieb).  

Se Schiller tinha como motor a pergunta kantiana sobre “o que é o homem?”, sob a 

perspectiva antropológica, ele pode responder que o homem é a constituição (constituído de) 

daqueles dois impulsos que, de imediato, parecem contraditórios (modificação/imutabilidade; 

impulso sensível/impulso formal; estado/pessoa; sentimento/pensamento). Esses impulsos 

esgotam o conceito de humanidade, “e um terceiro impulso fundamental, que pudesse 

intermediar os dois, é um conceito impensável” (SCHILLER, 2011b, p.63). No entanto, sabemos 

que é exatamente na tarefa de constituir esse terceiro impulso que Schiller envida todos os seus 

esforços. Esse terceiro impulso sustenta a tarefa de reconstituir a unidade da natureza humana. 

Mas Schiller reconhece que esses elementos não são contraditórios nos mesmos objetos, 

ou seja, no mesmo âmbito, e por isso, por não se encontrarem no mesmo objeto, não podem se 

chocar, o que quer dizer que não podem suprimir um ao outro. Cabe aqui um parêntese para 

dizermos que: o objeto do impulso sensível é a vida, e Vida, para ele, é “todo o ser material e 

toda a presença imediata nos sentidos” (SCHILLER, 2011b, p.73). Já o objeto do impulso formal 

é a forma. Forma no sentido de que ela é “um conceito que compreende todas as disposições 

formais dos objetos e todas as suas relações com as faculdades do pensamento. Dessa maneira, 

uma reconciliação de objetos que não se chocam entre si por atuarem de modos diferentes faz-se 

realizável numa outra esfera, a ideal, pois, partindo destes dois impulsos, o terceiro impulso, o 

lúdico, deve abarcar os dois anteriores. Portanto, o objeto do impulso lúdico é a forma viva, “um 

conceito que serve para designar todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo o que em 

resumo entendemos no sentido mais amplo por beleza”. (SCHILLER, 2011b, p.73) 

Schiller está defendendo um princípio de harmonia entre os impulsos de maneira que a 

pessoa (razão ou forma) não possa exigir que o estado (natureza ou sensibilidade) seja imóvel tal 

qual é a pessoa. Assim, a pessoa não pretende suprimir a atividade de movimento e mudança. Do 

mesmo modo, o estado não pretende que a pessoa se torne também o movimento e perca sua 

unidade. O conceito de Schiller é de que estas forças se completem e se harmonizem por meio de 
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um jogo. Assegurar a harmonia e os limites de cada uma destas forças é uma tarefa da cultura, e 

tal tarefa, dupla, consiste em,  

 

em primeiro lugar, resguardar a sensibilidade das intervenções da liberdade; em segundo 

lugar, defender a personalidade contra o poder da sensibilidade. A primeira ela realiza 

pelo cultivo da faculdade sensível; a outra, pelo cultivo da faculdade racional. 

(SCHILLER, 2011b, p.64) 

 

Em linhas gerais, Schiller está dizendo que quanto mais fenômenos sensíveis o homem for 

capaz de experimentar pela sua faculdade sensível, mais mundo esse homem pode captar, mais 

ele pode apreender do mundo. E isto é uma exigência de sua razão, afinal a razão tem em vista 

alcançar a Ideia de Humanidade da qual o homem deve se aproximar, mesmo sem jamais 

alcançá-la de fato. Ao mesmo tempo, quanto mais mundo o homem tenha recebido, mais sua 

razão e sua liberdade agirão sobre ele e mais mundo ainda esse homem concebe e cria. Mas, se o 

homem apenas sente, se apenas satisfaz sua parte sensível, ele priva sua pessoa (seu eu absoluto, 

seu conteúdo formal) de se conhecer, sua pessoa fica-lhe oculta. O poder do sensível é 

imensamente mais forte. Por outro lado, se ele satisfaz apenas o impulso formal, da razão (a 

pessoa), se ele apenas pensa, fica-lhe oculta a sua existência no mundo, seu estado. A questão 

para Schiller é que é possível que o homem satisfaça os dois impulsos simultaneamente, e desse 

modo, realize sua destinação que é alcançável na totalidade do tempo, no sentido interno da 

razão. Se o homem puder fazer essa dupla experiência, despertaria nele um novo impulso.  

O terceiro impulso, o impulso lúdico permite ao homem a vivência simultânea dos dois 

impulsos anteriores, dos universos do sentir e do pensar:  

O impulso sensível quer que haja modificação, que o tempo tenha conteúdo; o impulso 

formal quer que o tempo seja suprimido, que não haja modificação. O impulso em que 

os dois atuam juntos (seja-me permitido chamá-lo impulso lúdico até que justifique a 

denominação) este impulso lúdico seria direcionado, portanto, a suprimir o tempo no 

tempo, a ligar o devir ao ser absoluto, a modificação à identidade. (SCHILLER, 2011b,  

p.69) 

 

Dessa maneira, é o impulso lúdico o elemento reconciliador que Schiller procurava: 

Spieltrieb, palavra em alemão ligada à acepção de jogo, em que Spiel, do verbo spielen, significa 

jogar, colocar-se em jogo. Daí a concepção de reconciliação, de fazer jogar os dois polos opostos 

(material e formal). Já o sufixo trieb, vinculado ao verbo treiben, está ligado à noção de agitação, 
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movimento, de colocar em ação. Spieltrieb, literalmente: “impulso de jogo”. Esse impulso é 

promovido pela experiência estética e está diretamente ligado à experiência da beleza. Ou seja, 

desta união do sensível com o formal temos a beleza. Mas a gênese da beleza ainda não está 

explicada: a razão é que faz a exigência de uma unificação entre os dois impulsos e, desse modo, 

exige em contrapartida o terceiro impulso (lúdico), pois apenas na unificação dos impulsos 

(necessidade e contingência, liberdade e passividade) o conceito de humanidade se faz completo.  

Nesse sentido, temos uma razão que é unificadora, mas, porque ela assim o faz? A razão, 

segundo Schiller e mesmo Kant, tende à perfeição, ela quer aproximar-se do perfeito e afastar-se 

dos limites. Nesse sentido, quando a razão exige a unificação dos impulsos, a unificação das 

naturezas humanas, ela está perseguindo exatamente o que ela entende por humanidade: perfeita 

e reconciliada, e, ao mesmo tempo, essa noção de perfeição é a própria noção de beleza. Logo, 

para a existência de uma humanidade, “deve haver beleza” (SCHILLER, 2011b, p.74).  

Se se pode falar de uma gênese da beleza, ela mesma, a beleza, não pode ser mera vida, 

tampouco mera forma. Ela é objeto comum dos impulsos. Ela é objeto do impulso lúdico que é 

unificante, que permite jogar. Nesse sentido, ao se conceituar a beleza como um jogo, não se está 

diminuindo sua importância e depreciando seu caráter? Para Schiller o estado de jogo é o estado 

que permite ao homem ser o que é; é nesse estado que o homem se torna completo e reconhece 

sua dupla natureza. Segundo Rancière, em seu estudo sobre estética e política, o estado estético 

schilleriano marca bem a identidade dos contrários: “o estado estético é pura suspensão, 

momento em que a forma é experimentada por si mesma. O momento de formação de uma 

humanidade específica” (RANCIÈRE, 2009, p.34). O conceito de jogo, que de antemão parece 

ou pode significar uma limitação, é aos olhos de Schiller uma ampliação: “com o agradável, com 

o bem, com a perfeição, o homem é apenas sério; com a beleza, no entanto, ele joga” 

(SCHILLER, 2011b, p.75).  

É através do jogo lúdico que se vai à beleza, que “na vida real, contudo, também 

procuraríamos em vão a beleza de que falamos aqui” (SCHILLER, 2011b, p. 75). Mas o que isso 

significa? Bem, Schiller está tratando de uma Beleza Ideal, a beleza que ele nomeia “liberdade no 

fenômeno”, de maneira que ela não se encontra na materialidade do objeto, tampouco no puro 

juízo da razão. A beleza na realidade terá sempre o predomínio de um impulso sobre o outro, 

numa espécie de variação, quando ora domina a realidade, ora domina a forma, e, portanto, essa 

variação é o máximo que a experiência pode atingir. Nesse sentido, essa beleza não é totalizante, 
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nem unificadora. A beleza na experiência será eternamente dupla. Por outro lado, à Beleza Ideal 

concerne uma espécie de equilíbrio uno e indivisível. O ideal de beleza será encontrado da 

mesma maneira em que se encontra no homem o impulso lúdico, ou seja, quando a liberdade 

unifica os impulsos antagônicos e inarredáveis da natureza humana. Esse tipo de beleza, a beleza 

ideal, se podemos definir assim, não é, portanto, uma exclusividade da apresentação de uma obra 

artística, embora a beleza possa e deva se apresentar por meio dela, mas é, antes disso, o jogo que 

o homem pode e deve fazer em sua vida para alcançar sua humanidade, movimento que Schiller 

(2011b, p. 76) chama “arte de viver”. Esse jogo lúdico entre as naturezas sensíveis e racionais do 

homem é que lhe concedem a liberdade e a consciência de sua liberdade:  

 

A razão, entretanto, diz: o belo não deve ser mera vida ou mera forma, mas forma viva, 

isto é, deve ser beleza à medida que dita ao homem a dupla lei da formalidade e 

realidade absolutas. Com isso, ela afirma também: o homem deve somente jogar com a 

beleza, e somente com a beleza deve jogar. (SCHILLER, 2011b, p.76) 

 

Isso significa, portanto, que o impulso lúdico é uma tarefa exigida pela razão da mesma 

maneira que a razão exige do homem o reconhecimento de sua humanidade. E essa é a tarefa 

infinita, pois essa é a destinação do homem e, por mais que não se possa alcançá-la, o homem 

busca libertar-se e afastar-se dos grilhões que o prendem à mera forma e à mera sensibilidade e, 

assim, aproximar-se cada vez mais dos limites de sua humanidade. Nesses mesmos termos 

encontramos o impulso lúdico. Se com Kant o jogo que se opera ocorre entre imaginação e 

entendimento, portanto categorias da razão, entendendo esse jogo como um jogo livre, sem 

regras, com Schiller temos uma mesma natureza de jogo, livre e sem regras, as quais podemos 

ver no impulso lúdico. Contudo, em Schiller vemos um jogo livre entre as naturezas sensíveis e 

racionais, e é justamente por essa consideração ao mundo da sensibilidade como elemento de 

jogo que uma educação estética (sensível) é possível enquanto elemento capaz de elevar e 

melhorar o caráter do homem em destino à sua meta: ser livre. O melhoramento moral do homem 

se dará pela via da beleza, uma beleza suavizante como um elemento de equilíbrio necessário ao 

homem, de modo que ele não seja oprimido por um lado pela matéria, e por outro pela forma.  

Se até aqui falamos de uma Beleza Ideal, entendemos também que esta beleza só pode ser 

experimentada por um homem ideal. Desse modo, é preciso que encontremos uma 

correspondência da beleza ideal no mundo físico uma vez que é neste mundo que habita o 

homem. Schiller pretende trazer os conceitos até então apreendidos, os conceitos de Homem 
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Ideal e Beleza Ideal, oriundos da razão, portanto conceitos puros, para o campo da vida real. 

“Descemos da região das Ideias para o palco da realidade” (SCHILLER, 2011b, p.83) onde 

habita um homem determinado. Aqui, determinado significa um homem que não se diz por ele 

mesmo, através de sua razão pura, mas pela contingência do mundo exterior. Ou seja, um homem 

limitado, que, como é trivial na experiência, é cindido, e ora apresenta uma energia e tensão entre 

suas forças, quando uma suprime a outra, ora uma harmonia em que uma cede lugar a outra, mas 

nunca em pleno equilíbrio. A beleza é capaz de unificar essas forças, de harmonizar a tensão ou a 

distensão exercidas sobre a homem, sempre que: 

 

Essas duas limitações opostas são suprimidas, como será demonstrado agora, pela 

beleza, que refaz no homem tenso a harmonia e a energia no homem distendido, e assim 

reconduz, segundo sua natureza, o estado limitado ao absoluto, tornando o homem um 

todo perfeito em si mesmo. (SCHILLER, 2011b, p.83) 

  

No entanto, a beleza não goza, na realidade, da mesma liberdade que ela goza no conceito, 

e com isso Schiller parece nos dizer que o homem, em realidade, é desde sempre corrompido, a 

cada momento por uma de suas naturezas. Assim, por ter o homem uma natureza dupla, não pode 

a beleza encontrar na realidade sua expressão tão livre tal qual o é em conceito, pois a 

experiência corrompida do homem acaba por corromper também a expressão da beleza. Desse 

modo, para considerar uma beleza no mundo da experiência é preciso considerar que toda 

imperfeição atribuída ao conceito real de beleza advém da imperfeição do homem, que é incapaz 

de harmonizar em si mesmo suas próprias e distintas naturezas. O que está em jogo para Schiller 

não é exatamente a beleza na experiência, mas a experiência de que há uma beleza ideal. Essa 

beleza, quando alcançada pelo homem cultivado, é capaz de colocá-lo em contato com o 

absoluto. O que se pode notar neste processo é um percurso da beleza que parte de um objeto 

belo, elabora no homem uma reflexão acerca das ideias e sentimentos que tal objeto desperta e, 

por esse ato de reflexão, encontra o espírito que é sua unidade absoluta. Depois dessa 

contemplação, da experiência com o objeto belo, o homem absoluto passa a habitar o homem 

sensível, tendo, assim, proporcionado-lhe uma experiência verdadeira da liberdade. Nas palavras 

do filósofo,  “pela beleza, o homem sensível é conduzido à forma e ao pensamento; pela beleza, o 

homem espiritual é reconduzido à matéria e entregue de volta ao mundo sensível” (SCHILLER, 

2011b, p.87). 
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 Contudo, precisamos estar atentos à maneira como o impulso lúdico, o impulso da beleza, 

exerce sua tarefa em relação aos impulsos naturais do homem (o material e o formal) que são 

originariamente distintos. Entre a sensação e o pensamento, entre a matéria e a forma, 

passividade e ação, segundo Schiller, há um abismo infinito. O belo é capaz de levar o homem de 

uma condição a outra. Mas como ele o faz? Como o belo pode levar o homem de um estado de 

sensação ao de pensamento? O belo não é, no entanto, capaz de preencher esse tal abismo. Para 

tal, é necessária a interferência de uma faculdade absoluta nova (quando falamos em absoluto, 

falamos de algo autônomo, sem determinação exterior, de vontade livre). E qual seria o nome 

dessa faculdade absoluta? A faculdade estética. Ela tem como ação o pensamento. Um 

pensamento que deve ansiar um mesmo poder que tem a sensibilidade. Essa ação deve se realizar 

(manifestar-se) mediante os sentidos. “Mediante” significa que tem a mediação dos sentidos, mas 

não uma dependência exclusiva deles; aliás, os sentidos se opõem a essa ação. Assim, a liberdade 

é resultado da oposição entre os impulsos da sensação e do pensamento. Quando estes dois 

impulsos se constrangem um ao outro, ou perdem seu próprio constrangimento, dá-se a 

Liberdade. O homem só é de fato humano, ou seja, só é livre, quando tem em si a ação dos dois 

impulsos (natural e racional). Se falta ao homem um dos impulsos, ele não pode ser definido 

como livre e, portanto, será preciso cultivar o impulso faltante para que, na oposição, a liberdade 

possa se manifestar. Portanto, que o belo não é um estado intermediário, tal qual não o é um 

impulso lúdico.  

Schiller não está nos dizendo que entre matéria e forma, sensação e pensamento, ou entre 

passividade e ação, exista um estado intermediário. Schiller nega esse tal estado, pois, para ele, a 

distância entre esses opostos, como já dissemos, é infinita, e eles não podem ser intermediados 

por nada. A proposta de Schiller para eliminar esse conceito de estado intermediário é a de que a 

beleza liga estes estados opostos: “a beleza, ficou dito, liga dois estados que são opostos um ao 

outro e nunca podem unir-se” (SCHILLER, 2011b, p.87). Mas não se trata de uma ligação 

meramente unificadora que faça uma intermediação, que ligue o ponto A ao ponto B: “a beleza 

vincula aqueles dois estados e suprime, portanto, sua oposição.” (SCHILLER, 2011b, p.87). Para 

Schiller, essa ligação só é possível na medida em que um suprime o outro harmonizadamente, ou 

melhor, na medida em que a beleza suprime a oposição que há entre eles, pois ambos os estados 

são eternos, e só em mútua supressão a beleza pode unificá-los e a partir deles gerar um terceiro 

estado em que não haja mais vestígio dos estados anteriores. A beleza exerce esse importante 
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papel para o homem moderno, o homem que vive a idade do entendimento, diferentemente dos 

gregos. Podemos dizer que o papel reconciliador da beleza se dá na equação que postula que a 

natureza, por ela mesma, unifica; o entendimento separa; e a liberdade reunifica. 

Os impulsos têm uma ordem natural e, desse modo, é possível encontrar no homem 

momentos em que ele manifesta apenas um tipo de impulso, em que ele ainda é incompleto. 

Primeiro o homem recebe da natureza o impulso sensível, que é a própria vida, e depois recebe o 

racional. Primeiro ele é indivíduo, finito, e depois ele é pessoa (recebe a forma, a razão) e tende 

ao infinito. No homem propriamente dito, no homem completo, só pode haver a vontade como 

poder (potência). Se o impulso sensível é demasiado forte e se faz às vezes de natureza, às vezes 

de necessidade, ele age então como um poder. Nesse sentido a sensibilidade é um poder naquele 

homem que ainda não começou, ou seja, naquele homem que é incompleto porque lhe falta a 

parte formal (as ideias da razão). É preciso que as ideias da razão também se tornem um poder e 

ela apenas assim será quando o estético a despertar em direção ao absoluto, tendo como 

ferramenta a própria sensibilidade. “O homem não pode passar imediatamente do sentir ao 

pensar” (SCHILLER, 2011b, p.97); para que essa passagem ocorra, é preciso que o pensar se 

torne de fato um poder.  

Diferentemente do poder da sensibilidade, no caso do estado formal, a razão deve se 

tornar um poder, e a necessidade física deve ser substituída pela necessidade moral. Mas porque 

essa operação de supressão de um impulso se Schiller fala em reconciliação? A passagem de um 

estado a outro, ou melhor, do sensível ao racional, exige que a razão, para se tornar uma lei da 

vontade, faça esse percurso e aniquile o seu oposto. É necessário que o homem “dê um passo 

atrás”, que se esvazie da determinação imposta pelo primeiro impulso, o estado de natureza 

sensível, no intuito de que um novo espaço de determinabilidade se abra para a atividade do 

segundo impulso, o estado de razão. É necessário que toda determinação se perca de novo, 

negativamente, no infinito da determinabilidade e, portanto, nesta condição, o não determinado 

do sensível encontre, na medida em que é suprimido, um novo elo no não determinado da razão, 

que o reconstrói, e algo de positivo possa nascer daí. 

Para que uma oposição ocorra, é necessária a negação de uma das partes. Nesse sentido, a 

tarefa de Schiller a respeito de uma reconciliação é viva, pois na mesma medida em que o 

impulso da razão aniquila o do sensível, esse sensível se afirma como negação e se mantém ativo. 

O equilíbrio entre razão e sensibilidade é garantido por uma disposição intermediária, livre, que 
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traz novo conteúdo, novo produto, da relação da determinação com a determinabilidade, ou, se 

quisermos, da oposição entre sensibilidade e razão. Essa disposição intermediária garante a 

atividade simultânea entre sensibilidade e razão, quando cada uma se opõe a seu próprio poder de 

determinação, suprimindo-as, e assim buscam a infinitude no mundo de determinabilidade. Essa 

disposição intermediária “merece o privilégio de ser chamada uma disposição livre, e se 

chamamos físico o estado de determinação sensível, e lógico e moral o de determinação racional, 

devemos chamar estético o estado de determinabilidade real e ativa” (SCHILLER, 2011b, p.98). 

Mas o que Schiller está nomeando de estado estético e como pode esse estado ser uma 

necessidade do homem? Para Schiller o estado estético é sempre reconciliador exatamente por 

sua determinabilidade. Se podemos apreender todos os fenômenos por diferentes relações, seja 

por uma percepção física da sensibilidade, ou por uma percepção lógica através de nosso 

entendimento, ou ainda uma percepção moral pela nossa razão, o estético é possibilidade de 

apreender os fenômenos como uma educação para o gosto e para a beleza. E se torna necessário 

pela sua possibilidade e tarefa de reconciliação harmoniosa das três outras maneiras de se 

relacionar com o mundo dos fenômenos. Schiller também nos diz que o estético é livre, no 

entanto, não é arbitrário:  

 

a mente no estado estético, embora livre, de modo algum age livre de leis; e acrescento 

que a liberdade estética se distingue da necessidade lógica no pensamento e da 

necessidade moral no querer, apenas pelo fato de que as leis segundo as quais a mente 

procede ali não são representadas e, como não encontram resistência, não aparecem 

como constrangimento. (SCHILLER, 2011b, p.99) 

 

O estado estético exige a ausência de determinação. A determinabilidade estética, onde o 

estado estético é reconciliador e tem em si tanto o indivíduo (sentir) como a pessoa (pensar), é 

reconciliadora justamente pelo fato de jogar com esses dois estados e, de maneira alguma, 

favorece ou o indivíduo ou a pessoa, mas permite a ambos simultânea atividade e liberdade do 

mundo de determinação. Ou seja, o estado estético exige a ausência de determinação porque 

determinação significa também limitação, tanto para o sensível quanto para o racional. E o 

estético tem como natureza própria o anseio de liberdade e exige autonomia. É por esse motivo 

que superar as limitações da determinabilidade dão ao estético a grandeza do infinito, a liberdade 

da determinabilidade.  
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No estado estético, a oposição entre passividade e atividade, ou sentir e pensar, se 

dissolve, já que no estado intermediário esses dois impulsos são igualmente ativos e, nesse 

sentido, suprimem ou anulam um ao outro atingindo uma condição de determinabilidade, ou 

ausência de limites. “No estado estético, pois, o homem é zero” (SCHILLER, 2011b, p.101). No 

estado estético a não determinação significa uma infinitude plena, uma condição de incontáveis 

possibilidades que só podem ser alcançadas por uma mente inteiramente livre. O que está em 

jogo não é a liberdade que deseja agir livre e arbitrariamente, mas uma liberdade que não aceita 

limites e quer, livremente e a todo tempo, ultrapassá-los. No estado estético, o homem está 

plenamente livre para agir, e nele não fala mais alto nem a determinação da sensibilidade nem a 

determinação da razão. Nesse sentido, o homem tem seus valores morais indeterminados e, se se 

encontra como indivíduo neste estado, a beleza não pode nada fazer por ele. O que a beleza 

permite no estado estético é a reconciliação do homem com sua liberdade, o que significa dizer, 

com Schiller, que é a reconciliação com sua humanidade. É o estado estético que devolve ao 

homem sua liberdade, e apenas dotado de liberdade é que o homem reconhece sua humanidade. 

Assim, a beleza para o indivíduo nesse estado indeterminado não pode oferecer resultados 

isolados, pois “a beleza 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”. (SCHILLER, 201b, p.102). Assim, a 

tarefa da beleza se realiza quando o homem encontra, pela liberdade, sua própria natureza, sua 

própria humanidade e o infinito.  

Enfim, para Schiller, é fundamental que o homem, o sujeito isolado ou a espécie 

(humanidade) percorra os três estágios de desenvolvimento que são o físico, o estético e o moral, 

nessa ordem. 

 

1.13 Do sensível ao moral 

 

Tanto a verdade (realidade) quanto o dever (moralidade) têm sua origem em si mesmos e 

não dependem em nada do estado estético. O que a beleza pode fazer nada mais é do que 

apresentar a faculdade da liberdade a esses dois impulsos fundamentais. Se sem o estético eles 

lutam entre si, de posse da faculdade da liberdade, eles se harmonizam e o entendimento 

consegue apresentar sua verdade pelo caminho do sensível. A beleza, ela mesma, é certo que 
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“não fornece resultado nem para o entendimento nem para a vontade, que ela não se intromete em 

nenhum empreendimento do pensar nem do decidir, que ela apenas concede a ambos a faculdade, 

mas nada determina acerca do uso efetivo dessa faculdade” (SCHILLER, 2011b, p.109). Desse 

modo, é a beleza o caminho para a verdade, no sentido de que o homem sensível é carente de 

liberdade e espontaneidade, pois ele é determinado e, portanto, no estado estético, uma vez 

recebida a ideia de liberdade, o homem sensível inaugura uma condição outra e é capaz de 

produzir, por ele mesmo, a verdade, sem depender de determinação exterior. 

Existem dois passos importantes do homem na direção da moralidade: o primeiro 

concerne ao processo de passagem do homem físico ao homem estético. Essa passagem é mais 

complexa e Schiller envida grande parte de seu trabalho na carta XXIII nessa tarefa, uma vez que 

ela é necessária, afinal, apenas pelo estético o homem pode chegar ao moral. Podemos ter nesse 

processo a noção de progresso sem quaisquer confusões de termo. Ora, segundo Schiller o 

homem físico tem seu primeiro impulso, o sensível, já determinado pela própria natureza, o que 

significa que a sensibilidade é, nesse sentido de progressão, o primeiro impulso que permite ao 

homem perceber o mundo, ainda que de maneira finita e determinada. Ele não pode passar deste 

estado diretamente ao moral porque sua natureza física o domina no reino da matéria. Ele não 

pode nem mesmo passar ao estético sem antes suprimir toda sua determinação através do seu 

segundo impulso que é o formal. Mesmo o impulso formal, sua razão, ainda é determinada pelos 

valores e dignidades advindos de sua própria cultura. Desse modo, nem o homem físico que 

desconsidera seu entendimento, nem o homem racional que desconsidera sua materialidade 

podem conhecer, por eles mesmos, o terceiro impulso que é o estético. Tanto a potência material 

quanto a potência formal já estão na mente humana, muito embora elas falem isoladamente na 

medida em que suprimem seu oposto. O estado estético exige o equilíbrio, e o faz por uma 

supressão, ou superação do estado material pelo formal. Neste ato, o formal supera o material, 

mas sem extingui-lo, ou seja, a atividade do formal gera uma força negativa no material e é 

justamente esse negativo que afirma a natureza material e inseparável da condição do homem. 

Assim, o estético dá ao formal sua atividade, mas também dá atividade ao material, 

simultaneamente. Em verdade, formal e material são, ao mesmo tempo, ativos e passivos. Essa 

permanente oposição é exigida pelo estético que não aceita, de nenhuma maneira, qualquer 

determinação. Esse é o caráter preponderante do estético, pois, enquanto o material é 

determinado, finito e depende da realidade exterior para obter toda sua impressão do mundo, do 
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mesmo modo o racional também é determinado pelo limite do entendimento. O estético não 

opera na determinação, mas na determinabilidade, ou seja, no não limite, na possibilidade 

infinita.  

Já o segundo passo, que leva o homem desse estado estético para o moral, significa uma 

liberdade prática, trazida do ideal para a realidade. Esta passagem do estético ao moral é menos 

complexa que a passagem anterior porque, agora, no estado estético, o homem é inteiramente 

livre, e agir moralmente não depende mais do que de sua vontade. Se ele o quiser, ele o fará. 

Nesse estado ele não é mais impelido por uma força exterior como o impulso natural faz com sua 

sensibilidade, mas, diferentemente, ele é absoluto e pode determinar sua própria vontade. “É das 

tarefas mais importantes da cultura, pois, submeter o homem à forma ainda em sua vida 

meramente física e torná-la estético até onde possa alcançar o reino da beleza, pois o estado 

moral pode nascer apenas do estético, e nunca do físico”. (SCHILLER, 2011b, p.110). 

Mas qual é a condição tão vantajosa do estético para a humanidade? A resposta é a 

própria humanidade. Ou seja, a tarefa do estético realizada pela fruição de uma obra de arte é 

trazer à luz o ideal de beleza, a possibilidade de uma passagem ao estado moral e ao estado de 

conhecimento. Por isso podemos chamar a estética de Schiller também de uma antropologia, na 

medida em que não há uma predominância do estado moral ou do estado racional puro, mas, pelo 

estético, pela experiência sensível do belo, o conhecimento do homem pode por ele mesmo ser 

despertado. O estético aqui, portanto, é meio para a possibilidade de se ascender ao conhecimento 

e ao exercício da razão. A beleza, como já dissemos, a pura beleza, não se realiza como tal no 

mundo material e, enquanto ideal, não tem nenhuma responsabilidade de favorecer uma ou outra 

escolha moral do homem enquanto indivíduo. O que ela faz é apresentar a ele a liberdade. E o 

homem, nesta condição, deve superar sua condição de pessoa individual e alcançar a noção de 

humanidade. Sua liberdade não encontra valor na escolha que ele faz para si enquanto indivíduo, 

mas no valor que ela, a liberdade, encontra por meio de sua ação na espécie, ou seja, na ideia de 

humanidade. O estético, portanto, trata também de uma questão de elevação de um juízo 

meramente material e individual a um juízo formal e universal.  

Assim, o problema moral concerne, para Schiller, também à experiência estética. E será 

justamente na experiência do sublime, na qual somos chamados à moralidade, haja vista o 

fracasso de nossa força física, que Schiller edificará sua estética e sua intrínseca relação com a 

ética e a moralidade.  
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Passemos, portanto, a um exame do sublime para compreendermos como se manifesta 

neste sentimento a força moral. Mais adiante, após nosso estudo sobre o sublime, buscaremos 

uma mesma relação da ideia de moralidade, desta vez sendo manifesta por meio da arte trágica.  
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CAPÍTULO SEGUNDO – DO SUBLIME AO TRÁGICO 

 

O prazer é uma sensação na qual eu desejo permanecer; 

desprazer uma tal que eu desejo afastar.  

Friedrich Schiller 

 

2.1 Breve incursão ao passado do sublime 

 

Para compreendermos esse reaparecimento do termo “sublime” no vocabulário de 

Schiller, cabe fazermos uma pequena incursão ao passado e trazer à vista o que até então estava à 

disposição de nosso filósofo. 

Com Longino
18

, em seu tratado “Do sublime”, encontramos uma definição do sublime 

como algo grandioso a ser atingido pelo poeta ou pelo orador, algo “que os ergue quase à 

magnitude divina” (LONGINO in ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO, 2005, p.105). O 

termo “magnitude” aqui se refere à capacidade de eloquência do orador através da grandeza do 

discurso em suas qualidades formais
19

 e estruturais, pois,  

 

Na época, era o artista que era visado e, por isso, escreviam-se Poéticas e Retóricas, e 

não Estéticas. Longino estava exclusivamente preocupado em ensinar aos oradores “[...] 

os meios de persuadir e de comover seu auditório. A didática da arte oratória era, então, 

tradicional desde Aristóteles, Cícero e Quintiliano, e tinha sido essencial à instituição 

republicana: era preciso saber falar diante das assembleias e dos tribunais”. 

(FIGUEIREDO, 2011, p.36) 

 

Assim, embora Longino se inscreva dentro da tradição retórica na perspectiva de alcançar 

uma grande persuasão discursiva, sua originalidade consiste mesmo não apenas na persuasão do 

discurso, mas numa espécie de violência irresistível do discurso. « Le sublime vise à l’extase, et 

non plus à la persuasion, ni d’ailleurs à la grâce»
 20

 (SAINT GIRONS, 1993, p.233). A violência 

nesse caso, segundo Saint Girons, se efetua no alcance do sublime em excluir qualquer 

                                                           
18

 Virgínia Figueiredo, seguindo a tradição,  sustenta que o primeiro nascimento do sublime teria sido romano e não 

grego, e se deu com Longino: “A primeira notícia que se tem do sublime é muito antiga: ela data, mais ou menos, do 

III século da Era Cristã. É um tratado ‘Do sublime’ (Peri Hupsous), escrito por um certo Longino, que assinava 

também Dionísio, o qual era um retórico” (FIGUEIREDO, 2011, p.36). Segundo Michel Deguy, “ne sachant rien de 

sa vie, nous savons pourtant ceci – que nous savons par son livre : qu’il a vécut au I
er

 siècle, dans l’Empire romain, 

dépaganisé (...) » (DEGUY in COURTINE et al, 1988, p.11)  
19

 Longino, em tratado “Do sublime”, seção VIII, enumera cinco fontes capazes de gerar o discurso sublime: o dom 

da palavra; a emoção veemente e inspirada; a nobreza da expressão; a linguagem figurada e elaborada; e a 

composição com vistas à dignidade e elevação. 
20

 “O sublime visa ao êxtase, e não à persuasão, tampouco à graça” (tradução nossa). 
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possibilidade de resistência por parte do ouvinte. A questão essencial para ele seria « ‘Par quels 

moyens’ pouvons-nous conduire ‘nos dons naturels à un certain degré d’élévation ()’
21

 » 

(SAINT GIRONS, 1993, p.233). O sublime de Longino persegue, portanto, os meios de saber 

como alcançar essa sublimidade do discurso, seja decifrando o talento natural dos oradores, seja 

estimulando o discurso com técnicas e arranjos de palavras. 

Nesse sentido, ainda não podemos falar em uma estética do sublime, uma vez que o 

esforço técnico empregado pelo poeta consistia na eloquência do orador e na capacidade de 

elevar seu discurso acima do convencional, e não propriamente nas sensações estéticas 

proporcionadas ao ouvinte. Essa possibilidade só ganhará fôlego com o nascimento da Estética 

nos séculos XVII e XVIII. 

Também, se nos atentarmos para Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas 

ideias do sublime e do belo, obra de Edmund Burke, encontraremos mesmo no sensualismo do 

autor um sentimento de grandeza relacionado ao sublime. Para Burke o sentimento do sublime 

está associado também ao desprazer, o que ele chama de terror. Assim, o poder que se observa 

no sublime pode ser visto como um poder que nos causa desconforto e terror.  

 

Tudo o que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, isto é, tudo 

o que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis, ou que atue de 

um modo análogo ao terror, constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte 

emoção de que o espírito é capaz. (BURKE, 2013, p.59) 

 

A questão do terror, para Burke, é uma questão de fato, ou seja, é algo que se dá no 

sensível, que acomete não apenas os ânimos, mas, sobretudo, acomete e subjuga as condições 

físicas, despertando no organismo as mais diversas reações e sensações fisiológicas promovidas 

pelo terror. Para o empirista essa sensação de terror é a “mais forte emoção” porque ela supera, 

em virtude de sua força de ameaça à vida, mesmo as emoções advindas do prazer. Burke está 

tomando o sublime como um sentimento patético causado por uma dor que, dependendo de sua 

intensidade, pode levar à morte e, essa sim, a morte, seria a ameaça maior à vida. Nesse sentido, 

sublime é esta tomada de consciência, pela via do pathos, da vulnerabilidade das forças físicas 

diante da dor e da morte, mas que, de algum modo, encontra o deleite ou uma espécie de prazer 

na superação da dor uma vez que não se é vítima direta dele. Aqui vemos também o sublime 

como um contraditório, como um sentimento misto de desprazer e prazer, em que o deleite se dá 
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 “Por quais meios podemos conduzir os nossos dons naturais a um certo grau de elevação” (tradução nossa) 
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quando, mesmo estando o corpo humano sofrendo as consequências fisiológicas de uma ameaça 

(a sudorese, o tremor, o medo, um esgotamento e fraqueza muscular), supera tais efeitos sensíveis 

e encontra nessa superação uma espécie de prazer. Burke não utiliza para dizer desse deleite a 

palavra “prazer”, mas a expressão “horror deleitoso” (BURKE, 2013, p.169). A superação 

sublime, em Burke, é uma superação física, em que o entendimento e o corpo trabalham, se 

“exercitam” para superar tal dor, fugindo a ela na medida em que a conhece pelo sentimento da 

compaixão. 

De todo modo, se Kant se recusara a pensar o sublime sob os domínios da arte, Longino e 

Burke jamais dissociaram esse sentimento desta seara. Longino, ao discorrer sobre o sublime 

como um recurso do discurso político e do discurso poético, mantinha-se preso ao sentimento 

sublime como uma possibilidade de expressão da grandeza artística. Para ele, o poeta que 

conseguisse o bom ajuste das palavras em sua obra poética conseguiria desprender seu discurso 

da realidade efetiva: 

 

Na verdade, assaz demostramos que muitos prosadores e poetas, sem serem dotados pela 

natureza para o sublime, quiçá até desprovido de grandeza, ainda assim, empregando em 

geral um vocabulário corrente e popular, que nada trazia de singular, simplesmente pelo 

arranjo e harmonização desse material, lograram importância, distinção e ares de 

nobreza (...) (LONGINO in ARISTÓTELES, LONGINO E HORÁCIO, 2005, p.109) 

 

Nesse sentido a poesia ganharia um status de grande arte e, com ela, o artista e o poeta. O 

mesmo ocorre com Burke, pois ele, com vistas a Longino, reconhece também na poesia uma 

imensa capacidade de as palavras influenciarem as paixões. Burke diz que “a experiência nos 

mostra que a eloquência e a poesia têm uma capacidade idêntica e até mesmo maior de causar 

impressões vívidas e profundas do que as outras artes e inclusive, muitas vezes, do que a própria 

natureza” (BURKE, 2013, p.210). 

Quando Kant faz essa passagem do sublime do campo sensível ao campo moral, ele não 

pretende delimitar mais o sublime no campo das artes, mas realoca-lo nos domínios da natureza. 

E entendamos aqui a natureza em seu sentido mais amplo, ou seja, para além de uma natureza 

espetacular que pode e manifesta o sublime em sua “beleza”, mas uma natureza que é a natureza 

interna, humana, mista, que acolhe também um homem misto, de natureza sensível (estética) e 

racional (moral). Embora muitos comentadores se refiram em demasiado a uma certa fuga de 

Kant do sublime na arte, podemos ver, como sugere Lacoue-Labarthe, uma certa referência de 
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Kant à poesia, garantindo a ela, como produto da criação, ou seja, da imaginação, um certo poder 

que “dá muito a pensar”, ao conceder à representação um movimento das ideias da razão: “é na 

poesia que a faculdade das Ideias Estéticas pode se dar em sua completa extensão” (KANT apud 

LACOUE-LABARTHE, 2000, p.227)
22

, onde se vê, portanto, uma conotação da poesia como 

uma arte sublime. Talvez resida nesta abertura kantiana do sublime para a poesia a possibilidade 

de Schiller transpor, com sucesso, o sublime da natureza para arte, em especial para a arte trágica. 

É claro que o termo poesia aqui está também atrelado à retórica
23

 da qual trata Longino; assim, a 

poesia enquanto um conjunto bem ordenado e elaborado das palavras pode “dar muito a pensar”, 

abrindo a possibilidade de apresentação do meta-físico, ou do suprassensível que pode ser 

apresentado pelo sublime. 

 

2.2 O sublime kantiano: do poder da natureza 

   

O interesse de Kant pelo sublime, ou pelo menos a necessidade de Kant de tomar o 

sublime como objeto de sua terceira crítica, se deve à complementação de sua filosofia sobre o 

belo. Na “Analítica do sublime”, a primeira tarefa de Kant, pode-se ver, é encontrar uma 

diferenciação entre o belo e o sublime. Essa diferença entre esses dois juízos nos é demasiado 

importante, afinal esses dois sentimentos exigem de nós um diferente uso de nossas faculdades do 

conhecimento. Como já dissemos, ambos os juízos, tanto do belo quanto do sublime, são, para 

Kant, juízos reflexionantes, portanto, de reflexão. No entanto, enquanto para o juízo de beleza 

devem protagonizar as faculdades da imaginação e do entendimento, para o juízo do sublime 

devem protagonizar as faculdades da imaginação e da razão. Mas se ambos os sentimentos se dão 

num juízo de reflexão, por que o entendimento não mais participa do juízo acerca do sublime? 

Bem, passemos primeiro a uma breve distinção entre o belo e o sublime e, por consequência, 

entenderemos o papel destas faculdades – entendimento, imaginação e razão – para cada um 

destes sentimentos. 

Para Kant enquanto o belo é um sentimento ligado à noção de qualidade, que carrega 

consigo um conceito indeterminado, mas que promove uma complacência imediata, o sublime é 

um sentimento ligado à noção de quantidade, de ilimitação e ausência de formas, e cuja 
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 Cf. §49 (KANT, 2012, p.172) 
23

 O termo retórica aqui se refere à poesia oral e o colocamos em conformidade com a tradição dos poetas à época de 

Longino que trabalhavam a poesia não como a palavra escrita, mas como a palavra declamada. 
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complacência só ocorre negativamente, ou seja, depois de uma descomplacência: “o belo parece 

ser considerado como apresentação de um conceito indeterminado do entendimento, o sublime, 

porém, como apresentação de um conceito semelhante da razão” (KANT, 2012, p.88). 

Quando falamos de uma apresentação negativa do sublime, ou de uma descomplacência, 

em termos kantianos, nos referimos ao conceito mais fundamental deste sentimento. Kant se 

refere ao sublime como “um prazer que surge só indiretamente, ou seja, ele é produzido pelo 

sentimento de uma momentânea inibição das forças vitais e pela efusão imediatamente 

consecutiva e tanto mais forte das mesmas” (2012, p.89). Com isso ele parece nos dizer, e aqui 

nos repetimos, que o belo que se apresenta na natureza e mesmo na arte encontra em nós – na 

relação sujeito-fenômeno – uma imediata adequação a fins. A qualidade do belo encontra em nós 

uma adequação à faculdade da imaginação e do entendimento. Por outro lado, o sentimento do 

sublime encontra uma apresentação que parece contrária a fins, porque tal apresentação subjuga 

nossa capacidade intelectiva e de compreensão, no que se refere ao conhecimento, e subjuga 

nossa existência física e nossas forças vitais, no que se refere ao sentimento. Coloca-nos, de 

antemão, como seres vulneráveis diante do grandioso e sublime fenômeno e, desse modo, as 

faculdades da imaginação e do entendimento se veem limitadas e não conseguem abarcar o todo 

do sublime. Por outro lado, a razão, que é por tendência destinada ao absoluto e ao infinito, exige 

da imaginação uma imagem/ideia que abarque o todo dessa grandeza, tarefa que lhe é impossível 

e que apenas a própria razão, com sua dada destinação, poderia conseguir. 

Neste ponto precisamos ressaltar que Kant, na terceira crítica, não toma o sublime em sua 

apresentação na arte, mas apenas na natureza
24

. Essa tarefa de uma “transposição” do sublime na 

natureza para o sublime na arte deve ser atribuída a Schiller e será apresentada mais adiante. 

Assim, no que concerne ao sublime, encontramos uma certa descomplacência, uma certa 

desaprovação, uma vez que ele se apresenta como contrário ao nosso juízo de entendimento e 

denota uma insuficiência da faculdade da imaginação. Ora, esse predicado do sublime de uma 

certa inadequação, de um poder grandioso e de um terror que subjuga nossas forças vitais é, 

podemos dizer, encontrado em toda a história do sublime.  
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 Kant considera o sublime apenas em sua apresentação na natureza, “pois o sublime da arte é sempre limitado às 

condições da concordância com a natureza”. (KANT, 2012, p.89) 



69 

 

2.3 Da divisão kantiana do sublime 

 

Kant propõe uma divisão do sublime em duas categorias: o matemático e o dinâmico. Na 

verdade, é importante mencionar que estas duas “categorias do sublime” não pertencem ao 

sublime de fato – equívoco que muitas vezes cometemos –, mas aos diferentes momentos dos 

juízos estéticos que podemos emitir sobre o sublime. O sublime, nesse sentido, é único, e o que 

modifica é nossa maneira de apreender sua representação na intuição. Tal divisão se dá como 

metodologia necessária em função das características do sublime, pois, enquanto o belo está 

associado de maneira imediata à categoria de qualidade (suas características e qualidades 

materiais e formais definidas dentro de uma intuição limitada), o sublime está associado a uma 

noção imediata de quantidade (ele expressa por meio de si uma ideia de infinitude e ilimitação 

cuja grandeza, em termos de quantidade, nossas faculdades não podem determinar). Desse modo, 

a categoria de quantidade surge para o sublime como uma necessidade, já que esse sentimento 

encontra uma intensidade em nosso juízo, um movimento do ânimo que vai do desprazer ao 

prazer. Esse movimento do ânimo, no qual age a imaginação se referindo à faculdade do 

conhecimento, chamamo-lo matemático-sublime. Quando, porém, a imaginação faz referência à 

faculdade da apetição, chamamo-lo dinâmico-sublime. 

 

2.3.1 O matemático-sublime 

 

Kant define o sublime como aquilo que é absolutamente grande e, nesses termos, ele nos 

apresenta o modo matemático do sublime como sendo uma grandeza absoluta, ou seja, uma 

grandeza que está acima de toda comparação. Nesse sentido, “grandeza” (quantum) tem um 

sentido estético e difere de “grande”, daquilo que se pode comparar não apenas pelo 

entendimento matemático, mas também pela intuição sensível de suas dimensões como sendo 

grande comparado àquilo que é pequeno, médio, maior ou menor. No caso do sublime, a 

qualificação de grandeza só é referida como um juízo que encontre complacência, ou 

conformidade a fins, e que encontre também o assentimento de todos. Assim, o juízo que se 

refere ao sublime como algo grande deve ser universal e comunicável a todos, de maneira que 

não se trata mais de uma comparação matemática entre grandezas de formas limitadamente 

grandes, mas de uma grandeza sobre a qual os conceitos matemáticos do entendimento não 
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conseguem abarcar por meio de nenhuma intuição. “Trata-se de uma grandeza que é igual 

simplesmente a si mesma” (KANT, 2012, p.95), e por isso uma comparação advinda unicamente 

das faculdades sensíveis ou mesmo de um conhecimento a priori não basta para conhecê-la. 

Quando falamos de uma grandeza desse tipo, falamos do sublime.  

É neste sentido, de que o sublime é uma grandeza à qual nenhum outro objeto podemos 

comparar, que se diz que o sublime não é encontrado propriamente na natureza, mas em nossas 

ideias na percepção da natureza: “Nada, portanto, que pode ser objeto dos sentidos, visto sobre 

esta base, deve denominar-se sublime” (KANT, 2012, p. 96). Para Kant, toda capacidade de 

medida de grandeza dos objetos na natureza por meio de conceitos é uma avaliação matemática, 

porém, sua avaliação na intuição (na percepção sensível) é sempre estética. Com isso Kant 

entende que a avaliação matemática de uma grandeza não encontra limites, todavia, a avaliação 

estética das grandezas encontra certamente um ponto máximo de sua percepção. Assim, quando 

se está diante de uma grandeza sobre a qual não se pode ajuizar pela imaginação uma medida 

matemática – afinal, a imaginação com toda sua progressão não logra conceber tal medida –, 

então, o sujeito nesse caso está diante de uma grandeza absoluta, e seu processo de reflexão o 

coloca diante da ideia do sublime “e produz aquela comoção que nenhuma avaliação matemática 

das grandezas pode efetuar através de números” (KANT, 2012, p.96). O ponto central a que se 

refere Kant nesse modo de apresentação (percepção) do sublime é um fracasso da imaginação em 

sua progressão. Ou seja, na medida em que a imaginação progride na tentativa de apreender 

(apprehensio) a referida grandeza e dela fazer alguma representação, e a cada passo que ela 

progride nesta tentativa, por outro lado, a imaginação não logra compreender (comprehensio 

aesthetica) a imagem representada. Para ilustrar esse movimento, Kant utiliza-se do exemplo
25

 de 

observação das pirâmides do Egito, no qual se diz que para a comoção (sublime) da grandeza 

desta obra humana não se deve estar tão perto delas e tampouco muito longe. Se se observa de 

longe uma pirâmide, perdem-se detalhes estéticos e a representação torna-se obscura e sem efeito. 

Ao contrário, se se observa de perto, e aqui está a ilustração sobre o progresso da imaginação, 

contempla-se parte por parte, apreendendo primeiro a base e progredindo o olhar até o topo, 

todavia, quando finalmente se apreende o topo, não se tem mais a compreensão da base.  

Podemos pensar aqui em uma certa necessidade humana em conceber e compreender o 

todo. E essa é uma necessidade da razão. Enquanto a imaginação busca progredir até o infinito na 
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 Kant reitera o exemplo de Nicolau Savary (Cf. KANT, 2012, p.98) 
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representação de uma imagem, subsidiada pelas categorias do entendimento (a lógica matemática 

por exemplo, os conceitos puros) e mesmo fracassando, persiste em nós um desejo de todo e essa 

é a destinação da razão, uma destinação ao absoluto e à totalidade. Desse modo, se alguma 

faculdade logra uma representação do infinito, do sublime que seja, essa faculdade é a da razão, 

pois ela, diferentemente da imaginação, contém já em si uma ideia de infinito, uma vez que ela 

tende sempre ao absoluto cujo valor de grandeza, se algo pode ser comparado ao infinito, é o 

absoluto. Assim, é a razão, essa faculdade suprassensível do ânimo, que pode ultrapassar os 

limites que cerceiam a experiência possível do sensível na representação (prática enquanto 

estética, ou teórica enquanto conceito matemático do entendimento), e atingir racionalmente a 

compreensão da grandeza sublime. Portanto, para Kant, a compreensão do sublime é antes uma 

disposição do ânimo que encontra respaldo na determinação da razão em alcançar o absoluto, do 

que uma característica do objeto. E essa determinação da razão é universal, comunicável e a ela 

não devemos outra coisa senão o respeito. É o respeito às leis da razão a possibilidade de o 

sujeito encontrar conformidade a fins (a própria destinação da razão em abarcar o absoluto) na 

contemplação do sublime, e o prazer deriva dessa adequação. Portanto,  

 

o sentimento do sublime na natureza é respeito por nossa própria destinação, que 

testemunhamos a um objeto da natureza por certa sub-repção (confusão de um respeito 

pelo objeto como respeito pela ideia da humanidade em nosso sujeito), o que por assim 

dizer torna-nos intuível a superioridade da determinação racional de nossas faculdades 

de conhecimento sobre a faculdade máxima da sensibilidade. (KANT, 2012, p.105) 

 

O desprazer no modo matemático-sublime concerne, assim, à inadequação da faculdade 

da imaginação em representar o sublime para a intuição sensível. Porém, com a destinação da 

razão ao absoluto, o que é lei para nós, essa inadequação encontra e promove o prazer de nossas 

capacidades sensíveis que, diante de nossa potência racional não são nada. Por isso reconhecemos 

a lei da razão como nossa mais grandiosa medida e a única a poder abarcar grandezas informes e 

infinitas como o sublime. Com o advento da razão e sua destinação que supera os limites do 

conhecimento sensível, logramos prazer em descobrirmos  

 

um sentimento de que nós possuímos uma razão pura, independente, ou uma faculdade 

da avaliação da grandeza, cuja excelência não pode ser feita intuível através de nada a 

não ser da insuficiência daquela faculdade que na apresentação das grandezas (objetos 

sensíveis) é ela própria ilimitada. (KANT, 2012, p. 106).  
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Por fim, o prazer no sublime – posterior exatamente àquela inadequação das faculdades 

sensitivas, Unvermögen (incapacidade, impotência) diante de um objeto pretensamente sublime 

que não pode ser por elas (imaginação e entendimento) abarcado – provém daquela atividade que 

encontra em nós mesmos, seres morais, uma lei da razão, Vermögen (poder). Esta, tal qual o 

objeto absolutamente grande e ilimitado, é ela mesma dotada das mesmas dimensões e potências. 

Daí, desse fato de termos em nós também um suprassensível com características de infinito e de 

absoluto, resulta o prazer em contemplar o que na natureza é da mesma maneira. 

 

2.3.2 O dinâmico-sublime 

 

Sendo o sublime um sentimento, e não uma característica estética do objeto dito sublime, 

pode-se dizer que tal sentimento é uma condição dada ao ânimo do homem que se descobre 

descolado e superior à natureza. Assim, segundo Kant, “a sublimidade não está contida em 

nenhuma coisa da natureza, mas só em nosso ânimo, na medida em que podemos ser conscientes 

de ser superiores à natureza em nós e através disso também à natureza fora de nós (...)” (KANT, 

2012, p.113). O que está em evidência para Kant em sua denominação dinâmica do sublime é a 

natureza e como esta atua no homem frente ao sublime. E aqui tratamos, portanto, de duas 

naturezas, ou, pelo menos, de duas relações distintas do homem com a natureza. Uma é aquela 

natureza sensível na qual estamos inseridos como parte dela, como entes que compõem o todo da 

physis, a mãe natureza que a tudo ordena e produz. A outra é aquela nossa segunda natureza que 

supera a natureza sensível e de que tanto já falamos aqui: a nossa natureza racional. É, pois, a 

nossa natureza racional a efetivação de nossa consciência de superioridade em relação a qualquer 

opressão ou constrangimento que a natureza primeira, enquanto poder, pode nos submeter. Cabe 

aqui a distinção entre poder (Macht) e força (Gewalt). Por poder Kant o entende como uma 

faculdade que se sobrepõe a grandes obstáculos e, por força, entende-a como uma espécie de 

violência que se sobrepõe também à resistência daquilo que manifesta seu poder. Assim, a 

natureza é um poder quando ela é capaz de nos imprimir medo e terror. No entanto, criticando a 

definição burkeana do sublime como um terror, Kant salienta que o sublime se relaciona ao medo 

e ao terror que a natureza apresenta enquanto sendo um poder, mas que nem toda fonte de terror é 

necessariamente uma fonte do sublime. Nesse sentido, diante do poder sublime é preciso que 

nossa força de resistência sobressaia se quisermos obter desse momento uma fruição estética. 
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Ora, se no momento da experiência sublime grita alto no homem o sentimento de medo, não 

poderá o sujeito, tomado desse sentimento intimidador e esmagador de sua autonomia, não 

poderá, portanto, obter qualquer prazer estético. Para tanto, é necessária uma certa distância do 

poder sublime, e uma vez distante da ameaça e do sentimento de medo, pode-se, então, obter um 

sentimento de prazer, pois “seu espetáculo só se torna tanto mais atraente quanto mais terrível ele 

é, contanto que, somente, nos encontremos em segurança” (KANT, 2012, p. 109). Assim, nossa 

relação com o sublime na natureza não se dá exatamente porque a natureza nos impõe medo, mas 

porque, através de seu poder, reconhecemos em nós uma faculdade superior. 

Se no sublime dito matemático nossa distância em relação ao sublime se refere a uma 

distância ideal (da razão em relação à grandeza sobre a qual não se tem uma representação 

adequada), no caso do sublime dinâmico essa distância deve ser estética. É a partir desse sublime 

dinâmico que uma experiência estética do sublime é possível em Kant. Contudo, o juízo sobre o 

sublime não parece ter a mesma comunicabilidade que o juízo sobre o belo. Como já vimos, o 

gosto pelo belo, portanto a possibilidade de um juízo estético “isso é belo”, encontra 

universalidade para todos os homens através de uma conformidade a fins sem fim. Já em relação 

ao sublime, Kant, no §29 “Da modalidade do juízo sobre o sublime da natureza”, afirma que  

 

(...) não podemos iludir-nos tão facilmente sobre a adesão de outros. Pois parece exigível 

uma cultura de longe mais vasta, não só da faculdade de juízo estética, mas também da 

faculdade do conhecimento, que se encontra à sua base, para poder proferir um juízo 

sobre esta excelência dos objetos da natureza. A disposição de ânimo para o sentimento 

sublime exige uma receptividade do mesmo para ideias” (KANT, 2012, p.113 ).  

 

Com isso Kant parece nos dizer da necessidade de uma base de conhecimento e de cultura 

estética mais vasta, para que dessa sorte de fenômeno se possa emitir um juízo nobre. Ora, nos 

perguntamos então: não será dessa necessidade de uma formação mais ampla da cultura e do 

conhecimento que Schiller esboça seu projeto de educação estética? Não será o sublime kantiano, 

lugar de manifestação de nossa natureza racional por excelência, o ponto de partida para a 

necessidade de formação estética se se quer, com isso, manifestar nossa força moral? 

Kant nos dirá que “na verdade, aquilo que nós, preparados pela cultura, chamamos 

sublime, sem desenvolvimento de ideias morais, apresentar-se-á ao homem inculto simplesmente 

de um modo terrificante” (KANT, 2012, p.110). Qual será, portanto, a fonte de comunicabilidade 

do sublime? Kant dirá que é exatamente aquela disposição de ânimo para as ideias práticas, ou 
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seja, um sentimento moral. Esse sentimento moral, por mais que se exija uma elevada cultura, 

pode ser encontrado em todos os homens que têm, minimamente, o entendimento são. Eis então o 

fundamento do projeto de educação estética de Schiller, que terá como objetivo não apenas nos 

permitir a possibilidade de desenvolver nossas habilidades intelectuais de contemplar o sublime, 

mas de, pelo sublime, desenvolver e alcançar nossa potência racional. 

 

2.4 O sublime de Schiller: do poder da arte 

 

É no texto “Do sublime – para a exposição ulterior de algumas ideias kantianas” (Vom 

Erhabenen – Zur weitern Ausführung einiger kantischen Ideen) que encontramos a mais profícua 

interpretação de Schiller sobre as definições kantianas acerca do sublime. Os estudiosos da obra 

de Schiller indicam que esse texto começara a ser produzido muito antes de sua publicação que se 

dera conjuntamente com dois outros textos sobre a temática do sublime: “Sobre o patético” e 

“Sobre o Sublime”
26

. O texto “Sobre o Patético”, entendido por alguns comentadores da obra de 

Schiller como uma sessão de “Do sublime”, teria sido publicado em 1792 sob aquele nome. No 

entanto, hoje os consideramos textos independentes, apesar de seguirem um percurso de muita 

unidade. Exploraremos, nesta exposição acerca do sublime, portanto, a concepção de Schiller 

sobre o sublime, que é fortemente herdada da filosofia de Kant como já pudemos ver no título do 

primeiro texto que agora citamos. 

Em um aspecto geral, podemos dizer que Schiller segue de perto a crítica e a filosofia 

transcendental de Kant. Contudo, a condição de dramaturgo e de homem ligado às artes, à cultura 

e à história conduzem Schiller a um pensamento não tão intelectualista como se vê em Kant. O 

mesmo princípio de racionalidade de Kant pode-se ver em Schiller, não obstante podemos dizer 

que em Schiller encontramos uma força sensível e estética mais esclarecedora que o próprio 

transcendentalismo do filósofo de Konigsberg. Se Kant discutia o conceito de sublime subsidiado 

pelas faculdades do intelecto, já Schiller o fará por meio de conceitos como impulsos sensíveis e 

da razão.  

Interessa-nos, enfim, conhecer a maneira como Schiller retoma os conceitos kantianos de 

sublime e, à sua maneira, aloca-os no campo da arte com uma nova nomenclatura – porém não 

                                                           
26

 “Sobre o sublime” ou “Acerca do sublime”, ambas traduções brasileiras. O texto original (Über das Erhabene) foi 

publicado em 1801, mas escrito, muito provavelmente, na segunda metade da década de 1790. Cf. notas de Anatol 

Rosenfeld (in SCHILLER, 1992). 
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essencialmente diferente. Nenhuma referência de Schiller ao sublime pode ser mais kantiana do 

que aquela onde ele define que “o objeto sublime nos faz, em primeiro lugar, sentir nossa 

dependência enquanto seres naturais ao tornar para nós conhecida, em segundo lugar, a 

independência que mantemos, enquanto seres racionais, com relação à natureza tanto em nós 

quanto fora de nós” (SCHILLER, 2011a, p.22, grifos do autor). Deve ficar claro para nós, como 

já foi dito, que aqui onde se encontra o termo “objeto”, Schiller se refere ao objeto através do 

qual são despertadas em nós estas duas percepções – dependência e independência – que são 

sentimentos do sublime. 

A maior herança de Kant na teoria schilleriana sobre o sublime é sem duvida aquela 

suprassensível, a natureza moral do homem. A base da teoria do sublime de Schiller tem como 

fim um melhoramento moral do homem na medida em que se dá a luta e o reconhecimento pelo 

homem de sua dupla natureza, de toda sua potência física e sua potência racional.  

 

“A homem nenhum pode ser imposto o que deve fazer” (...) O que caracteriza o homem 

é a vontade, e a própria razão nada mais é do que a perene regra do mesmo. Sua 

prerrogativa, dado que toda natureza age racionalmente, reside apenas em que ele, 

cônscia e voluntariamente, o faz segundo a razão. Todas as outras coisas são obrigadas; 

o homem é o ser que quer. (SCHILLER, 1992, p.49) 

 

Desse modo, o que está em jogo para Schiller no que se refere às experiências estéticas 

propiciadas não apenas pelo sublime, mas pela arte de modo geral, é o reconhecimento de nossa 

liberdade. O jogo consiste, como já descrevemos no capítulo primeiro, naquela ação mútua dos 

impulsos sensível, ligado à necessidade, e racional, ligado ao dever, portanto, ao conceito de 

moralidade. O que se experimenta como prazer neste jogo é exatamente uma harmonia entre estes 

impulsos que deve ocorrer sob a orientação da razão. Mas todos os impulsos que participam de 

nossa natureza sensível podem ser reduzidos a dois, segundo Schiller (2011a), que são o impulso 

de representação ou impulso de conhecimento, que se refere à nossa capacidade de traduzir o 

mundo numa relação sujeito-objeto, e o impulso de autoconservação, que significa a necessidade 

fisiológica e instintiva de preservar a vida. Ambos os impulsos mostram para nós a nossa 

dependência da natureza: o de conhecimento quando a natureza mostra para nós a nossa 

insuficiência teórica para representar ou atingir o conhecimento; o de autoconservação quando a 

natureza nos apresenta condições que contradizem nossa própria existência, oferecendo alguma 
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ameaça e perigo à vida. Por outro lado, vale lembrar que com Schiller sempre se tem uma 

dialética:  

 

(...) mantemos por meio de nossa razão uma dupla independência da natureza: em 

primeiro lugar na medida em que podemos ultrapassar as condições naturais (no que é 

teórico) e pensar mais do que conhecemos; em segundo lugar, na medida em que 

podemos passar por cima das condições naturais (no que é prático) e contradizer nosso 

apetite através de nossa vontade. (SCHILLER, 2011a, p.23)  

 

Esta dupla relação do homem com a natureza, na qual fisicamente o homem a ela 

sucumbe e é dependente e, por outro lado, reconhece sua independência e a supera – não 

enquanto um ser superior fora dela, mas como uma razão que dela participa –, caracteriza, para 

Schiller, a possibilidade do sentimento sublime. Muito próximo de Kant, Schiller vai se apropriar 

dos conceitos de matemático e dinâmico e conceder a essas espécies de sublime uma outra 

interpretação. Ao primeiro, a que Kant nomeara matemático e que se refere à insuficiência da 

imaginação, Schiller denomina teórico, que consiste em nossa maneira de pensar, ou seja, quando 

o objeto sublime é maior do que aquilo que nosso conhecimento é capaz de representar e, 

portanto, este é um sublime de grandeza de modo teórico. Àquele a que Kant chama dinâmico e 

que se refere a um poder que nos imputa o temor, Schiller denomina prático, e é aquele que 

consiste em afirmar a nossa independência moral de modo prático, ou seja, que afirma que pela 

liberdade e pela escolha moral tornamo-nos livres em relação ao que nos oprime sensivelmente. 

Há um trecho em “Do sublime” que ilustra muito claramente os dois sublimes de Schiller: 

“Uma torre ou uma montanha monstruosamente alta pode fornecer um sublime do conhecimento. 

Se ela se inclinar para baixo sobre nós, então, se transformará em sublime do modo de pensar” 

(SCHILLER, 2011a, p.26), pois que, neste caso, a torre se torna uma ameaça que põe fim à 

existência física, e a única maneira de superar tal ameaça – se não se recorre à fuga da ameaça tão 

naturalmente pelo instinto da autoconservação – é por meio de um impulso racional que 

independe da natureza fora de nós. 

No intuito de manter nossa proposta de pensar a relação entre o trágico e o sublime, será 

por meio do sublime de modo prático que encontraremos o subsídio fundamental para esta 

relação, já que é ao sublime de modo prático que Schiller concede a experiência estética do 

sublime enquanto expressão artística, já que o “temível na representação estética deve nos mover 

de modo mais vivaz e agradável do que o infinito, e, portanto, que o sublime prático possui de 
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antemão uma grande preponderância em relação ao teórico no que diz respeito à intensidade da 

sensação” (SCHILLER, 2011a, p. 27).   

Isto quer dizer que o objeto que causa o temor (sublime prático) nos ataca a sensibilidade 

de maneira muito mais veemente do que o objeto infinito (sublime teórico) que ameaça nossa 

possibilidade de representação. Assim, nossa ênfase deve se dar naquela modalidade do sublime. 

De todo modo, o que vem a ser o sublime teórico? 

“Um objeto é sublime de modo teórico na medida em que traz consigo a representação da 

infinitude, para cuja apresentação a faculdade da imaginação não se sente a altura” (SCHILLER, 

2011a, p.25). O sublime teórico é aquele no qual a natureza nos deixar faltar algo que é 

necessário para a compreensão e representação de uma grandeza absoluta. Aqui, portanto, vemo-

nos dependentes da natureza ao reconhecermos esta falta, pois aquele objeto que se coloca para o 

conhecimento não logra, por nós, ser conhecido, afirmando assim uma contradição com nossa 

faculdade de conhecer. O desprazer no sublime de modo teórico concerne a uma carência de 

nossas faculdades em compreender algo absolutamente grande. O termo teórico aqui não é usado 

em vão. Ao falarmos do sublime teórico precisamos ter em mente sua estreita e fundamental 

relação com o conhecimento, não apenas enquanto faculdade, no sentido kantiano, mas enquanto 

um saber que não se logra conhecer ou experimentar sensivelmente. No entanto, dessa 

contradição, que é não encontrarmos no entendimento as referências frente a uma grandeza que 

se apresenta, surge, em um segundo momento, nossa independência em relação à natureza. Essa 

independência consiste em que, diante de uma grandeza infinita, nossa razão, que tende também e 

naturalmente ao infinito, concede ao entendimento a possibilidade de apreensão, de ter em si, 

naquele homem racional que contempla, um mesmo princípio infinito tal qual a natureza o 

manifesta. Ora, a sublimidade, portanto, encontra-se exatamente nesse ato de conhecer em nós 

uma potência racional que tende também ao infinito.  

Mesmo lendo atentamente Schiller, não é de todo fácil localizar no conceito de sublime 

teórico uma perspectiva que difira consideravelmente do matemático kantiano. Schiller diz que 

em seu tratado “Do sublime”, “no desenvolvimento do sublime teórico, será suficientemente 

exposto de que maneira somos dependentes das condições naturais nos conhecimentos, e como 

nos tornamos conscientes dessa dependência” (SCHILLER, 2011a, p.24). Nessa relação de 

dependência e independência da natureza, encontramos o subsídio fundamental para tratar o 

sublime schilleriano. Contudo, o tratamento do sublime teórico não alcança grande lugar na 
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especulação do filósofo no que tange a uma diferença considerável em relação ao vocabulário 

kantiano. Passemos, portanto, a outra modalidade de sublime, pois é nele, com sua dupla divisão, 

que encontraremos não só uma derivação dos conceitos kantianos, mas também o ponto fulcral 

para a devolução do sublime ao mundo das artes. 

 

2.4.1 Sublime Prático: o contemplativo e o patético 

 

Enquanto o sublime teórico denota uma relação com o conhecimento, o sublime prático se 

relaciona com o sentimento. Neste, o impulso que protagoniza é o impulso de autoconservação. E 

residirá nesse impulso a diferença da proposta de Schiller em relação às bases kantianas. Quando 

Schiller se refere a esse impulso, ele está considerando aquilo que o homem possui de mais 

animal e de mais natural, que é a necessidade de preservação da vida. O impulso de 

autoconservação é aquele a que correntemente a ciência se refere e que diz respeito a uma ação 

instintiva e determinada em proteger e levar adiante a própria existência. Mas o que a vida, 

fisiologicamente falando, tem que ver com o sublime? Ou que risco de vida se corre diante de um 

fenômeno dito sublime? Ora, o que aqui se discute é aquela noção de sublime tradicional da 

modernidade, da qual falou não apenas Kant, mas também Burke ao conceder ao sublime o 

advento do temor. Para Burke, e Kant concorda com ele nesse sentido, ao belo se relacionam os 

objetos harmoniosos, suaves, delicados e pequenos, enquanto que ao sublime se relacionam os 

objetos grandes, ásperos, escuros. Tudo isso tem a ver com muito do que já debatemos aqui, que 

é uma adequação harmoniosa e positiva no sentimento do belo, e uma inadequação desprazerosa 

e negativa no sentimento do sublime. Assim, o temor se associa a essa característica do sublime, 

que é, de imediato, espantoso e desarmonioso. Há pouco demos um exemplo sobre “uma torre ou 

uma montanha monstruosamente alta” que, se se tombar sobre nós... Eis aqui o temor. Se essa 

tragédia ocorre, se encontramo-nos ameaçados por uma montanha que se vira contra nós, somos 

tomados do temor e reconhecemos nossa dependência da natureza e, neste caso, “o primeiro 

momento, o desprazer, está ligado ao sentimento de uma impotência do sujeito, quando este se 

mede, em termos de resistência física, com manifestações violentas e atemorizantes contra as 

quais nada poderia fazer” (SÜSSEKIND In SCHILLER, 2011a, p.86).  

Contudo, começa aqui uma grande distinção do sublime de modo prático. Não é forçoso 

associar este termo “prático” à filosofia prática kantiana que, por fim, é uma filosofia moral. “A 
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natureza representada como um poder que, embora capaz de determinar o nosso estado físico, 

não detém nenhum domínio sobre nossa vontade é sublime de modo dinâmico ou prático” 

(SCHILLER, 2011a, p.25). É nesta determinação de nossa vontade, que é capaz de agir livre e 

independentemente da natureza fora nós, que se dá o momento de sublimidade e de superação de 

nossas ideias da razão face à natureza sensível. Tal superação já nos fora muito bem apresentada 

por Kant em seu sublime dinâmico, no entanto, com Schiller, encontramos nessa necessidade da 

razão um impulso que é também natureza. A superação da razão para Schiller não se dá no 

afastamento da natureza como que de maneira a subjugá-la, mas, antes disso, se dá como uma 

necessidade da própria natureza humana, pois a razão é também uma natureza. Ou seja, a razão 

como parte da natureza não ousa superar o que é natureza, mas são os impulsos sensíveis que 

tendem, como um nível ordinário de percepção do mundo sensível, a dominar as condutas 

humanas na atenção às necessidades e aos desejos. O que a razão deve considerar é sua 

capacidade de distinguir, entre necessidade e dever, qual é a conduta moral que a conduz ao seu 

interesse maior, que é a perfectibilidade.  

Schiller a todo o momento reconhece que somos e pertencemos à natureza, porém, somos 

de natureza mista (sensível e racional) e devemos à natureza nossa capacidade e existir:  

 

Provavelmente, não carece de prova que nossa existência como seres sensíveis é 

dependente de condições fora de nós. Tão logo a natureza fora de nós altere aquela 

relação específica conosco sobre a qual está fundado o nosso bem-estar físico, é também 

imediatamente contestada e colocada em perigo nossa existência no mundo sensível, que 

se prende a esse bem-estar físico. A natureza detém, portanto, em seu domínio as 

condições sob as quais existimos. (SCHILLER, 2011a, p.24) 

 

Nesse sentido, a relação estética de Schiller é, podemos dizer, mais antropológica que 

metafísica e se utiliza dos conceitos transcendentais para garantir ao homem sua destinação moral 

sem com isso afastá-lo da imanência do mundo. Todavia, não é sem dor que se dá o sublime 

prático. Aliás, é a dor uma necessidade para que se obtenha o sentimento sublime. A dor advém 

do terror e ataca diretamente a sensibilidade. É por isso que o sublime de modo prático nos causa 

maior prazer, tanto quanto nos causa maior espanto, na medida em que ele ameaça não a nossa 

capacidade de compreensão, mas, fisicamente, por meio de dor e sofrimento, a nossa existência 

mesma. E se aqui dizemos que o prazer é maior, é porque “a distância entre as faculdades 

sensível e suprassensível é sentida neste caso de modo mais vivaz, assim como a superioridade da 

razão e a liberdade interna do ânimo são sentidas de modo mais destacado” (SCHILLER, 2011a, 
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p. 27). Trata-se aqui de uma questão de intensidade: a intensidade da dor faz manifestar de 

maneira também mais intensa a nossa liberdade frente à determinação do sensível.  

Para além da dor, é também necessário, para que se goze de um sentimento sublime, uma 

resistência moral. Podemos entender facilmente essa necessidade se nos lembrarmos de que a 

superação, ou a sublimidade, se dá por meio de nossa faculdade da razão, de uma superação 

moral. Com isso, anulamos a definição de que tudo e qualquer coisa que seja grande e apresente 

seu poder causando terror seja sublime. Schiller argumenta que não basta que se apresente o 

temível, mas que a superação deste deve ser por meio de nosso Eu inteligente e autônomo 

(Selbständigkeit), o que significa dizer que não se tem o sublime quando a resistência a um poder 

físico se dá pela nossa resistência física. Por exemplo, diz o filósofo, que se “um homem luta 

contra um animal selvagem e o sobrepuja por meio da força de seus braços ou da astúcia” 

(SCHILLER, 2011a, p. 29), ou ainda que um rio caudaloso como Nilo, poderoso, que é detido 

pelo homem por meio de barragens, não são, estes exemplos, fontes do sublime, ainda que neles 

reconheçamos apresentado um grande poder. Nesses casos, o homem vencera tais forças não por 

meio de sua inteligência racional e suprassensível, mas por meio de seus mecanismos sensíveis, 

pois “ele resiste a tais objetos não como inteligência, mas sim como ser sensível, não moralmente 

por meio de sua liberdade interna, mas sim fisicamente pela aplicação de forças naturais” 

(SCHILLER, 2011a, p.30). Outra excelente ilustração sobre ser sublime:  

 

Grande é aquele que sobrepuja o temível. Sublime é aquele que, mesmo sucumbindo, 

não teme (...) Hércules foi grande porque empreendeu os seus doze trabalhos e os 

concluiu. Sublime foi Prometeu, porque mesmo acorrentado ao Cáucaso não se 

arrependeu de seu ato e não admitiu o seu erro. (SCHILLER, 2011a, p.39) 

 

Decorre disso uma condição sem a qual o sublime não pode se configurar: a nossa 

resistência moral. Fiquemos, portanto, com estas duas condições primordiais do sublime: de que 

o objeto da natureza nos mostre, num primeiro momento, a dependência que temos dele na 

medida em que ele é para nós temível; e em segundo lugar, que por meio desse objeto 

reconheçamos nossa independência racional e o superemos não por meio de nossas forças físicas, 

mas por meio de nossas forças racionais. Se um desses dois momentos não ocorre, não temos o 

sublime.  

Contudo, diante do temor efetivo que um certo objeto da natureza nos apresenta, não 

podemos emitir um juízo estético. Onde a natureza age nos causando um temor real, que ameaça 
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a vida, encontramos, em verdade, dor e sofrimento, e não um prazer estético. Schiller nos dirá de 

duas possibilidades desse prazer estético ocorrer. A primeira delas não difere daquela acepção de 

Burke, que se refere à “segurança”, ou de Kant, como já dissemos, que se refere a uma “distância 

segura”. Sim, podemos sentir esteticamente o sublime, segundo Schiller, no caso em que “o 

objeto temível nos permite ver seu poder mas não o direciona contra nós, quando sabemos estar 

seguros contra ele” (SCHILLER, 2011a, p.32). Ou seja, o temível deve estar apenas na 

representação e não em realidade efetiva como tal. Nesse sentido, essa segurança para o 

sentimento do sublime é de dois tipos: a primeira é a segurança física que acabamos de descrever, 

e a outra, a segurança moral. Afinal, existem apresentações do temível sobre as quais não 

podemos ter certeza de estarmos seguros, por exemplo, no que diz respeito ao destino ou à morte. 

Como estar seguro diante deste mais temível mal, a morte, se temos a certeza de que mais cedo 

ou mais tarde essa “rainha dos horrores” nos acolherá em seus braços? Pois bem, quanto a esse 

tipo de temor em relação ao qual não existe um lugar ou uma distância segura, devemos procurar 

a segurança em nossa natureza moral. E aí nós a encontraremos na certeza de nossa superioridade 

racional e veremos que, mesmo tendo sido a nossa possibilidade física subjugada, permanece 

vivaz em nós a nossa vontade (racional) de resistir. O sublime de modo prático é, enfim, aquele 

que é despertado por objetos que revelam um grande poder que subjuga nossa existência sensível 

enquanto seres naturais, mas que, por outro lado, nos faz descolar da natureza ao conhecer nossa 

personalidade que está dissociada da existência física e de suas ameaças à nossa sensibilidade. 

Recorremos mais uma vez a Süssekind para afirmar a importância de três componentes 

necessários ao sentimento sublime: 

 

(...) em primeiro lugar, um objeto da natureza como poder; em segundo lugar, uma 

relação desse poder com a nossa faculdade de resistência física (o que leva à 

representação de nossa impotência física); em terceiro lugar, uma relação do mesmo 

poder com a nossa pessoa moral (o que leva à representação da nossa superioridade 

moral ou racional). (SÜSSEKIND In SCHILLER, 2011a, p.92) 

 

Esses três momentos do sublime nos permitirão determinar a possibilidade de um juízo 

estético (prazer) do sublime na arte. Passaremos agora, portanto, a uma distinção proposta por 

Schiller, dentro do modo prático do sublime, entre contemplativo e patético.  

A tarefa de Schiller diante da história do sublime, tendo herdado o pensamento kantiano 

como fonte de sua própria filosofia, pretende, podemos dizer aqui, e esse é um dos motivos de 
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todo nosso pensamento neste trabalho, alcançar algo que seu mestre não alcançara: 1 – a 

possibilidade da experiência estética do sublime sem necessitar recorrer (ou superando) a 

“distância segura” sugerida por Kant e Burke; 2 – uma transposição do sublime da natureza (uma 

determinação kantiana) para o sublime na arte. Neste segundo ponto encontraremos a maior força 

e capacidade de expressão do sublime no gênero das artes trágicas, que, ao que nos parece, é 

exatamente o ponto que Schiller enseja atingir para alocar de vez o sublime como possibilidade 

artística. 

Considerando os três componentes do sublime aos quais acabamos de fazer referência, 

veremos que a perspectiva kantiana detém que uma experiência do sublime só seria possível na 

natureza, onde um poder se apresenta e a partir do qual representamos pela imaginação os dois 

outros momentos que são a resistência física e nossa superação moral. É a isso a que Schiller 

chama contemplativo. Ora, nessas circunstâncias, o sujeito que ajuíza o sublime está, portanto, 

numa condição de segurança, uma vez que o poder em questão não o afeta diretamente. É bem 

verdade que o afeta, contudo, enquanto contemplação, mas queremos dizer aqui que não o afeta 

enquanto uma natureza sensível que é derrotada nesta apresentação. Neste caso o impulso da 

autoconservação não está ameaçado, pois está distanciado. Tendo o sujeito, ele mesmo, 

representado o sofrimento e a superação moral apenas no plano da imaginação, uma experiência 

do sublime que se manifesta enquanto um poder que não põe em risco a existência sensível do 

sujeito e não oferece o sofrimento é uma experiência de modo contemplativo: “No sublime 

contemplativo, quase tudo depende de uma atividade própria do ânimo, porque de fora só é dada 

uma condição, ao passo que as outras duas têm de ser preenchidas pelo próprio sujeito” 

(SCHILLER, 2011a, p.41). Assim, o que este modo do sublime oferece é uma natureza como 

poder, mas o fundamento do temível não está nele mesmo, e sim na imaginação do sujeito 

ajuizador. É nesse sentido que se diz da intensidade do sentimento: no sublime contemplativo a 

intensidade é menor, pois o sofrimento não se apresenta de imediato e não coloca o sujeito em 

estado de alerta pela preservação de sua existência, afinal, o poder se apresenta, mas seu efeito 

temível depende de uma capacidade do sujeito de intensificar tal poder com o temor. Uma 

ilustração dessa condição pode ser percebida onde se lê que “as trevas são terríveis e justamente 

por isso propicias ao sublime: não terríveis em si mesmas, mas antes porque escondem de nós os 

objetos e nos abandonam assim a todo o poder da faculdade da imaginação” (SCHILLER, 2011a, 

p.45). 
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Nesse sentido, o sublime contemplativo é de menor intensidade que o patético, e essa será 

a diferença primordial, afinal, se nem todas as condições do sublime nos são dadas de fora, 

ficando destinado à nossa imaginação completar o sublime por via de nossa imaginação, aquele 

sublime que traz já em si mesmo tanto o poder como o sofrimento é ainda mais forte, mais 

intenso e mais terrível. Esse é o caso do sublime patético.  

 

2.4.2 O sublime patético 

 

Se nos é permitido pensar com Schiller numa possibilidade de juízo estético sobre o 

sublime, ultrapassando a noção kantiana e necessária de uma distância segura, será na noção de 

solidariedade que encontraremos tal resultado.  

O sentimento patético, o compadecer, fornecerá a possibilidade do juízo, pois, se nesse 

caso do sublime um poder se apresenta e, mais do que isso, esse poder se mostra ele mesmo 

temível e exprime sua hostilidade sobre nossa existência sensível, aquele impulso natural da 

autoconservação não tem escolha e agirá forçosamente buscando livrar-nos, enquanto seres 

físicos, do mal em porvir. Nesse caso em que o temor se nos apresenta de tal maneira, não se 

pode gozar de quaisquer juízos estéticos, uma vez que é a nossa existência física que está sendo 

posta a prova. O passo fundamental de Schiller é pensar, portanto, na apresentação do sublime 

como possibilidade estética por meio do reconhecimento do sofrimento no outro, por meio do 

patético e da solidariedade. Schiller assevera que “não depende de modo algum de nossa vontade 

se desejamos nos comiserar do sofrimento de uma criatura. Tão logo tenhamos dele uma 

representação, temos de fazê-lo. Quem age é a natureza, não nossa liberdade, e o movimento do 

ânimo corre à frente da decisão” (SCHILLER, 2011a, p.49). A diferença para o sublime 

contemplativo se dá exatamente neste movimento do ânimo. Se no contemplativo era facultado 

ao sujeito completar com a sua imaginação o sofrimento e a superação, no caso do patético ele já 

não o faz voluntariamente, mas é impelido pela própria natureza a fazê-lo. Nasce desse impulso 

natural o sentimento patético, em que compadecimento não é “apenas o entristecimento 

compassivo, o ser tocado pela infelicidade alheia, mas antes todo afeto triste, sem diferença, no 

qual sentimos tal como um outro sente” (SCHILLER, 2011a, p.49). Com isso, encontramos no 

patético uma possibilidade de prazer estético obtido do próprio sofrimento, porque nesse caso o 

sofrimento é reconhecido por meio da ilusão, da criação poética, graças à nossa capacidade de 
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compadecer. Desse modo, a distância segura a que nos referimos aqui não é uma distância física. 

Não se trata de estar fisicamente livre dos perigos em porvir oferecidos pelo objeto sublime, ou 

seja, não se trata de uma vitória física (a distância segura) sobre o objeto, mas de uma vitória 

moral. Ainda que no caso do patético não sofra o sujeito ele mesmo diretamente a ameaça, mas a 

sinta pateticamente com igual intensidade, ainda que pela ilusão que o toca verdadeiramente, o 

que alcança a sublimidade é a sua consciência moral no ímpeto de superar a imponência de tal 

poder bem como a dor e o sofrimento por ele causados. Por meio dos afetos, encontramos um 

fundamento para o sublime, o que não significa que tenhamos, na ilusão, o sofrimento efetivo. 

Numa ilusão sempre nos diferenciaremos do outro que sofre efetivamente, pois se sofrêssemos 

efetivamente do mesmo modo, ficaria anulada nossa liberdade moral: “Se o compadecimento é 

elevado [erhöht] a tal vivacidade que nos confundimos a sério com o sofredor, então não 

dominamos mais o afeto, antes ele nos domina” (SCHILLER, 2011a, p.49). O fundamento mais 

importante no sublime de Schiller, e em toda sua filosofia, é o fundamento moral, a garantia de 

nossa vontade livre. Essa vontade é o que fundamenta o humano como ser que quer, como 

autônomo à natureza mesmo agindo segundo a sua dupla natureza, a física e a moral. E se tem 

um lugar onde essa liberdade pode se manifestar de maneira mais evidente, esse “lugar” é o 

sublime. Mais adiante trataremos dessa relação do sublime com a arte trágica na medida em que 

se entende que a arte trágica é, segundo o raciocínio que acabamos de expor, o lugar mais nobre 

onde a ilusão pode acontecer e despertar o sentimento patético e, em decorrência, o sublime. 

Podemos dizer, com o apoio de comentadores
27

 de Schiller, que a tarefa do filósofo com relação 

ao sublime significava uma busca por um fundamento moral para a tragédia moderna. 

Recorreremos a uma citação um tanto mais longa de Schiller, no intuito de explicitar a noção  

principal que caracteriza o sublime patético, que é uma elevação de nossa consciência moral em 

detrimento de nossa necessidade física: 

 

Ao ver um navio cargueiro cheio de mercadorias afundar em meio a uma tempestade, 

podemos, com efeito, nos sentir bastante infelizes no lugar do comerciante cuja riqueza 

inteira é aqui tragada pela água. Mas sentimos simultaneamente também que essa perda 

só diz respeito a coisas contingentes, e que é um dever elevar-se acima disso. Contudo, 

nada que é irrealizável pode ser um dever, e aquilo que deve acontecer tem 

necessariamente de poder acontecer. O fato de podermos passar por cima de uma perda 

por direito tão sensível para nós enquanto seres sensíveis comprova uma faculdade, em 

                                                           
27

 Referimo-nos, por exemplo, a Pedro Süssekind (In SCHILLER, 2011a, p.94): “A conclusão de Schiller é que o 

sublime patético só pode ter lugar na arte, e especificamente no gênero artístico que se dedica à apresentação do 

sofrimento nos limites de uma experiência estética prazerosa, ou seja, a tragédia”. 
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nós, que age segundo leis completamente diferentes daquelas da faculdade sensível e que 

não possui nada em comum com o impulso natural. “Sublime é tudo o que traz à 

consciência essa faculdade em nós” (SCHILLER, 2011a, p.50). 

 

Voltando a pensar em liberdade, na destinação do homem, o importante para Schiller é 

que este reconheça e tome consciência de sua destinação racional. Mas não continha a tragédia 

antiga uma mesma teleologia?  

Não é em vão a pesquisa de Schiller acerca do sublime. É por meio da pesquisa sobre o 

sublime que se chega à noção de patético e, a partir do patético, ao sublime. O conceito de 

patético não por acaso lembra o conceito aristotélico de pathos que vemos em A Poética. De todo 

modo, tanto o pathos aristotélico quanto o sentimento patético do sublime são elementos 

fundamentais da tragédia e, portanto, fundamentais para o projeto poético-filosófico, o projeto de 

educação estética, de Schiller. Para o filósofo, “a primeira e irredutível exigência feita ao artista 

trágico é o patético” (SCHILLER, 1992, p.114), pois é a experiência do patético que permite uma 

representação vivaz do sentimento de dor e sofrimento e, consequentemente, uma experiência 

sublime que fortalece a alma. O que interessa nessa experiência é a constatação de existir em nós 

uma natureza superior à natureza física, de existir em nós uma liberdade capaz de se desprender 

dos grilhões da natureza sensível e evidenciar, assim, nossa vontade como uma legitimação de 

nossa superioridade.  

Quanto a isso, ao mesmo tempo em que Schiller condena as tragédias francesas de 

Voltaire e Corneille pela sua ineficiência em mostrar-nos uma natureza padecente ao valorizar 

mais a humanidade (sensível) de suas personagens do que sua dignidade (moral), ele nos revela a 

grandeza do homem grego pela sua capacidade de se despir de valores menores em nome de uma 

nobreza da alma: “Quão diferente são os gregos e aqueles entre os autores mais novos que 

escreveram segundo o espírito deles. O grego jamais se envergonha da natureza, concede plenos 

direitos ao nosso ser físico-sensível e, contudo, tem a certeza de que nunca será subjugado por 

ele” (SCHILLER, 1992, p.115). Diante disso, retomamos a importância do que é mais nobre no 

ser humano que é a sua dignidade. Ainda que gozemos dos prazeres sensíveis como as posses 

materiais, um vestuário, uma posição social de nobreza e todos os acidentes dessa ordem de 

valor, estes bens não compõem nossa dignidade e devemos saber nos despir
28

 deles se não 
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 Schiller, ao observar a grande arte grega, afirma que, nas obras criadas, “o vestuário é-lhe algo acidental, a que 

jamais deve ser proposto o necessário (...). O escultor deve e deseja mostrar-nos o ser humano, que as vestes 

ocultam; tem razão, pois, em rejeitá-las” (SCHILLER, 1992, p.116). 
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quisermos por eles sermos dominados. Em suma, não devem nos guiar os acidentes de princípio 

sensível, mas aqueles princípios da razão que, consciente e inteligentemente, jogam com os 

primeiros.  

A dupla natureza humana deve ser conciliada pelo jogo ético-estético entre o sensível e o 

moral de maneira que a natureza moral não obtenha sua respectiva superioridade de maneira a 

priori, sem contexto com a vida real, mas que tal superioridade só seja alcançada pela resistência, 

pela luta com a sensibilidade:  

 

A primeira exigência feita ao homem, fá-la sempre e eternamente a natureza, que nunca 

deve ser rejeitada. Porque o homem é – antes de mais nada – um ser físico e sensível. A 

segunda exigência que lhe é feita, fá-la a razão, porque ele é um ser que sente 

racionalmente, uma  pessoa  moral,  para  o  qual  é  dever  não  deixar  a natureza reger 

sobre si, mas dominá-la”. (SCHILLER, 1992, p.117) 

 

Decorre, portanto, do reconhecimento dessas duas exigências, a terceiras delas que é o 

respeito pela sociedade, a consciência de uma obrigação moral. Nesse sentido, Schiller parece 

nos dizer que o afeto, o patético, é o que mais interessa para o estético na grande arte. No entanto, 

não se trata de qualquer afeto, ou de um afeto apenas como puro e raso afeto, mas daquele afeto 

que move o ânimo em direção ao sentimento moral, ao sentimento de dignidade e que não seja 

um afeto que estacione na imediatez da experiência sensível.  

Schiller, ao discorrer sobre afetos meramente aprazíveis ao sensível, parece fazer uma 

referência ao sensualismo de Burke ao dizer que tais afetos “causam apenas o esvaziamento da 

glândula lacrimal e um voluptuoso alívio dos vasos sanguíneos. Mas o espírito sai vazio, sem que 

no homem nenhuma de suas nobres faculdades seja fortalecida” (SCHILLER, 1992, p.118).  

Merece-se aqui sublinhar que o sofrimento não é, em nenhuma hipótese, o fim 

(teleológico) da arte e, se se intenta admitir que o pathos seja meramente a expressão do 

sofrimento, encontraremos nesta afirmação uma falsidade. O patético só poderá se tornar estético 

quando é sublime, ou seja, quando eleva o sofrimento sensível (ordinário) à superação moral 

(nobre). Se permanece o sofrimento, mesmo que patologicamente, no reino do sensível, temos 

simplesmente um afeto lânguido, uma emoção aprazível, mas não um nobre sentimento sublime.  

Assim, quando Schiller se dedica a tratar o patético, do qual não podemos depreender 

outra relação que não seja a sensível, ele o faz para dizer de um papel do patético como expressão 

do sofrimento físico, mas que não encontra no sofrimento o seu fim último, todavia, ao contrário, 
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está a serviço da razão, que deve, atravessando o sofrimento, escalar o caminho da liberdade, 

afinal “todo sublime se arraiga somente na razão” (SCHILLER, 1992, p.119). O sublime, 

portanto, está fundado numa faculdade suprassensível, a liberdade da razão, a vontade livre, 

faculdade tal que faz o homem transcender de sua natureza meramente sensível a uma natureza 

outra, a única capaz de combater o sofrimento. Ora, combater o sofrimento e não a causa do 

sofrimento é uma distinção importante a se fazer aqui. Se o homem combate fisicamente aquilo 

que lhe impõe dor e sofrimento, ele não combate, de fato, nem a dor nem o sentimento eles 

mesmos, mas a causa desses desprazeres. Somente pelo patético, que abre ao homem o 

conhecimento à sua natureza suprassensível, ele pode combater os sentimentos de desprazer, 

pois, nesse caso, o homem os combate com as ideias da razão, e não com a sua força física. A 

capacidade de essas ideias combaterem algo que fisicamente não se pode superar é que faz desse 

sentimento de superação e reconhecimento desta faculdade um sentimento sublime. Nas palavras 

de Schiller, “com a ajuda de seu entendimento e de suas forças musculares, o homem pode 

defender-se contra o objeto que o faz sofrer; contra o próprio sofrimento ele não dispõe de outras 

armas que as ideias da razão” (SCHILLER, 1992, p.121).  

Acreditamos que, com os esclarecimentos que acabamos de propor, nos seja propício 

perseguir a possibilidade do sublime na arte. Continuaremos a discorrer sobre o sublime patético, 

mas agora buscando maior ênfase em sua expressão estética e sua direta relação com a arte 

trágica. 

 

2.5 Da Kátharsis ao Patético 

 

É, pois, a tragédia a mimese de uma ação de caráter elevado [25], completa e de certa  

extensão, em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento 

distintamente distribuídas em suas partes; mimese que se efetua por meio de ações 

dramatizadas e não por meio de uma narração, e que, em função da compaixão e do 

pavor, realiza a catarse de tais emoções. (ARISTÓTELES, 2015, p.71-73) 

 

 

A concepção aristotélica da tragédia demarca o território e anuncia o caminho por onde 

passará toda discussão sobre a narrativa trágica até os dias de hoje. Em A Poética, Aristóteles 

define a tragédia, como vimos na citação anterior, como sendo uma narrativa, mas tomando o 

cuidado de distingui-la de narrativas outras como a epopeia e a lírica. Ao gênero trágico confere 

uma característica peculiar da ação que presentifica o gesto e expõe, ao tempo da encenação, a 
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história que se passa. Ou seja, a história que se conta ou o drama (ação) que ali acontece, 

acontece enquanto uma representação ou imitação viva e presente, o que difere da História e das 

narrativas épicas que encenam, apenas para a imaginação, os feitos já ocorridos e passados em 

outros tempos. É por esse caráter atual da tragédia que se assevera no capítulo IX de A Poética 

que “a tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter 

ocorrido segundo a verossimilhança e a necessidade. (...) Eis por que a poesia é mais filosófica e 

mais nobre do que a história” (ARISTÓTELES, 2015, p.95-97).  

Essa definição clássica da tragédia não é objeto de tanta polêmica como são várias outras 

definições de Aristóteles naquele livro, a exemplo do próprio tema da catarse
29

, da imitação, 

entre outros. Essa definição nos serve para pensar a proposta schilleriana de uma tragédia como 

possibilidade de educação estética. Quando Aristóteles se refere a “coisas que podiam acontecer, 

possíveis no ponto de vista da verossimilhança”, devemos enxergar nisso o parentesco 

incontestável entre vida e arte. Como poderia o espectador, seja na idade clássica seja na 

moderna, reconhecer-se, de algum modo na tragédia, se esta, enquanto obra de arte, nada 

trouxesse em si que lhe possibilitasse alguma identificação? Como poderia ocorrer qualquer 

sentimento patético e compadecimento se o sujeito/herói da obra trágica não se comunicasse 

enquanto verdade do gênero humano com o espectador? A desejada catarse da qual fala 

Aristóteles, efeito que para o filósofo grego parece fundamentar a tragédia, só poderia ocorrer em 

se encontrando, no gênero humano, uma semelhança essencial que garanta a purificação das 

emoções. Aristóteles fala em terror e piedade como as emoções a serem purificadas. Fala-se aqui 

de uma purificação, de uma catarse, de uma superação destas emoções que fazem mal e adoecem 

o homem. Para Fernando Rey Puente “O sentido fundamental do verbo  é o de limpar, 

purificar, depurar, ou seja, o de remover algo (sujeira, mácula, mescla ou obscuridade) que está 

privando a coisa, o homem, ou no discurso a que este algo está agora unido de sua pureza 

original” (REY-PUENTE In DUARTE et al., 2002, p.10). Nesse sentido, a tragédia, encontrando 

seu efeito máximo de purificação, permitiria ao homem reconhecer-se (anagnórosis) como igual 

àquele que no drama trágico é vitimado pelo destino em função de seu próprio erro (hamartía) e, 

nessa situação, reconhece-se como alguém que pode também errar haja vista sua semelhança, 

                                                           
29

 Quanto a esta polêmica, conferir o artigo “A kátharsis em Platão e Aristóteles”, de Fernando Rey Puente (In 

DUARTE et al., 2002). Nele se discute o uso do termo  (khátarsis) empregado em A Poética (1449 b27-

28). Também devemos lembrar, com Junito de Souza Brandão, que “a definição de Aristóteles, além de distinguir a 

tragédia da epopeia, possui duas palavras chaves que tantas interpretações têm provocado: basta dizer que até 1928 

havia cento e cinquenta ‘tomadas de posição’ em relação à catarse”. (BRANDÃO, 2002, p.12). 
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mas que, paradoxalmente, pode acertar na medida em que evita os erros e descaminhos já 

conhecidos e denotados pelo herói trágico. A hamartia, o erro cometido pelo herói trágico, 

alcança uma longínqua identificação com os outros homens, porque não é este um crime moral, 

mas um crime contra a humanidade. Na tragédia grega o que está em luta, o erro, consiste numa 

falha que se dá na relação do homem e sua vontade contra o determinismo cósmico e a força 

divina. Segundo Dupont,  

 

Le crime tragique est un nefas: um crime symbolique, um crime contre l’humanité.  

(...) Les nefas est, en effet, un crime contre l’ordre sacré du monde. Il faut bien le 

distinguer du crime humain ordinaire, qui n’enfreint que les lois de la cité ou de la 

morale commune. L’equivalent contemporain de ce nefas serait quelque chose comme 

« crime contre l’humanité »
30

. (DUPONT, 1999, p.52) 

 

O que podemos trazer para discussão, portanto, a partir da concepção de que o crime na 

tragédia grega não é moral, contra a sociedade ou a cultura, mas contra o divino e o mundo 

determinado por uma ordem cósmica, é que a tragédia, na ótica do estagirita, não oferece um 

conteúdo moral, ou seja, Aristóteles separa arte e moral em esferas autônomas, pois “mímese que 

é, a arte não é moral, nem imoral, é arte simplesmente...”, como dirá Brandão (2002, p. 13) em 

seu estudo sobre o teatro grego. E este completa asseverando que  

 

tal falta, hamartía, Aristóteles o diz claramente, não é uma culpa moral e, por isso 

mesmo, quando fala da metabolé, da reviravolta, que faz o herói passar da felicidade à 

desgraça, insiste em que essa reviravolta não deve nascer de uma deficiência moral, mas 

de grave falta (hamartía) cometida. (BRANDÃO, 2002, p.14).  

 

  Assim, terror e piedade são emoções solidarizadas que advêm do erro cometido pela 

personagem trágica. A piedade, relacionamos com uma percepção de que aquilo que sofre o herói 

seja, de certo modo, injusto ou inadequado; o terror, relacionamos com a percepção de que o mal 

que acomete o herói pode também nos acometer na medida em que fazemos erradamente nossas 

escolhas. A purificação ocorre na medida em que o sujeito se reconhece potencialmente como 

podendo ser vitimado por uma força terrorífica a qual ele não pode, fisicamente, enfrentar. 

                                                           
30

 “O crime trágico é um nefas: um crime simbólico, crime contra a humanidade. (...) Com efeito, o nefas é um crime 

contra a ordem sagrada do mundo. É necessário distinguir bem do crime humano ordinário que rompe apenas com as 

leis da cidade ou da moral comum. O equivalente contemporâneo de nefas seria algo ‘crime contra a humanidade’”. 

(Tradução nossa). Segundo Dupont, nefas é uma espécie de crime monstruoso, hediondo, quase desumano, ocorrido 

em função de uma cegueira profunda. Embora a autora use o termo nefas, que é uma expressão do teatro latino, a 

essência do termo faz referência ao erro contra a divindade e permanece fiel à hamartía da tragédia grega. 
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Considerando o próprio texto de Aristóteles, o prazer que podemos obter na tragédia, pela 

catarse, nos é dado “através da experiência da mímesis que é perfeitamente capaz de produzir um 

prazer intelectivo de imagens cuja visão direta produziria repulsa” (GUIMARÃES in DUARTE 

et al, 2002, p.217). Decorre disso que todo o prazer advindo da tragédia, portanto uma fonte do 

terror, só ocorre porque esta, como representação cênica, como drama encenado, é uma mímese, 

uma imitação da realidade.  

Aristóteles se refere à imitação tendo em conta que a fonte dos conteúdos trágicos são 

narrativas (mitos). Portanto, ainda que a tragédia ofereça a vivência mais próxima da narrativa 

mítica, uma vez que em cena os atores atualizam as ações, estas ações são uma imitação, pois, 

como já fora dito, é a tragédia a imitação de uma ação.  

 

Ora os homens possuem tal ou tal qualidade, conformemente ao caráter, mas são bem ou 

mal-aventurados pelas ações que praticam. Daqui se segue que, na tragédia, não agem as 

personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações; 

por isso as ações e o mito constituem a finalidade da tragédia, e a finalidade é de tudo o 

que mais importa. (ARISTÓTELES in DUARTE, 2012, p.38). 

 

É por isso que a tragédia tem esse poder uníssono de aglomerar todos os homens num 

sentimento solidário de humanidade, pois o que ela imita são ações – que podem ser praticadas 

por todos e qualquer um – e não os homens que são indivíduos “históricos”, dados num momento 

específico do tempo/espaço. 

Mas uma questão é importante de se colocar aqui: como podemos relacionar a tragédia 

schilleriana, de cunho fundamentalmente moral, à tragédia aristotélica? Como já dissemos, A 

Poética está repleta de interpretações, todas elas lúcidas, feitas por grandes helenistas e 

tragediógrafos e, portanto, não é consenso de que a tragédia, segundo A Poética, esteja destituída 

de qualquer valor moral. Ou seja, de que há através da purificação pela catarse um aprendizado 

moral. Segundo Rey-Puente, são várias as linhas de pensamento que se dedicam ao tema da 

catarse, pelo menos seis e, dentre elas, uma que é “moralística ou didática que via na tragédia um 

modo de aperfeiçoamento moral (seus principais representantes foram Segni e Maggi, na Itália; 

Corneille, Rapin e Dacier, na França e Dryden e Johnson na Inglaterra)” (REY-PUENTE in 

DUARTE et al, 2002, p.20). A obra poética de Schiller é fortemente influenciada pela poética 

francesa, em especial por Corneille, que é diversas vezes citado por Schiller em seus ensaios 

sobre o trágico e sobre o sublime. Nesse sentido, não há como não creditar ao filósofo alemão 
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uma certa influência do conteúdo moral da interpretação francesa de Aristóteles, bem como, ao 

mesmo tempo, de uma ampla influência da filosofia moral de Kant.  

Anatol Rosenfeld havia dito em sua introdução para Teoria da Tragédia
31

 que, 

“contrariando a tradição, Schiller não se atém aos conceitos aristotélicos. (...) Schiller conhecia a 

obra de Lessing e as concepções de Aristóteles, mas o fato é que só em 1797 leu a ‘Arte Poética’ 

que, sem dúvida, exerceu forte influência sobre ele” (ROSENFELD In SCHILLER, 1992, p.8).  

Ainda segundo Rosenfeld, Schiller aludia a um problema que não era mais aristotélico, pertinente 

unicamente à forma estética, mas a um problema que era kantiano, qual seja, “a tentativa de 

determinar a relação entre as esferas moral, estética e a do mero prazer sensível, garantindo à arte 

plena autonomia e mostrando, ao mesmo tempo, o acordo mais fundamental particularmente 

entre as esferas estética e moral” (ROSENFELD In SCHILLER, 1992, p.9).  

A abordagem de Schiller acerca da tragédia nos encaminhará, portanto, a uma leitura da 

tragédia que é, enfim, filosófica, e não tanto poética como o fora até o idealismo alemão. Mais 

adiante, no próximo capítulo, discorreremos sobre essa passagem ocorrida no século XVIII que 

eleva a poética da tragédia a uma filosofia do trágico.  

                                                           
31

 Tradução portuguesa por Flávio Meurer. Ver bibliografia: SCHILLER, 1992. 
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CAPÍTULO TERCEIRO - TRAGÉDIA E EDUCAÇÃO MORAL 

 

3.1 Sublime e tragédia 

 

(...) uma personagem sofredora, que se apresenta lamurienta e chorosa, só comoverá 

fracamente, porque lamúrias e lágrimas libertam a dor já no âmbito da animalidade. 

Muito mais fundamente nos emociona a dor muda e intensa, onde encontramos ajuda na 

natureza, tendo, ao contrário, de buscar refúgio em algo que se situa acima de toda 

natureza; e justamente nessa alusão ao transcendente reside o “pathos” e a força trágica. 

(SCHILLER, 1992, p.125) 

 

A evidência para Schiller é a de que o sublime encontrará perfeito lugar de apresentação 

na arte trágica, devido ao fato de, pela arte como representação, permitir-nos fruir de uma 

experiência do sublime sem que estejamos, nós mesmos, sob o risco de falecimento de nossas 

forças vitais. O sentimento patético faz em nós uma operação de solidariedade na qual o sujeito 

que contempla a obra padece junto e reconhece, em si e no herói trágico, o gênero humano como 

força maior e superior à contingência que os estrangula e atemoriza. Essa superioridade é o 

suprassensível que se apresenta revelando para nós nossa destinação moral. Quando Schiller nos 

diz que o fim último da arte é a representação sensível do suprassensível, ele quer se referir 

imediatamente à nossa liberdade da razão que deve ser a senhora de nossos instintos. Essa 

liberdade, que não se encontra na obra e tampouco no artista, deve aparecer através da obra de 

arte sublime, através do gênero trágico, que são os meios sensíveis para que esse suprassensível 

seja representado na imaginação do espectador. Ou seja, não é o objeto ele mesmo sublime, não é 

a peça trágica ela mesma sublime, mas é sublime a nossa capacidade de, através do pathos, 

reconhecer que ali, na obra, algo de suprassensível aparece. Quanto a isso, Schiller nos dirá que 

“o poeta nada nos deu senão um objeto armado de imenso poder, em busca de uma exteriorização 

do mesmo. Se ante esse poder trememos, isso ocorre apenas porque imaginamos a nós mesmos 

ou a um ser semelhante a nós envolvidos numa luta com ele” (SCHILLER, 1992, p.128-129). A 

sublimidade, assim, se dará em nós no momento em que nos reconhecermos conscientemente 

livres e acima do perigo oferecido que, mesmo subjugando nossas forças físicas, 

permaneceremos lúcidos e firmes em nossa natureza moral. 

Essa dupla camada do sublime, esse sentimento único, porém misto, que coloca diante de 

nós desprazer e prazer, é fundamento não apenas do sublime como da própria arte trágica. Se 

pensamos no projeto de Educação Estética, como vimos, encontraremos, mais do que uma tarefa 
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poética, uma tarefa política. Mas como poderíamos, por meio de algo que suscita o terror, 

encontrar algum tipo de prazer? Como relacionar nosso estranho interesse pelo trágico, nos 

domínios da arte, portanto como representação, com a promessa de uma sociedade equilibrada? 

 

3.2 O teatro como instituição moral  

 

Enquanto a natureza sofre violência em suas belas criações orgânicas, quer pela carente 

individualidade da matéria, quer pela atuação de forças heterogêneas, ou enquanto ela, 

nas suas cenas grandiosas e patéticas, comete violência e atua sobre o homem como um 

poder, quando tão-só como objeto de livre observação é que pode tornar-se estética, a 

sua imitadora, a arte criativa, é inteiramente livre, porque afasta de seu objeto toda 

limitação causal, deixando livre também o coração do espectador, pois imita só a 

aparência e não a realidade. Visto, porém, que toda a magia do sublime e do belo reside 

na aparência e não no conteúdo, goza a arte de todas as vantagens da natureza, sem 

partilhar ela de seus grilhões. (SCHILLER, 1992, p.70) 

 

No texto “O teatro considerado como instituição moral”, Schiller levanta uma ampla 

defesa desse meio artístico como propagador da cultura, como instituidor da moral e, ao mesmo 

tempo, como fonte de prazer estético: “o teatro, mais do que qualquer outra instituição pública do 

Estado, é uma escola de sapiência prática, um guia para a vida comunitária, uma chave infalível 

para as mais recônditas portas da vida humana” (SCHILLER, 1992, p. 39).   

E o papel do teatro ocupa exatamente a potência mais nobre nesta tarefa reconciliatória na 

medida em que nele se encontra o “mais sublime entretenimento”, o impulso lúdico de que 

falamos anteriormente. Assim, o teatro trágico se revela capaz de apresentar, de uma só vez, a 

necessidade e o dever, fazendo jogar, portanto, aqueles sentimentos naturais que são os impulsos, 

rumo à verdade da razão e ao dever moral. Ora, poucas são as instituições que tão profundamente 

atingem o humano em sua estrutura social e moral. Nesse sentido o teatro poderia ser comparado 

com instituições como a religião e o Estado, pelo fato destes tratarem sempre de uma relação 

paradoxal entre indivíduo e sociedade, ou ainda, entre sujeito e humanidade, sempre os 

relacionando com um poder exterior. 

Schiller argumenta em defesa do teatro como uma instituição moral e atribui a ele uma 

intensa força capaz de dar propulsão a uma coesão e consciência social, ampliando a práxis 

humana em relação ao dever moral, ao mesmo tempo em que oferece, enquanto meio, o 

entretenimento e o prazer que são atributos próprios da arte. Podemos perceber neste raciocínio 

um exemplo concreto de seu projeto de educação estética posto em prática. Nesses termos, o 



94 

 

teatro enquanto meio e entretenimento carrega consigo um princípio moral, o mesmo princípio 

moral fundante das sociedades e que é objetivado, no plano sensível, pela política de Estado, por 

via das leis positivas. Schiller fará do teatro uma ferramenta potente que deveria ser bem utilizada 

pelo Estado e pela religião se estes quisessem conquistar a ressonância verdadeira em sua 

comunicação com o povo, afinal, “o teatro age mais funda e duradouramente que a moral e a lei” 

(SCHILLER, 1992, p. 36). E, em se tratando do povo alemão, no contexto histórico-político que 

descrevemos anteriormente, seria também esse teatro, em função de sua espontânea adesão e 

atração que exerce sobre as pessoas, o meio mais eficiente para a construção de uma sociedade 

coesa, no caso, para a construção de uma identidade nacional tão perseguida pela Alemanha do 

século XVIII.  

Portanto, se Schiller tinha alguma indagação a respeito de se pensar a estética e a arte 

quando os problemas políticos saltavam à vista nas sociedades alemãs, eis que a tragédia se eleva 

para ele como a mais importante causa moral, logo, de pleno interesse à formação política e 

social do Estado alemão, perfeitamente adequada ao projeto de Educação Estética do Homem. 

Talvez nos caiba perguntar, neste momento, qual interesse teria a sociedade alemã, ou o homem 

em sua humanidade, pela tragédia. Não pela tragédia apenas como entretenimento, mas também 

como um elemento indissociável da trágica condição do homem que o envolve em contratempos 

e oposições, peripécias e reconhecimentos, que evidenciam a vida humana como complexa e 

dividida entre o desejo e o dever. Aliás, este é o pano de fundo de todas as tragédias: a luta entre 

o desejo e o dever moral. 

E não é em vão que a inquietação de Schiller sobre o papel da tragédia gera uma 

ressonância em seus contemporâneos do romantismo e do idealismo alemão. A preocupação pela 

forma da tragédia ultrapassa a questão de uma poética da tragédia e abre portas para uma filosofia 

do trágico. Assim, na escrita de Schiller sobre a tragédia aparece um problema que não é 

propriamente aristotélico, pois ele não se detém unicamente na composição estrutural de uma 

tragédia ideal – embora estivesse Schiller ainda interessado no efeito da tragédia –, mas moderno, 

ou seja, que irrompe com a estrutura meramente formal e poética, expandindo o conceito do 

trágico como efeito estético para uma concepção metafísica.  

Assim, assuntos trágicos nos interessam, justamente por serem fonte de prazer e por que  

 

a inteira força da lei moral manifesta-se apenas na ocasião em que se revela em liça com 

todas as demais forças naturais e quando, em face dela, todas perdem seu poder sobre o 
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coração humano. Tudo o que não for moral, tudo o que não se encontrar sob a suprema 

legislação da razão, está compreendido nessas forças naturais, ou seja: sentimentos, 

instintos, afeições, paixões, assim como a necessidade física e o destino. Quanto mais 

terrível o adversário, tanto mais gloriosa a vitória. (SCHILLER, 1992, p.21) 

 

3.3 Do nosso interesse sobre assuntos trágicos 

 

Como se pode ver na proposição de Schiller a respeito das cartas sobre educação estética, 

interessa a formação (Bildung) do homem alemão, atribuindo-lhe um caráter culto, sem o qual a 

edificação de uma sociedade moral seria impossível.  

No texto “acerca da razão porque nos entretêm assuntos trágicos”
32

, encontramos uma 

questão fundamental que deriva da estética kantiana: adequação
33

 a fins (Zweckmaessigkeit) e 

conformidade a fins. Se o belo, em função de sua adequação (entre matéria e forma; 

entendimento e imaginação), pode nos aparecer como mero entretenimento, como um regalo para 

os sentidos, esta impressão primeira seria também um grande engano, afinal, belo é aquilo que 

apraz livre de todo interesse, inclusive o de agradabilidade. Embora as belas artes não exijam 

nenhum esforço ou sacrifício anterior para que delas se possa obter o prazer (imaginação e 

entendimento encontram imediato acordo), isso não faz delas uma mera recreação e não retira 

delas, ainda que seu meio de atuação seja o do entretenimento, o seu respeito às fontes morais. 

Como já foi dito, para Kant, belo é aquilo que apraz sem conceito, é, portanto, um outro modo de 

complacência que se percebe pelo gosto e difere, no que diz respeito ao desinteresse, daquilo que 

é agradável e daquilo que é bom. Por outro lado, a arte trágica e o sublime, antes de nos 

regalarem com um tipo de prazer, ao contrário, nos assombram e nos atemorizam com o 

sofrimento e o desprazer, i.e., com uma inadequação a fins, com uma certa descomplacência. Se 

o fim da arte, como da natureza, “é tornar felizes as pessoas” (SCHILLER, 1992, p.14), como 

pode ela, por meio de uma inadequação, por meio de algo contrário a fins, o da felicidade nesse 

caso, proporcionar alguma espécie de prazer? 

A questão que podemos tomar como central aqui seria de como garantir, pela via da arte 

trágica, um justo acordo entre o prazer estético, que sob um olhar menos atento estaria ligado ao 

mero entretenimento, e o prazer moral, cuja fonte transcende qualquer sensação física, e está 

intimamente ligado à dor e ao sofrimento. Este essencial conflito entre natureza e razão, entre o 

                                                           
32

 Cf. SCHILLER, 1992, p.13-31. 
33

 Zweckmaessigkeit: Conformidade, conveniência, utilidade, onde zweck quer dizer fim, intenção, finalidade. 
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sensível e o moral, entre a necessidade e o dever, é o que efetivamente significa o trágico para o 

homem moderno. Nesses termos, diferentemente do belo, que exige imediatamente uma forma, o 

trágico, ou o poder sublime da tragédia, se apresenta como um absoluto, como algo informe, 

grandioso, sobre o qual, imediatamente, não se pode conceituar, revelando então um homem 

empiricamente envolvido nas  

 

tensões e antagonismos, lutando para afirmar a liberdade, fazendo apenas entrever a 

harmonia absoluta (...). A tragédia apresenta a vontade humana no seu desafio às forças 

do universo e da história, mostra o homem sofrendo, mas resistindo ao sofrimento graças 

à sua dignidade sublime e indestrutível. (ROSENFELD In SCHILLER, 1992, p.11).  

 

Até aqui, interessa-nos saber da tragédia como esse conflito entre o físico (o sensível) e o 

moral, entre a necessidade e o dever, e que este conflito traduz a experiência do homem moderno 

e anuncia duas outras consequências: a importância de uma cultura estética para o exercício livre 

da razão e, para além, a cultura estética como condição de possibilidade para a formação moral 

de uma sociedade. Contudo, o mais importante na teoria schilleriana não reside exatamente no 

efeito da tragédia ou do sublime sobre a ação moral do herói, mas também sobre o sentimento 

moral e estético do espectador, aquilo que há pouco definimos como sendo o patético. Já que uma 

das funções da tragédia é representar aquela suprassensível liberdade, aquele valor moral 

superior, do qual participamos, devemos também participar (compadecer), em alguma medida, na 

ação do herói trágico, e é neste momento que a razão e a natureza, o moral e o estético fazem 

acordo: no juízo. É no juízo estético que se encontra uma adequação a fins de uma escolha 

trágica.  

Pensando assim, não cabe na tragédia um herói de virtudes tão elevadas que nos faça 

pensar a nós mesmos, de modo tão perfeitos. Ao contrário, gozamos de uma identificação com a 

personagem trágica quando esta apresenta-nos um herói de virtudes moderadas, suscetível às 

exigências do instinto e da natureza, mas com razão e liberdade para as escolhas morais. Desse 

modo, a tragédia não moraliza e não dá lições de virtude, mas, antes disso, possibilita ao 

espectador experimentar livremente sua própria existência moral e o permite ver um sentido 

último, uma ordem universal da qual participa, o que só é possível se encontramos nessa relação 

estética com a tragédia uma adequação a fins. 
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Passemos, portanto, a duas questões caras a Schiller sobre o valor das artes: a questão do 

entretenimento, como um dos fins da arte, do qual ela não pode se separar, e a questão da 

adequação a fins. 

O fim das artes é deveras deleitar, mas não meramente o deleite físico e sensível, mas 

primordialmente o prazer moral, o que Kant chamaria de um prazer da reflexão. Com isso, 

Schiller parece nos mostrar uma oposição clara entre um fim moral da arte, que seria superior, e 

um fim de caráter de entretenimento, que seria inferior. Sublinhamos que o filósofo não tem, em 

toda sua teoria, uma perspectiva de moralizar a arte, ou de tornar a tragédia um instrumento 

moralizante. Ao contrário, Schiller quer nos fazer perceber a tragédia como uma possibilidade de 

exercício da liberdade na medida em que vemos expostos nela os conflitos mais pertinentes à 

natureza humana, i.e., o conflito entre a vontade livre e a determinação dos instintos. Para 

Schiller, tanto o entretenimento ou a recreação e a moralidade são fins próprios da arte, e 

pretender classificar a arte como mero entretenimento, ou mesmo conceder a ela uma destinação 

exclusivamente moral, seria reduzir sua função teleológica:  

 

A fim de designar às artes uma categoria deveras elevada (...) procura-se expulsá-las de 

seu âmbito peculiar, impondo-lhes uma vocação que lhes é estranha e de todo natural. 

Crê-se prestar-lhe um relevante serviço quando, em lugar do frívolo propósito de 

deleitar, se lhes imputa um fim moral – e sua influência sobre a moral, tão óbvia é 

chamada a apoiar essa afirmação. (SCHILLER, 1992, p.14) 

 

O que nos fica patente nesta relação entre princípios morais da arte e entretenimento é que 

mesmo um livre entretenimento repousaria sobre princípios morais, o que significa que para 

produzir esse “entretenimento” a arte trágica parte de princípios morais. Assim, a arte, em sua 

autonomia estética, pode fazer valer de meios do entretenimento, de meios atraentes, para 

exprimir indiretamente seu princípio e sua função moral. Para o filósofo, está evidente que 

  

um livre entretenimento, como o produz a arte, repouse inteiramente em condições 

morais, dele participando toda a natureza moral do homem (...) além disso, que o 

produzir um tal entretenimento seria um fim só alcançável graças a meios morais, e que 

a arte, pois, a fim de completamente alcançar o entretenimento como seu verdadeiro fim, 

teria de seguir o caminho da moralidade. (SCHILLER, 1992, p.15) 

 

Isso quer dizer que o aspecto moral está na base de toda arte, embora ela utilize meios de 

entretenimento para, indiretamente, demonstrar seu efeito moral, o que não quer dizer mais de um 

mero efeito, mas, ao mesmo tempo, de sua causa. “A arte só se serve do atraente para adornar os 
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mais elevados sentimentos da organização conforme os fins” (SCHILLER, 1992, p.18). 

Importante mencionar que “entretenimento” para Schiller é aquele que ele denomina livre, ou 

seja, não se trata de um deleitar-se fisicamente em um prazer estético meramente fisiológico, mas 

de um deleitar-se no qual as faculdades da razão, do entendimento e da imaginação se tornam 

ativas e jogam entre si, fazendo despertar emoções e entendimento sobre o objeto da arte na 

mesma medida que o sujeito se reconhece como parte desse complexo moral. Consiste neste 

movimento a própria acepção de educação estética. Com isso temos que, por entretenimento, 

entende-se algo muito maior do que o deleite imediato das sensações, ou um entretenimento 

físico cego e escravo dos desejos; aliás, “o prazer físico é o único a ser excluído do âmbito das 

belas artes” (SCHILLER, 1992, p.16). Assim, o verdadeiro prazer nas artes se configuraria no 

entendimento das faculdades intelectuais em relação ao belo aparente, e não no estímulo físico 

que tal aparência pode suscitar.  

Um entretenimento que nos apraz apenas fisicamente é um entretenimento sensível, pelo 

qual nossas faculdades da imaginação, da razão e do entendimento não são chamadas a operar e, 

por conseguinte, nada podem representar. Ou seja, para além do prazer físico, a obra de tal 

entretenimento nada nos traz à representação. A questão é: qual a finalidade de tal 

entretenimento? Se neste caso a resposta é um prazer físico, temos aqui uma inadequação a fins, 

pois, como dissemos, é também um fim da arte não apenas o entretenimento físico, mas o 

entretenimento livre, que é aquele que mobiliza nossas faculdades da razão e faz jogar os 

impulsos. A adequação no entretenimento sensível se deve apenas a uma organização funcional 

do sensível com a obra de tal entretenimento que é, neste caso, agradável. Para que um 

entretenimento seja livre e alcancemos sua verdadeira finalidade, é necessário, mais do que a 

agradabilidade do sensível, alcançarmos concomitantemente uma representação adequada a fins. 

Se as faculdades do entendimento não se comprazem, se não são chamadas a operar no plano da 

liberdade e do conflito moral, temos nesta expressão da arte um fracasso, uma inadequação aos 

fins morais. Para que esta mobilização das faculdades ocorra, os objetos dessa arte, capazes de tal 

entretenimento – livre – devem se limitar às categorias do bem, do verdadeiro, do perfeito, do 

belo, do comovente e do sublime. 

Não faremos aqui uma análise de cada uma dessas categorias, apenas tomaremos como 

referência aquelas que nos são pertinentes ao tratarmos os assuntos trágicos, dentro de nosso 

recorte temático, que são as categorias do comovente, do bem e do sublime. A todas as artes que 
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nessas categorias possam se enquadrar, Schiller (1992, p.18) as chamaria “artes comoventes” ou 

“artes do sentimento, do coração”.  

A tragédia se enquadra nesta categoria das “artes comoventes”, porque é princípio dessa 

categoria de arte uma dupla relação de prazer e desprazer, de adequação e inadequação. “O 

comovente e o sublime coincidem em produzir prazer através do desprazer, ou seja (dado que o 

prazer se origina da adequação, a dor, porém, do oposto) fazendo-nos intuir uma adequação a fins 

que pressupõem uma inadequação” (SCHILLER, 1992, p.19).   

O sentimento sublime, na perspectiva schilleriana, é esta possibilidade de superação, e 

reside nesta superação uma espécie de prazer que é o prazer moral. Para lembrar Kant, tanto o 

belo como o sublime “aprazem por si próprios; ulteriormente, no fato de que ambos não 

pressupõem nenhum juízo dos sentidos, nem um juízo lógico-determinante, mas um juízo de 

reflexão” (KANT, 1995, p.89). 

No que diz respeito ao conceito de adequação a fins, mesmo situações que parecem não 

se adequar a fins podem, em verdade, ser prazerosas e adequadas. Para que julguemos adequada a 

ação de um herói numa tragédia, é necessário que reconheçamos nessa ação princípios morais 

superiores. Imediatamente esses princípios podem estar velados pela própria condição do herói, 

por exemplo, se esta ação for criminosa. À primeira vista, qualquer ação criminosa nos parece 

inadequada e vai contra qualquer princípio moral e, nesse sentido, não nos deleitamos, pois ela é 

inadequada a fins. No entanto, é esta inadequação, este apavorante que aparece, que abre 

caminho para o conflito moral, que, em sua inadequação, nos coloca diante da força moral que o 

opõe. A adequação advém da superação, do reconhecimento de princípios morais instalados na 

representação da obra de arte, no caso, da tragédia.  Em relação à tragédia, o sentimento sublime é 

derivado do patético. É o patético que relaciona nossas faculdades físicas e do entendimento em 

relação ao objeto sublime na medida em que, por meio dele, nos comovemos junto à ação do 

herói trágico. Podemos ver uma boa descrição da comoção, portanto do patético, quando Schiller 

nos diz que  

 

Comover-se, no seu restrito significado, designa o sentimento misto do sofrimento e do 

prazer no sofrimento. Só poderemos sentir-nos comovidos quanto à nossa própria 

desgraça quando a dor da mesma for suficientemente moderada para dar lugar ao prazer 

que, em face dela, sentiria qualquer espectador compadecido. (SCHILLER, 1992, p.19) 
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Diante do sublime, tal qual no trágico, estamos também à mercê de uma comoção, de um 

sentimento de compadecimento que nos coloque junto do herói e que percebamos através dele 

uma adequação moral de suas ações. Sendo assim, nos regalamos num prazer superior que 

ultrapassa a sensibilidade, o entretenimento, e nos coloca em relação ao mundo moral como 

sujeitos de razão superiores às forças e contingências da natureza, na mesma medida em que as 

ações que até lá nos levaram sejam resultado de nossa vontade e de nossa liberdade – o princípio 

moral por excelência. 

Creio que a melhor ilustração para compreensão desta acepção de adequação a fins morais 

pode ser encontrada no próprio texto de Schiller, “Acerca da razão porque nos entretêm assuntos 

trágicos”. Tomemos aqui duas questões: primeiro, que há em Schiller uma certa valorização do 

criminoso. Isso se dá porque a contradição que assistimos em um ato criminoso, em relação ao 

princípio moral, desperta-nos um grande prazer na medida em que percebemos que, quanto maior 

a inadequação, maior a força do princípio moral que a ela sucede.  

O fracasso de uma ação criminosa, ocorrido pela livre vontade de seu autor, o 

arrependimento de um criminoso diante daquilo que cometera e que ferira o princípio moral 

revela, neste ato, uma força do princípio moral muito maior que o mais ardiloso plano criminoso. 

Schiller diz que “o arrependimento de um crime origina-se da comparação do mesmo com a lei 

moral, significando a desaprovação desse ato, por este entrar em conflito com ela” (SCHILLER, 

1992, p.25). O que se depreende dessa assertiva de Schiller é uma íntima relação com o conceito  

de virtude (areté) dos gregos, ou seja, de um criminoso do qual se espera a continuidade do vício 

e do erro, portanto a permanência de um desprazer, pode-se encontrar o prazer na medida em que 

ele contraria sua destinação de errância e alcança na lei moral uma superação de sua necessidade 

desditosa. Nesse caso, é comum que nos cause prazer quando assistimos a um homem virtuoso 

alcançar e agir de acordo com a lei moral, no entanto, é duplamente prazeroso quando um homem 

criminoso, de quem não se espera mais do que a errância, alcance, por ele mesmo, essa lei moral: 

“Aí onde é posta a maior dor, mostra-se também a maior beleza” (SCHILLER, 1992, p.126). 

Assim, o mais ardiloso plano criminoso que fracassa diante da força da lei moral porque a 

reconhece, mostra a superior grandeza deste princípio. O que nos apraz nesta representação 

estética é exatamente o reconhecimento dessa força por parte de quem queria justamente 

contrariá-la: “Todo ser humano que desespera ao violar um dever moral vem, através disso 

mesmo, retornar à obediência ao mesmo, e quanto mais tremendamente se expressar a sua 
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autocondenação, tanto mais poderosa vemos a lei moral tornar-se-lhe soberana” (SCHILLER, 

1992, p.26). Nesse ato, ele, o criminoso, se reconcilia com a lei moral e advém daí o nosso 

prazer. Advém desse arrependimento, dessa capacidade de sacrificar as próprias necessidades
34

, 

mesmo a própria vida, uma resignação e um reconhecimento de nossa superioridade moral. 

Quanto a isso, Schiller escreve que  

 

Um depravado começa a nos interessar tão logo tenha de arriscar a felicidade e a vida, a 

fim de impor a sua vontade perversa. Uma pessoa virtuosa, ao contrário, perde o nosso 

interesse na mesma proporção em que sua própria felicidade o obriga ao bom 

comportamento. A vingança, por exemplo, é, fora de qualquer dúvida, um afeto pouco 

nobre e mesmo vil. Não obstante, torna-se estética tão logo custe um doloroso sacrifício 

a quem a pratique. (SCHILLER, 1992, p.144) 

 

O que nos entretém, assim, é uma teleologia moral que é o fundamento do prazer, da 

comoção trágica: a submissão da necessidade natural ao princípio moral. Essa capacidade de 

sacrificar-se é a sublime experiência de nossa superação moral. Uma segunda expressão desta 

superação pode ser notada numa outra espécie de sacrifício que não é, desta vez, um sacrifício do 

físico em primazia do moral, mas o sacrifício de um princípio moral em primazia de outro ainda 

maior. A ilustração aqui nos é mostrada na situação em que um comandante deve escolher “entre 

a capitulação da cidade ou ver o seu filho prisioneiro transpassado ante seus olhos” (SCHILLER, 

1992, p.26), no que ele decide por sacrificar a vida do próprio do filho. Aqui a inadequação ao 

nosso entendimento nos é espantosa e evidente, afinal ela contraria o princípio moral do dever 

paterno de proteger o filho. Mas esta espantosa e mesmo vil inadequação ganha adequação e 

nossa sensata aprovação da razão na medida em que esse sacrifício visa a um bem moral superior, 

que é o bem de toda uma sociedade. O que se sacrifica nesse caso é também um interesse pessoal 

e, ao sacrificar a própria alegria da paternidade, ascende-se ao mais sublime sentimento de 

humanidade e dever para com a pátria, afinal, “todo julgamento moral baseia-se no imperativo da 

razão de que se atue moralmente, e existe uma necessidade incondicional de que queiramos o que 

é reto” (SCHILLER, 1992, p.136). 

                                                           
34

 Conferir a longa discussão proposta por Schiller sobre o exame de Winckelmann a respeito da escultura Laocoonte 

em “Acerca do patético”, páginas 113-145, onde se lê: “Laocoonte é uma natureza no ápice da dor, talhada segundo 

a figura de um homem que tenta concentrar contra esta a consciente energia do espírito. Fazendo o seu sofrimento 

com que seus músculos intumesçam e se contraiam, surge na fronte ressaltada o espírito armado de fortaleza e o 

peito se alevanta devido ao ofegante alento e à retenção do explodir dos sentimentos, a fim de conter e fechar em si a 

expressão da dor” (SCHILLER, 1992, p. 125).  



102 

 

Por fim, para se entender tamanho sacrifício, é necessário um entendimento esclarecido, é 

necessário um caráter moral muito bem formado, e é no interesse de representar este conflito 

moral, essa necessidade do comover-se com tal conflito, que a proposta de uma educação estética 

se faz pertinente. Somente através da experiência estética, do lúdico, é que o homem pode ser 

colocado diante desse conflito e nele sentir alguma espécie de prazer, pois, na experiência mesma 

de tal situação, nenhum prazer poderia ser obtido, haja vista a força do impulso da 

autoconservação. O prazer moral que nos entretém só pode ocorrer pelo estético, pois, como já se 

disse, é pela beleza que se vai à liberdade, e é por este viés que podemos apreender algo de moral 

através do sentimento de prazer estético. Ao contrário, se julgamos moralmente e não 

esteticamente uma determinada ação, já não podemos conceder uma aprovação, pois é um dever 

moral que nosso impulso de conservação possa agir. Assim, “não é de admirar, pois, que nos 

sintamos ampliados nos julgamentos estéticos, e, ao contrário, estreitados e presos nos 

julgamentos morais” (SCHILLER, 1992, p.139). É por esse mesmo ponto de vista que podemos 

apreender a tragédia e seu conteúdo trágico. É por este paradoxo do prazer (como aprovação 

moral) e desprazer, da adequação na inadequação a fins que encontramos na tragédia o 

entretenimento. A tragédia nos entretém exatamente pela sua possibilidade de prazer naquilo que, 

imediatamente, nos parece inadequado. É esta superação de uma inadequação que nos causa 

tamanha atração, pois, como se vê, o prazer se instala justamente na apresentação de nossa 

possibilidade de ultrapassamento dos limites físicos e apresenta, assim, nossa vontade e nosso 

querer como uma grandeza que nos apraz, que revela nossa grandeza moral, nossa infinitude e 

nossa superioridade em relação à determinação da natureza sensível. 

 

3.4 Da poética da tragédia à filosofia do trágico 

 

Não é difícil notar, pelo que até aqui discutimos, uma posição diferenciada de Schiller em 

relação à tradição aristotélica a respeito da tragédia. Perguntamo-nos se já temos, com Schiller, 

um prenúncio da virada de uma poética da tragédia para uma filosofia do trágico, portanto, de 

uma superação da tradição poética aristotélica. Será que seu engajamento por uma estética de 

formação moral do homem já não revela que sua perspectiva ultrapassa o problema estético e 

aborda o trágico já numa perspectiva ontológica? Podemos considerar, para responder a essa 

questão, a ideia de que essa elevação do sujeito a uma consciência moral universal dispensaria até 
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mesmo a necessidade do teatro, enquanto arte encenada e, por isso mesmo, integra um projeto de 

educação estética do homem. Rosenfeld nos diz que 

 

A relativa independência da tradição aristotélica contribuiu para que Schiller se 

emancipasse, em certa medida, do exame exclusivo da tragédia, abordando também o 

problema do próprio trágico, ainda que relacionasse esta situação humana estreitamente 

com a tragédia, como forma estética peculiar em que esta situação humana encontra sua 

expressão mais poderosa. É, com efeito, na época de Schiller – particularmente com 

Schelling e Hegel – que se inicia a indagação acerca da essência do trágico, como um 

fenômeno não necessariamente ligado a determinada forma estética. (ROSENFELD In 

SCHILLER, 1992, p.9) 
 

Falamos aqui de um poder do estético fora da obra de arte, mas no âmbito da vida, 

abrindo, portanto, o tema da tragédia para uma perspectiva que supera a discussão da tragédia 

como expressão meramente poética, mas como condição ontológica. Falamos, possivelmente, 

não mais de uma tragédia enquanto gênero, mas de uma condição existencial que é propriamente 

trágica. A emancipação de uma poética da tragédia para uma filosofia do trágico é a maneira de 

se pensar a tragédia não apenas poeticamente, como a tradição o fez em conformidade com a 

Poética
35

, mas reconhecer no trágico uma atividade filosófica que conduz o pensamento a uma 

dimensão ontológica.  

 

Se é verdade que a interpretação ontológica da tragédia grega foi realizada, desde 

Schelling, em termos de antagonismos de princípios, a definição da tragédia a partir da 

contradição ou do antagonismo se deve a Schiller, antes mesmo de ter sido formulada por 

Schelling, Hegel ou Hölderlin. Schiller (...) pensa a tragédia a partir da dualidade entre 

vontade humana e os instintos, a vontade livre e a determinação natural, a liberdade moral 

e a necessidade natural. (MACHADO, 2006, p. 50) 
 

Peter Szondi inicia seu Ensaio sobre o trágico nos dizendo que “desde Aristóteles há uma 

poética da tragédia; apenas desde Schelling, uma filosofia do trágico” (SZONDI, 2004, p.23), 

concordando e até embasando a afirmação de Machado. No entanto, seria no mínimo omisso não 

considerar a importância do pensamento de Schiller sobre o trágico e seus efeitos tanto para 

Schelling como para todo o idealismo. Talvez o primeiro ponto que dissocie Schiller da tradição 

aristotélica de uma concepção puramente poética da tragédia seja o fato de que Schiller, durante o 

                                                           
35

 Segundo Peter Szondi em seu Ensaio Sobre o Trágico, “o escrito de Aristóteles pretende determinar os elementos 

da arte trágica; seu objeto é a tragédia, não a ideia de tragédia. Mesmo quando vai além da obra de arte concreta, ao 

perguntar pela origem e pelo efeito da tragédia, a Poética permanece empírica em sua doutrina da alma, e as 

constatações feitas – a do impulso de imitação como origem da arte e a da catarse como efeito da tragédia – não têm 

sentido em si mesmas, mas em sua significação para a poesia (...)” (SZONDI, 2004, p.23). 
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período em que estivera envolvido com a filosofia, não conhecesse, ainda e diretamente, A 

Poética de Aristóteles
36

.  

Ao se dar conta do problema da tragédia moderna, Schiller inaugura 

 

a tentativa de determinar a relação entre as esferas moral, estética e a do mero prazer 

sensível, garantindo à arte plena autonomia e mostrando, ao mesmo tempo, o acordo mais 

fundamental particularmente entre as esferas estética e moral. (ROSENFELD in 

SCHILLER, 1992, p.9) 

 

Com isso, uma transição do poético para uma filosofia do trágico se evidencia na perspectiva de 

que  

 

ao criar uma filosofia do trágico, mais moral do que metafísica, fundada na oposição de 

um princípio sensível e um princípio suprassensível, e ao mesmo tempo utilizar essa 

ideia para esclarecer problemas de uma poética da tragédia, Schiller ocupa um lugar 

intermediário entre a poesia aristotélica da tragédia e a ontologia do trágico formulada, 

primeiro, pelo idealismo absoluto. (MACHADO, 2006, p.79) 

 

Se nos atentarmos ao discurso de Machado e Szondi, perceberemos que Schiller não se 

encontra, de fato, na tradição da filosofia do trágico, uma vez que, na condição também de 

dramaturgo, acabava por se ater aos elementos constitutivos da tragédia. No entanto, o trágico 

para Schiller não se detinha apenas na concepção poética, afinal todo o trabalho de Schiller sobre 

o belo, o trágico e o sublime tem como ponto de partida a filosofia de Kant.  

                                                           
36

 Segundo Roberto Machado, deve se considerar “o fato de Schiller só ter lido Aristóteles muito tarde, em 1797 (...) 

portanto depois de ter escrito os textos sobre o belo, o sublime e o trágico, o que ocorreu entre 1792 e 1795” 

(MACHADO, 2006, p.54). Essa afirmação advém da correspondência entre Schiller e Goethe e teria sido Goethe a 

lhe dar um exemplar de A Poética. Se o conteúdo dos escritos de Schiller sobre a tragédia se aproximam de alguma 

maneira das formulações aristotélicas, isso se deu de maneira indireta, por intermédio de toda uma classe de 

pensadores da modernidade influenciados pela obra do filósofo grego, como, por exemplo, Lessing. Por outro lado, 

Virgínia Figueiredo, no artigo “O sublime como experiência do trágico moderno”, diz de “uma reflexão de Schiller 

sobre o trágico e de quanto ela estava determinada pelo ‘ensinamento de A Poética’, parecendo mesmo querer 

reerguê-la modernamente, mas sem como isso pretender abandonar os limites da poiesis” (FIGUEIREDO, 2001, 

p.243). Frederick Beiser também se refere a uma crítica de Wieland à fracassada peça Don Karlos, recomendando 

que seu autor, Schiller, precisava conhecer as leis de Aristóteles e Horácio para melhor estruturar sua tragédia 

(BEISER, 2005, p. 238). Mesmo Peter Szondi, que no Ensaio sobre o trágico pensa o tema considerando Schelling 

como o percussor de uma filosofia do trágico, reconhece que « pendant la période qui couvre les diz dernières annés 

de la vie de Schiller, le jeune Schelling – et après lui, Hegel et Solger – s’interogent, non plus sur la finalité du 

tragique, son effet et la manière dont il est produit, mais bien sur son essence, rompant ainsi avec un point de vue 

herité d’Aristote » (SZONDI, 1991, p.28). Szondi, de fato, não inclui Schiller na tradição do trágico, ou de uma 

filosofia do trágico propriamente dita, mas o detém na tradição poética. De todo modo, o reconhecimento de Szondi 

se dá ao mencionar que Schiller já apresenta em seus estudos sobre a tragédia uma concepção que é dialética, que 

expõe a tragédia inicialmente como um paradoxo, que encontrará no impulso estético uma espécie de equilíbrio e 

reconciliação.  
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Ora, é exatamente a perspectiva moral herdada de Kant que garante ao trágico de Schiller 

uma nova conotação, que, se não é efetivamente trágica, é, no mínimo, dialética. Essa concepção 

dialética da tragédia é que fornecerá as bases para o pensamento dialético de Schelling e Hegel 

(que constituirá sua dialética a partir do elemento trágico em Sófocles)
37

.  

 Assim, ao trazer para a tragédia o conteúdo moral que evidencia uma dupla natureza do 

homem, que põe em luta o império da necessidade versus a virtude do dever moral, Schiller 

inaugura uma passagem que mais tarde constituirá o que hoje se chama pensamento trágico. A 

essa passagem podemos chamar a reconciliação, o fundamento dialético, se assim se pode 

chamar, da operação trágica em Schiller. A sugestão de Schiller de um terceiro impulso, o lúdico, 

dá ao homem um ponto de equilíbrio na luta entre as forças da necessidade e as do dever, 

amenizando as tensões entre esses opostos e permitindo ao homem encontrar, em si mesmo, uma 

potência que o dirige ao mundo da liberdade.  Nesse sentido, a tragédia para Schiller encontra um 

elemento moral que advém de Kant e, desse modo, se apresenta uma espécie de purificação que 

não se reduz àquela do terror e da piedade, como se vê em Aristóteles, mas uma purificação que 

significa e direciona o homem, enquanto espécie, à sua destinação maior que é ser livre.  

 É importante percebermos que há, de fato, uma diferença no pensamento de Schelling, 

como, não sem justiça, afirmam os pensadores do fenômeno do trágico. Todo o pensamento de 

Schiller, como vimos, se concentra na dupla natureza do homem e, sinteticamente, numa tentativa 

de pensar um movimento conciliatório destas duas naturezas. Aquela máxima schilleriana que 

nos diz que a função mais elevada da tragédia é a apresentação sensível do suprassensível pode 

nos fazer ver uma diferença fundamental entre a posição dos dois filósofos. É certo que Schelling 

constrói seu pensamento sobre o trágico
38

 a partir dos textos de Schiller sobre o sublime. Esse 

sublime para Schiller é o evento que possibilita ao homem encontrar o suprassensível, a 

liberdade, a sua própria liberdade moral. Quando Machado nos diz que o suprassensível de 

Schiller é mais moral do que metafísico, ele está nos dizendo de um caráter essencial de todo o 

trabalho de Schiller: que tal como a dupla natureza do homem é viva e aparente nele mesmo, o 

suprassensível também o é, ou seja, a liberdade que o homem encontra por meio do fenômeno do 

trágico ou do sublime está arraigada nele mesmo, no movimento de sua própria reflexão 

                                                           
37

 “A questão do drama constitui sem dúvida um tópico central da estética e do pensamento em geral de Hegel, seja 

pela posição mais alta que ocupa no sistema das artes, seja pela apropriação que o filósofo realizou, já na época da 

juventude, do espírito da tragédia como matriz teórica da dialética” (WERLE, 2013, p.119). 
38

 Cf. MACHADO, 2006, p.55. 
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autodeterminante e não advém de uma força exterior. É uma expressão da total autonomia moral 

do homem. Nesse sentido é que se pode dizer que a perspectiva de Schiller sobre o suprassensível 

é mais moral do que metafísica, portanto, mais próxima de Kant do que do Idealismo de 

Schelling.  

Já para Schelling, o suprassensível é menos determinado pelo sujeito, e mais apropriado 

ao Absoluto, ou seja, não se trata, como em Schiller, de que essas forças do suprassensível 

encontrem todo seu apoio na moral subjetiva do sujeito, mas na ideia de Absoluto, que é exterior 

e determinadora da praxe humana. Por ser assim, portanto, a liberdade em Schelling ascende de 

uma liberdade humana e subjetiva para a liberdade absoluta.  

 

Alors que Schiller indiquait en effet qu’à travers l’expérience du sublime le relativement 

grand devient le miroir dans lequel le spectateur « aperçoit l’absolument grand en lui-

même » (in ihm selbst), Schelling biffe cette référence au sujet qui, depuis Kant, était 

inscrite dans la définition même du sublime : c’est l’infini en et pour soi (an und für 

sich) qui apparaît à travers la contemplation du sublime que Schiller nommait déjà, mais 

sans en tirer toutes les conséquences, absolue Contemplation. (COURTINE, 1988, 

p.294)
39

. 

 

Nestes termos, de que o suprassensível seja uma ideia do infinito posta no finito homem, é 

que podemos, em certo ponto, concordar e atribuir a Schelling uma tendência mais abrangente do 

pensamento sobre o trágico, já que, pensando idealmente, toda atividade estética na operação do 

trágico passa a ser não mais tão necessária. Trata-se, agora, de uma operação em que o sujeito 

percebe, esteticamente, a sua liberdade, mas que não é mais condicionada à sua natureza humana, 

mas a uma potência de infinito fora dele.  

Podemos intuir que é a partir desse trágico schellinguiano que Lacoue-Labarthe (2000) 

infere toda sua filosofia sobre o sublime e nos oferece a tese de que “é o sublime o nosso trágico 

moderno”, como também o diz Virgínia Figueiredo (2001). Este não é um tema central desde 

trabalho, e não vamos aprofundar nele aqui, mas podemos aludir, neste momento oportuno, a 

algumas questões, digamos, bastante contemporâneas acerca do sublime a título de provocação. 

A primeira delas é a que trata da compreensão do sublime como a possibilidade de retomada ou 

                                                           
39

 Enquanto Schiller, com efeito, indicava que, por meio da experiência do sublime, o relativamente grande se torna o 

espelho no qual o espectador “percebe o absolutamente grande nele mesmo” (in ihm selbst), Schelling risca essa 

referência ao sujeito que, desde Kant, estava inscrita na definição mesma do sublime: é o infinito em e para si (an 

und für sich) que aparece mediante a contemplação do sublime, que Schiller já chamava, mas sem tirar todas as 

consequências, de absolue Contemplation [contemplação absoluta]. (Tradução de Heloísa B. S. Rocha em 

COURTINE, 2006, p. 198-199) 
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permanência do trágico para a modernidade. Inspirado no trabalho de Virgínia Figueiredo e de 

Lacoue-Labarthe a respeito da poética de Hölderlin, pode-se elucidar os caminhos que levam o 

autor francês a compreender o sublime como a expressão trágica à época dos modernos. Algumas 

questões nos acometem: em que medida o sublime pode se apresentar, modernamente, como 

aquele já perdido sentimento trágico dos antigos? Será que, com Schiller, por meio da tensão de 

sua estética, que por um lado está fortemente interessada no fazer da tragédia (poiesis), mas que, 

por outro, aponta para uma metafísica ligada ao moralismo kantiano (práxis), portanto para uma 

filosofia do trágico, podemos perceber, desde já, o germe de compreensão do sublime como o 

trágico moderno?  

O segundo ponto consiste na aproximação um tanto polêmica do conceito de sublime com 

a noção de Verdade de Heidegger. Em “A verdade sublime”, texto de Lacoue-Labarthe (2000), 

vemos lançada a tese de que, para o filósofo, o sublime é um acontecimento (Ereignis) da 

verdade e ascende da condição de sentimento ao estatuto de pensamento. É claro que para tal 

concepção Lacoue-Labarthe faz uma inversão daquilo que se entende por sublime na história da 

filosofia, ao defini-lo não mais como uma apresentação negativa – predicado do sublime por toda 

a sua tradição –, mas como uma apresentação positiva, como um acontecimento da alétheia. O 

sublime, nesta instância, seria uma apresentação positiva (afirmativa) da verdade, do 

suprassensível, uma apresentação de que há um suprassensível. É exatamente por essa concepção 

afirmativa do sublime, que apresenta uma possibilidade da verdade de maneira positiva, que é 

possível, mesmo a contragosto
40

 de Heidegger, relacioná-lo à ontologia do alemão. A partir 

dessas inquietações, pode-se pensar uma discussão paralela das ideias de sublime e de trágico na 

modernidade com a noção de alétheia ou desvelamento na filosofia de Heidegger. Mais 

precisamente, nos perguntamos: se é função da tragédia uma apresentação sensível do 

suprassensível, em que medida o efeito sublime do trágico moderno se apresenta também como 

um acontecimento da verdade, ou nos diz que há uma verdade que se apresenta? Como pensar, 

dentro da filosofia labartheana, uma perspectiva do trágico moderno como possibilidade 

ontológica?  

 

 

                                                           
40

 “O pensamento do sublime, de fato, não interessa a Heidegger de modo algum. (...) Há um silencio total, o que, 

como sempre, em Heidegger, significa que é algo ‘inessencial’” (LACOUE-LABARTHE, 2000, p.239). 
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3.5 O sublime: a apresentação positiva 

 

É a partir do momento em que se identifica no trágico uma determinação para além da 

poética que a tragédia ganha uma perspectiva estética ao ser apropriada pela filosofia. Schiller 

havia dito em seu ensaio “Sobre o Sublime” (Über das Erhabene) que “o sublime cria para nós, 

portanto, uma saída do mundo sensível, no qual o belo gostaria de nos manter sempre presos” 

(SCHILLER, 2011a, p.63), o que significa dizer de uma liberdade possibilitada ao ser-homem de 

ultrapassar aquilo que Platão chamaria de engodo, que é a natureza sensível, a sombra no fundo 

da caverna: “basta uma única emoção sublime para rasgar essa teia do engano, para devolver de 

uma vez ao espírito acorrentado toda sua elasticidade, para oferecer a ele uma revelação sobre 

sua verdadeira destinação (...)” (SCHILLER, 2011a, p. 64). 

Contudo, para fazer esta aproximação entre o sublime e o trágico moderno, 

necessitaremos aprofundar em dois pontos distintos do sublime. O primeiro é aquele sustentado 

por toda a tradição do sublime, que o apresenta como um sentimento negativo, misto, 

contraditório, como uma grande força diante da qual o homem se encontra em estado de comoção 

face ao reconhecimento de sua incapacidade de, fisicamente, sobressair-se a tal grandeza. No 

entanto, é preciso resistir moralmente mesmo que se sucumba fisicamente. Tal é o paradoxo do 

sublime na relação desprazer-prazer. Há no sublime algum tipo de excesso, uma inadequação das 

faculdades da imaginação e do entendimento na tentativa de alcançar tal excesso que se apresenta 

como um absoluto, sem forma, como algo grandioso sobre o qual, imediatamente, não se pode 

conceituar. O sublime, em sua dimensão negativa, é sempre uma privação: privação da vida, 

incapacidade de entendimento, falência das possibilidades físicas, inadequação. Kant diz dessa 

negatividade que 

 

Não se deve recear que o sentimento do sublime venha a perder-se por um tal modo de 

apresentação abstrato, que em confronto com a sensibilidade é inteiramente negativo; 

(...) e aquela abstração é, pois, uma apresentação do infinito, a qual na verdade, 

precisamente por isso, jamais pode ser outra coisa que uma apresentação meramente 

negativa, que, entretanto, alarga a alma. (KANT, 1995, p.121) 

 

Já a teoria labartheana sobre o sublime pressupõe uma reviravolta no próprio conceito e 

sugere uma apresentação positiva do sublime. Para adentrar a esta hipótese, sobre o sublime 

como um acontecimento da verdade, bastam, para Lacoue-Labarthe, dois ligeiros exemplos da 
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CFJ, a partir das quais o filósofo francês tece toda sua argumentação. Mas, antes de irmos a esta 

referência, devemos nos questionar: porque é legítimo para Lacoue-Labarthe falar de uma 

verdade sublime? O mais importante da posição de Lacoue-Labarthe está em superar, com 

Heidegger, a estética em direção à ontologia.  

Heidegger reivindica para arte, sobretudo, um estatuto ontológico, tomando-a como o 

mais original acontecimento da verdade. Para ele, “a obra de arte manifesta a realidade enquanto 

verdade e não-verdade, enquanto Mundo e Terra” (HEIDEGGER, 2010, p.XIV). É importante 

frisar que a verdade à qual Heidegger se refere nos aparece como uma retomada e aproximação 

do conceito grego alétheia, que quer dizer desvelamento. Verdade é aquela que aparece, que 

brilha ao se apresentar no fenômeno – o que Lacoue-Labarthe (2000, p.231) chamará “apreensão 

fântica”. A verdade, como o on do grego antigo, é a ocultação (Verbergen = ocultar) e a 

desocultação (Unverborgenheit), é o mostrar escondendo, que faz agir por si mesma, como uma 

necessidade da natureza. A obra de arte é, nesse sentido, uma abertura, um fenômeno, origem e 

possibilidade de a verdade vir à luz (scheinen). Para Heidegger “é a verdade que vem à obra e 

não apenas algo de verdadeiro (...) é assim que é iluminado (gelichtet) o ser que se oculta a si 

mesmo (...). A beleza é um modo, para a verdade enquanto desvelamento, de desenrolar a sua 

essência” (HEIDEGGER, 2000, p.231).  

É exatamente neste ponto que Lacoue-Labarthe faz penetrar sua perspectiva sobre o 

sublime na ontologia de Heidegger. A perspectiva labartheana (2000, p.253) não consiste em 

dizer que o sublime seja uma possibilidade de apresentar o inapresentável, mas em dizer que o 

“sublime é a apresentação disso, que há apresentação”, disso que acontece. Quando Lacoue-

Labarthe se refere ao primeiro exemplo kantiano sobre o sublime, ele está nos mostrando o 

caráter negativo da apresentação deste sentimento: “Tu não deves fazer-te nenhuma efígie nem 

qualquer prefiguração, quer do que está no céu ou na terra ou sob a terra" (KANT, 1995, p.121). 

Nesta expressão o caráter negativo é, logo de início, apresentado no léxico com o “tu não 

deves...”, em que o ponto mais importante é exatamente essa privação, essa negação de uma 

tentativa de representação de algo que é, em sua natureza, inapresentável. Aqui, fala-se de uma 

restrição, de uma interdição de representar e revelar algo (o deus) que deseja permanecer oculto e 

misterioso, pois sua força e grandeza advêm exatamente de seu mistério e incompreensão. O 

segundo exemplo também de Kant é aquele que diz, numa nota de rodapé do parágrafo 49 da 

CFJ, que “talvez jamais tenha sido dito algo mais sublime do que naquela inscrição sobre o 
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templo de Isis (a mãe natureza): Eu sou tudo o que é, foi e será e nenhum mortal descerrou o meu 

véu” (KANT, 1995, p.162). Novamente, trata-se de uma interdição, de uma impossibilidade de 

representação (do deus), mas, com isso, pode-se dizer aqui do sublime como “a apresentação 

disso, que há apresentação”.  

O exemplo do “templo de Ísis” é tomado por Lacoue-Labarthe para elaborar seu 

pensamento do sublime em relação ao conceito heideggeriano de “des-velamento”, pois a 

diferença entre os dois exemplos é que o segundo enunciado fala de uma impossibilidade de 

conhecer aquilo que já está posto e já em obra. Nesse caso, o sublime (deus) fala, ele mesmo, que 

não se dá a conhecer, afirmando positivamente a sua possibilidade na inadequação da capacidade 

humana em conhecê-lo. Assim, Ísis, a mãe natureza, se apresenta ao dizer de seu próprio 

mistério. Grosso modo, no caso em que tratamos da proibição de se criar imagens, falamos de 

uma interdição ao homem de representar o suprassensível, aquilo que não pode se tornar sensível 

e que nenhuma dimensão eidética do ente é capaz de mostrá-lo em sua máxima potência. 

Falamos de uma figuração. Por outro lado, a figura do templo de Ísis é uma apresentação 

positiva, pois o suprassensível, ele mesmo, se apresenta ao se esconder atrás de sua máxima que é 

“nenhum mortal descerrou meu véu”. Neste caso temos uma apresentação – não uma 

representação – do sublime. A verdade fala a verdade sobre si mesma ao dizer que ela é 

indesvelável e, desse modo, revela sua grandeza como uma totalidade ao se apresentar 

fenomenicamente, ao vir à luz (phaínesthai). O fenômeno do sublime é uma apresentação 

positiva da verdade. Fenômeno é aquilo que se mostra: “í significa: mostrar-se e, por 

isso, ó diz o que se mostra, o que se revela. Já em si mesmo, porém, í é a 

forma média de í– trazer para a luz do dia, pôr no claro” (HEIDEGGER, 2006, p.67).  

Se aproximarmos esta ideia do sublime como apresentação da estética moderna, veremos 

que, para Lacoue-Labarthe, “esta questão que diz respeito à apresentação (e não mais à 

representação, pelo menos no sentido em que a filosofia da arte entende), é sem dúvida a questão 

que, secreta e quase silenciosamente, (re)surge pela primeira vez, desde o começo da filosofia, 

com o pensamento de Kant” (LACOUE-LABARTHE, 2000, p.246).  É nesse ponto que Lacoue-

Labarthe pode trazer o pensamento sublime para próximo da alétheia de Heidegger. Tentando 

uma aproximação ousada, mas bastante plausível, podemos associar a apresentação fenomênica 

de uma obra de arte, mais precisamente, a imagem que se apresenta numa obra (o Bild) – em sua 

plena abertura, quando ela é o aberto e também é aquilo que neste aberto se apresenta – com a 
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ideia de destinação moral em Schiller, a mesma destinação moral, a mesma superação moral que 

concerne ao sublime. Quando Heidegger – a leitura labartheana de Heidegger em “A Vera 

Semelhança” (2001, p.56) – nos fala que o “Bild nada mais é do que a abertura do próprio lugar 

de sacrifício, é a possibilidade do sacrifício”, é difícil não enxergar aqui um pensamento sublime, 

um pensamento moral que se eleva e supera a limitação física em um sacrifício do sensível em 

primazia do moral. Em Heidegger essa ideia de sacrifício está ligada ao culto, ao sagrado, àquele 

sagrado da cultura grega o qual ele não cessa de buscar. Em Schiller esse sacrifício está ligado à 

ideia de moralidade. Mas, contudo, não compartilham o sagrado e a moralidade da mesma ideia 

de bem? Vemos nisso uma outra possibilidade de conjunção entre o sublime e a verdade. Com 

Schiller, perseguimos sua perspectiva moral e, com Lacoue-Labarthe, uma perspectiva 

ontológica, mas que, em sua dimensão de apresentação, cumpre uma tarefa de fazer brilhar algo 

que é, para o homem, necessário. 

Por fim, Lacoue-Labarthe diz que “de resto só pode haver tragédia moderna, a rigor, 

dentro e como tradução da antiga” (LACOUE-LABARTHE, 2000, p.193), o que significa dizer 

que mesmo a tragédia moderna, em seu paradoxo, apresenta o inapresentável ou sugere que há o 

inapresentável. É aqui, nesta conjunção, que se percebe uma identificação do sublime com o 

trágico moderno: “Se, como vemos, Schiller retoma a seu modo a concepção kantiana do 

sublime, sua principal originalidade a esse respeito foi ter compreendido, antes de qualquer 

filósofo ou artista, que seria possível interpretar a teoria da tragédia a partir da teoria kantiana do 

sublime” (MACHADO, 2006, p.72), assim Schiller “concebe o trágico, a partir do sublime, como 

um aspecto fundamental da existência humana e interpreta o gênero poético chamado tragédia 

como expressão dessa visão do homem (...)” (MACHADO, 2006, p.72). Se o fim da tragédia 

pode ter significado a cisão do homem com a natureza, o sublime, em sua apresentação positiva, 

pode significar uma possibilidade das faculdades humanas – entendimento, imaginação e razão – 

na integração com a natureza e a verdade. Para Hölderlin, a tragédia apresenta, pela negação, pela 

força da privação, aquilo que há de mais potente, o Todo, o máximo grau de exposição daquilo 

que não se expõe: 

 

O significado das tragédias se deixa conceber mais facilmente no paradoxo. (...) tudo o 

que é originário manifesta-se não na força originária, mas, sobretudo, em sua fraqueza, 

de forma que a luz da vida e o aparecimento pertencem, própria e oportunamente, à 

fraqueza de cada todo. No trágico, o signo é, em si mesmo, insignificante, ineficaz, ao 

passo que o originário pode apenas aparecer em sua fraqueza, de forma que a luz da vida 
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e o aparecimento pertencem, própria e oportunamente, à fraqueza de cada todo. 

(HÖLDERLIN apud LACOUE-LABARTHE, 2000, p.198). 

 

Uma relação entre o trágico moderno e o sublime, esse que Lacoue-Labarthe chama 

pensamento, é possível na medida em que concedemos ao sublime toda a sua potência positiva e 

o aproximamos do originário, do arcaico da tragédia grega e que compreendemos, como diz 

Figueiredo (2001, p.243), “o sublime como se fosse um grito de resistência do trágico”. Trata-se 

aqui, com o sublime, de permitir à humanidade, por meio da grande arte, desvelar a phýsis, ou 

seja, fazer com que a phýsis, em seu mistério ôntico, possa vir a se mostrar. Figueiredo nos diria 

também que a “Teoria do Sublime” pensando com e contra Taminiaux “desempenhando o papel 

de uma segunda vertente ou versão subjacente, moderna, seria capaz de uma leitura do trágico 

que, embora mantendo-se nos limites da poiesis, produziria um ‘documento artístico’” 

(FIGUEIREDO In DUARTE et al, 2001, p.242).  O sublime, como a grande arte antiga, a 

tragédia, é a possibilidade de desvelamento da natureza e da descoberta do homem de sua 

verdadeira destinação. Sua tarefa em relação ao mistério ôntico ultrapassa aquela que é a de 

apresentar o suprassensível, e se encaminha na direção de aludir, na queda do véu da verdade, 

que há algo grande e poderoso que se apresenta. 
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CONCLUSÃO 

 

A perspectiva sobre o trágico, como vimos, avança de uma questão ligada aos cânones 

aristotélicos dos modos de produção poética da tragédia enquanto gênero para uma perspectiva 

moral, com Kant. Avança em direção a uma definição ainda moral, com o teatro de Schiller, mas 

com uma tessitura antropológica, uma tessitura sensível em virtude do necessário impulso lúdico. 

Por fim, alcança um status de pensamento, alcança uma condição ontológica a partir do idealismo 

alemão, que encontra na tragédia não mais e apenas um fundamento dogmático e moral, mas um 

fundamento absoluto que é a condição de ser do próprio homem.  

Nossa tentativa foi de nos debruçar sobre os temas da tragédia e do sublime e de como, 

pela via das artes, podem estas tão parecidas formas de expressão produzir sentimentos e 

sensações estéticas que oferecem e que colocam o homem numa tênue linha de reflexão sobre sua 

própria condição de ser, que o faz ver-se a si próprio como aquilo que ele realmente é. No caso de 

Schiller encontramos essa definição de homem como “o ser que quer”.  Antes mesmo de Schiller, 

repetimos, Kant parece nos dizer da necessidade de uma base de conhecimento e de cultura 

estética mais vasta para que dessa sorte de fenômeno se possa um juízo nobre emitir. Assim, não 

será dessa necessidade de uma formação mais ampla da cultura e do conhecimento que Schiller 

esboça seu projeto de educação estética?  

Todo o projeto estético de Schiller está fortemente amarrado à questão da moralidade e o 

que tentamos expor nos capítulos deste trabalho é que, para Schiller, encontra-se na poesia, em 

especial na arte trágica, um fundamento que é moral e, como vimos, com uma evidente função 

pedagógica, afinal o filósofo está num intenso processo de busca da construção (Bildung) do 

caráter do homem moderno. A tarefa de Schiller sobre a tragédia se constitui, portanto, sobre a 

dualidade do caráter humano, que é o permanente e o mutável, a pessoa e o estado, a necessidade 

e o dever. Para o filósofo a tragédia oferece um elemento moral, através do qual apresenta uma 

espécie de purificação que não é mais a mesma daquela que purga as paixões do terror e da 

piedade, eminentemente aristotélicas, mas uma purificação que direciona o homem à destinação 

maior de sua humanidade que é ser livre.  

Em meio ao trabalho em seu ateliê filosófico, mas também coabitando com o filósofo uma 

genial inclinação poética e dramatúrgica, Schiller encontrará no teatro uma nobre potência capaz 

de realizar a tarefa reconciliatória na medida em que o pathos realizado pelo teatro nos apresenta 
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o “mais sublime entretenimento”, o impulso lúdico que faz mover nossas paixões, na medida em 

que, de uma só vez, nos apresenta a necessidade e o dever, fazendo jogar esses impulsos naturais 

com vistas a alcançar a verdade da razão e o cumprimento do dever moral. 

Por este viés, podemos encontrar na estética schilleriana um poder que atua até mesmo 

fora dos limites da arte, revelando a condição trágica apresentada pela tragédia como uma 

possibilidade metafísica, na medida em que o pensamento sobre a tragédia ultrapassa os preceitos 

poéticos. O cunho moral que Schiller emprega em sua estética visa muito mais a formação do 

caráter humano do que a aquisição de saberes dramatúrgicos e poiéticos no que se refere à 

criação artística. Por esta perspectiva, percebemos um ultrapassamento da estética de Schiller 

daquela que a tradição moderna, a tradição francesa sustentada pelo cânone aristotélico, defendia 

com alguma obscuridade. Um ultrapassamento da própria perspectiva aristotélica. No entanto, 

Schiller nos mostra em sua estética um fundamento metafísico que, segundo Taminiaux, jamais 

esteve separado da tragédia e, nesse sentido, está também associado a Aristóteles:  

 

Puisque la tragédie, à leurs yeux, ne met pas en scène une intrigue humaine, trop 

humaine, mais une intrigue ontologique, c’est de cette réduction qu’ils se réclameront 

tous pour définir la tragédie comme poièsis redoublée, mise-en-œuvre humaine exhibant 

ou imitant une  mise-en-œuvre de l’être même, peu importe que celui-ci soit entendu 

comme Identité, comme Esprit, comme Volonté, ou comme Alètheia.
 41

 (TAMINIAUX, 

1995, p.6). 

 

Para Taminiaux, o elemento ontológico nunca esteve fora da tragédia dos gregos, sempre 

lhe foi intrínseco, e, se hoje nos parece diferente, isso se deve às várias tomadas de posições que a 

filosofia assumiu desde que se interessou pelo tema. Ele parece nos dizer que a filosofia sobre a 

tragédia e o trágico é um jogo, um teatro, no qual os filósofos entram em cena, cada qual 

protagonizando a seu modo e fundamento (histórico) um papel que busca esclarecer e desvelar os 

princípios mais originários desses temas. E claro, há um abismo entre a concepção grega do 

                                                           
41

 “Uma vez que a tragédia, aos olhos deles, não coloca em cena uma intriga humana, demasiadamente humana, mas 

uma intriga ontológica, é dessa redução que eles reclamarão todos por definir a tragédia como poiesis redobrada, 

realização humana que exibe ou imita uma realização do ser mesmo, pouco importa que esse seja entendido como 

Identidade, como Espírito, ou como Aletheia”. (Tradução nossa). O que aqui se lê como “intriga” quer significar 

justamente um outro estágio de problematização da vida humana, elevando o problema trágico de uma luta entre os 

impulsos mundanos, portanto rasos, à uma luta entre tais impulsos e uma força metafísica elevada. 
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mundo, sua cosmovisão, e a concepção eminentemente racional do homem moderno e sua 

Weltanschauung
42

, sobre o qual a filosofia incessantemente salta.  

O privilégio da razão em detrimento do sensível nos revelou uma destinação do homem 

que excede a sua existência física. Essa é a condição trágica da humanidade. Esta condição de 

luta entre as facetas da mista natureza do homem é que coloca o dasein (ser-aí), o homem no 

mundo, em permanente e trágico embate, e este, por sua vez, é que faz trágica a vida. Schiller não 

discorrera sobre arte pensando-a como uma ontologia, mas ainda como representação, como 

mimeses, por isso a reserva ao campo estético como fonte de aprimoramento moral e pedagógico. 

O projeto estético de Schiller relaciona a sensibilidade estética e a necessitação física com 

a vontade livre em direção à superação de uma comunidade meramente física por uma 

comunidade ética. Percebemos em Schiller uma evidente relação entre o ético e o estético.  

Contudo, nos perguntamos se esse caráter cindido do homem moderno pode, de alguma 

maneira, encontrar uma verdadeira unificação no plano ontológico. Sabemos que Schiller, na 

proposição do impulso lúdico, encontra adequada mediação e reconciliação destes impulsos, no 

entanto, isso se dá no campo do estético, no campo da representação. É preciso examinar ainda se 

há alguma unidade ontológica no homem em que esses contrários se harmonizam.  

No terceiro capítulo desta dissertação apontamos para essa possibilidade, sem, contudo, 

pretender resolvê-la ou mesmo esmiuçá-la no sentido de encontrar respostas. Acreditamos tê-la 

apresentado quando discorremos sobre a leitura de Lacoue-Labarthe a propósito do exame do 

exemplo kantiano do templo de Ísis. Entendemos que a referida tarefa labartheana sobre o 

sublime relacionando-o a Heidegger e à obra de arte, pensado não mais como representação, mas 

como apresentação e desvelamento da verdade, pode nos abrir um horizonte para tal discussão. É 

preciso entender que a crítica de Heidegger, nesse sentido, não se refere mais a uma estética, mas 

à ontologia, ou seja, a investigação de Heidegger, mesmo a partir da arte, tem como o objeto o 

Ser.    

Ao julgarmos o projeto de educação estética de Schiller temos uma impressão de que o 

processo de formação estética deve ser constante, de que a formação por via da arte para a 

formação de uma estirpe capaz de consciência de sua destinação moral não findará jamais, afinal, 

seria por meio do estético que se chegaria à consciência da liberdade. Essa é a tarefa infinita. Ora, 
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 Significa, numa das correntes de pensamento, “apreensão, intuição do mundo ou do universo, cosmovisão, 

abrangendo tudo que nele se encontra, incluindo-se como é natural, a vida humana em todas as suas manifestações” 

(MORAES FILHO, 1999, p.6). 
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se pensamos assim podemos inferir que a educação estética não deve ser um projeto, com 

começo meio e fim, mas uma condição indissociável da condição humana, i.e., é da natureza 

humana a dependência do estético, do lúdico, se se quer, em alguma medida, reconhecer o 

princípio suprassensível inarredável do pensamento humano.  Será por meio do sentimento 

patético, e não por meio do sofrimento ele mesmo, que o reconhecimento da destinação moral do 

homem se fará aparente. 

Por fim, quando nos perguntamos hoje sobre a atualidade do pensamento de Schiller, 

devemos considerar que tal projeto de educação estética não é um ponto na história, não é um 

evento pedagógico com a finalidade de formar uma sociedade culta estética e moralmente dentro 

de um determinado período de tempo. Ela é permanente e, como tal, deve estar arraigada naquilo 

que no homem é pessoa, ou seja, naquilo que no homem é também permanente. Subjetiva é a 

condição do sujeito em sua relação com a liberdade e a moral, mas é objetiva a existência desse 

valor em todos os homens, não importa em que tempo e momento da história vive esse homem. O 

que permanece da incursão de Schiller sobre os fenômenos do trágico e do sublime, completado 

pela filosofia idealista e contemporânea, é justamente o exame e o reconhecimento do homem 

enquanto um ser de vida prática, o reconhecimento de que há no homem interesses diversos com 

os quais ele deve lidar. É claro que na transitoriedade do tempo, aquilo que é mutável muda 

também os desejos e a maneira como o homem lida com seus desejos.  

Assim, a luta do homem moderno difere da luta do homem contemporâneo, uma vez que 

ao impulso do desejo são impostas outras necessidades, por exemplo, aquelas do sistema do 

capital, pela insistência numa espécie de democracia que tenta anular a diferença para construir 

um todo, mas que, com isso, anula também a individualidade. Quando acontece esta anulação da 

individualidade, segundo Adorno
43

, elimina-se a possibilidade de permanência do trágico. Afinal, 

como encontrar um sentimento de pathos, de compadecimento numa sociedade em que a fortuna 

ou a desgraça de um indivíduo tem valor zero no curso do destino? Ou ainda quando tem força 

zero para desviar, romper ou estagnar o curso da história que aliena totalmente o indivíduo?  

Se se pode dizer de algo que perdura da filosofia de Schiller com a abertura que ele 

concede ao trágico e, após ele, o trágico que ganha e requer, para lembrar Taminiaux, o status de 

pensamento, cremos que seja justamente essa necessidade da Natureza, do Espírito, do Absoluto 
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 Quanto a esta postura do frankfurtiano, sugerimos a leitura do texto “O sublime estético e a tragédia do mundo 

administrado” (In DUARTE, 2008, p. 21-40). 
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em requerer um ponto de equilíbrio, ou, pelo menos, requerer um momento no qual possa se 

apresentar essa exigência superior. Não é nossa proposta, neste momento, buscar na filosofia 

moral de Schiller uma ontologia, mas encontramos, durante o processo de pesquisa e produção 

deste trabalho, uma necessidade de pensar para o trágico schilleriano uma outra possibilidade de 

suprassensível que não seja limitado à moral e à liberdade. Um trágico aberto à ideia de uma 

apresentação ôntica na qual o suprassensível seja a revelação ontológica que nos responda o que é 

homem sem delimitá-lo ao querer, i.e, aquela delimitação que o predica como o ser que quer, mas 

que o defina como ser que é, ou seja, aquele que acontece no limiar do embate entre necessidade 

e desejo, ser e não-ser, verdade e ocultação da verdade.  
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