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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo iluminar uma dimensão do estado estético em Friedrich 

Schiller por meio do exame da noção de ação-recíproca; precisamente, busca-se investigar de 

que modo essa noção opera como um fio condutor que atravessa boa parte do seu pensamento 

filosófico. Para tal empreendimento, a dissertação articula quatro momentos do pensamento 

schilleriano. A primeira parte apresenta a tradução e análise das Cartas filosóficas, de 1786, na 

qual surge um esboço da noção de ação-recíproca, no formato de uma filosofia do amor, 

figurada, como metáfora, na lei da gravidade. Na segunda parte, tal noção é examinada n’A 

educação estética do homem, de 1795, em duas etapas: primeiro, quando o termo opera na 

articulação entre o bárbaro e o selvagem, no contexto histórico da Revolução Francesa, como 

análise social e política; segundo, quando a noção é empregada, por meio do método 

transcendental, na apresentação da teoria dos impulsos. Na terceira parte, no diálogo entre 

Fichte e Schiller, sublinha-se a dimensão prática da ação-recíproca em analogia à categoria de 

comunidade, n’O destino do Erudito, de 1794. Por fim, na última parte examina-se como a 

ação-recíproca pode ajudar na formulação da diferença filosófica entre Schiller e Fichte, na 

disputa das Horas, em Sobre o espírito e a letra na filosofia, de 1794. 

 

Palavras-chave: Friedrich Schiller; estética; ação recíproca; formação   

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Dissertation zielt darauf ab, eine Dimension des ästhetischen Zustands bei Friedrich 

Schiller aufzuklären. Dafür wird den Begriff der Wechselwirkung untersucht; genau genommen 

beabsichtigt man zu verstehen, wie dieser Begriff als Leitfaden eines Großteiles seines 

philosophischen Denkens fungiert. Die Dissertation artikuliert vier Momente von Schillers 

Denken. Der erste Teil führt die Übersetzung und Analyse der Philosophischen Briefe (1786) 

ein, in denen ein Umriss des Begriffes der Wechselwirkung als Liebephilosophie sich zeigt, 

dargestellt als Metapher durch die Schwerkraft. Im zweiten Teil wird die Wechselwirkung in 

der Über die Ästhetische Erziehung des Menschen (1795) in zwei Stufen untersucht: erstens, 

wenn der Begriff auf die Artikulation zwischen dem Barbaren und dem Wilden im Kontext der 

Französischen Revolution als soziale und politische Analyse wirkt; zweitens, wenn der Begriff 

durch die transzendentale Methode in der Darstellung der Trieblehre verwendet wird. Durch 

die Auseinandersetzung zwischen Fichte und Schiller wird im dritten Teil die praktische 

Dimension der Wechselwirkung in Analogie zur Kategorie der Gemeinschaft in den Einige 

Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794) hervorgehoben. Schließlich wird in 

dem letzten Teil entfaltet, wie die Wechselwirkung unterstützen kann, den philosophischen 

Unterschied zwischen Schiller und Fichte auszuformulieren, besonders im Horenstreit (Über 

Geist und Buchstabe in der Philosophie - In einer Reihe von Briefen, 1794). 

 

Schlüsselwörter: Friedrich Schiller; Ästhetik; Wechselwirkung; Bildung 
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INTRODUÇÃO 
 

A sombra em si mesma não é nada, mas é inseparável 

daquilo que sombreia: eis aí onde Kant difere dos 

clássicos. Há duas maneiras, diz ele, de representar 

o ser e o não ser como luz e escuridão: ou bem a 

escuridão não é mais do que a simples limitação da 

luz, as coisas somente se diferenciando pela sua parte 

sombreada sobre o fundo da realidade única e 

primeira, ou bem elas só se distinguem pela sua 

luminosidade, como fossem tiradas originariamente 

da escuridão. 

Lebrun1 

O filósofo e poeta alemão Friedrich Schiller publicou escritos médicos, na fase de 

juventude; escritos históricos, poéticos e filosóficos, na fase madura; pode, portanto, ser 

considerado um erudito, no sentido forte do termo, ou membro da intelligentsia alemã, no 

sentido dado ao termo nos séculos XIX e XX. Schiller é lido, ao lado de Johann W. Goethe, 

como grande poeta, por isso, ambos dividem títulos: filósofo, literato e dramaturgo do 

Classicismo de Weimar. Schiller, ainda, poderia ser considerado, como afirma Rüdriger 

Safranski2, inspirador e inventor do Idealismo alemão.3 O que nos permitiria, contudo, afirmar 

que além de um poeta, Schiller também fora um filósofo do Idealismo alemão? Eis a pergunta 

que orientou nossas investigações.  

Isso, pelo menos na medida em que “idealismo” significar um pensamento que afirma 

a independência e necessário triunfo do espírito sobre a matéria, ou, para usar as 

palavras do próprio élève Schiller, o pensamento “[...] de que o corpo seja algo assim 

como um cárcere do espírito, que ata por demais firmemente ao domínio terreno 

impedindo seu chamado voo em direção à perfeição.”4 

                                                           
1 Lebrun, In: Apêndice do Tradutor. In: Doutrina das Cores. Trad. Marco Geraude Giannotti. – 4.ed. – São Paulo: 

Editora Nova 
2  Cf. SAFRANSKI, R. Schiller oder die Erfindung des Deutschen Idealismus. Carl Hanser, München, 2004 
3 Cf. HEGEL, G.W.F. Monoteísmo da Razão – Politeísmo da Arte: O mais antigo programa sistemático do 

Idealismo Alemão, trad. Artur Morão: Universidade da Beira do Interior, Covilhã, 2009 
4 BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas-SP: Editora Phi, 2021 p.62 
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Analisando os textos considerados filosóficos de Schiller, encontramos, frequentemente, a 

noção de ação-recíproca, cuja importância perpassa toda a sua obra. O modo como Schiller 

opera com a noção de ação recíproca na sua obra filosófica constitui a questão central dessa 

investigação, haja vista que ela é considerada por nossa metodologia5 enquanto um fio condutor 

que atravessa suas principais obras, caracterizando, assim, uma continuidade no seu 

pensamento.  

O jovem Schiller, influenciado pelo seu mentor Ulrich Moser, fora inflamado na paixão 

pela forma poética, que o conduzira, saindo de uma vida pobre e austera, para buscar uma 

satisfação em sentidos espirituais. Nas palavras de Schiller: “Durante oito anos o meu 

entusiasmo lutou contra a disciplina militar, mas a paixão pela poesia é fogosa e forte como o 

primeiro amor”6 (1972, p.5). Schiller, do mesmo modo, se dedicara, com a mesma paixão e 

grande afinco, ao seu trabalho filosófico, aprendera grego e latim, entre outras línguas. 

“Friedrich Schiller, teve a sorte de ser igualmente dotado de fogo poético e também de energia 

teórica” (RIEDEL, 1985 p.V). Em seu pensamento se encaminharam, por longos anos, a 

atividade poética junto à atividade filosófica, poesia e filosofia aproximaram-se em uma 

conjugação fértil. Ademais, o filósofo esteve imerso profundamente nos debates e conflitos 

sociais, políticos e religiosos de sua época, haja vista que seu contexto histórico lhe 

proporcionara a matéria histórica necessária a ser alcançada por seu pensamento poético-

filosófico.  

Ao ter ingressado na Karlsschule7, Schiller vivera grandes privações, mas, apesar delas, 

tentou cursar Direito, porém, desistira do curso. Schiller resolvera, então, ingressar na Escola 

                                                           
5 Em nossa metodologia, daremos importância crucial ao uso dos dicionários de referência, como é o caso, por 

exemplo: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm; Historisches Wörterbuch der Philosophie; 

Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie; Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano; Dicionário de 

Filosofia de Cambridge; Dicionário de Obras Filosóficas de Denis Huisman, Dicionário Kant de Howard Caygill, 

entre outros 
6 Extraído de Anúncio-Programa para a revista Rheinische Thalia (Tália Renana), 1784; carta a Baggessen, 16 de 

Dezembro de 1791. In: SCHILLER, F. Gigantes da Literatura Universal, Editorial Verbo, 1972 
7 Ao tratar da Karlsschule, Beiser afirma que: “Ao avaliar a estatura de Schiller como filósofo, é necessário 

reconhecer um fato básico, cuja importância foi corretamente enfatizada por trabalhos recentes sobre suas origens 

intelectuais e contexto. A saber, a educação universitária de Schiller na Karlschule em Stuttgart foi amplamente 

filosófica. Na época, a Karlschule era famosa na educação alemã por sua extraordinária ênfase na filosofia. Os 

alunos receberam uma formação rigorosa em lógica, metafísica, ética, estética e história da filosofia. Embora a 

formação acadêmica de Schiller tenha sido em medicina, a tradição de formação médica na Karlschule era 

essencialmente filosófica e, de fato, conhecida como “medicina filosófica”. Além disso, as primeiras dissertações 

de Schiller também foram dedicadas a temas filosóficos, especialmente ética, liberdade e a conexão entre a mente 

e o corpo. Dada essa educação, era natural que Schiller gravitasse em direção à filosofia no início da década de 

1790. Sua capacidade de lidar com questões filosóficas técnicas não era, de forma alguma, uma mera imitação da 

arquitetura kantiana. Em vez disso, veio de uma tradição muito mais antiga, a tradição leibniziana-wolffiana da 
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de Medicina8 da Karlsschule em Sttutgart (1775), onde pôde investigar e desenvolver os seus 

primeiros escritos médicos que já indiciavam preocupações filosóficas, referentes ao que depois 

será nomeado de sua antropologia filosófica. Neste novo contexto, sua investigação ganhou 

envergadura teórica, cada vez mais filosófica e mais sistêmica, como defende o autor Wolfgang 

Riedel.9 A Karlsschule tornara-se um epicentro das principais questões e debates do Iluminismo 

alemão, “qualquer coisa que ganhasse significado científico e filosófico neste século e 

comovesse, até mesmo irritasse as pessoas, foi retomado e discutido aqui” (RIEDEL, 1985, 

p.VI). A Karlsschule fora a grande fortuna crítica, disponível ao olhar filosófico do jovem 

Schiller.    

Os textos de Schiller escritos nesta época são: Filosofia da fisiologia, de 177910, texto 

no qual “interessa-o o problema da gênese de nossas representações empíricas a partir do 

comércio do corpo com os objetos materiais” (BARROS, 2021, p.61); e sua famosa dissertação, 

Ensaio sobre a mútua dependência da natureza animal do homem em relação à sua natureza 

espiritual, de 178011, “com que o então estudante de medicina na Karlsschule de Stuttgart 

candidatou-se à obtenção do título de doutor em sua ciência” (BARROS, 2021, p.60), e, entre 

outros escritos médicos12 e literários, os quais comprovam empenho e árduo trabalho em seu 

processo de formação. No Ensaio já está presente a ideia de copertencimento entre as naturezas 

animal e espiritual, entre matéria e espírito. “Logo após a introdução, declara ele, por exemplo, 

que a perfeição do homem consiste ‘[...] na mais intensa atividade possível de suas forças e na 

recíproca subordinação entre estas’” (SCHILLER, 2004, Bd V, p.291 apud: BARROS, 2021, 

p.60). 

Para ele não se trata mais de discernir entre um lado corpóreo, instintivo e sensível de 

outro incorpóreo, intelectual, racional do ser humano, pois, se este é sempre a mistura 

do animal com o espiritual, esta distinção passa a não ser o essencial. O essencial 

passa a ser nomeadamente a determinação de uma forma de relação entre esses dois 

                                                           
Gründlichkeit, uma tradição valorizada e elogiada tanto por Mendelssohn quanto por Kant. BEISER, F. Schiller 

as Philosopher: A Re-Examination. Oxford: Oxford University, 2005. p.9 
8 “(...) o estudo da medicina não abrangia então somente saberes anatômicos, etiológicos e terapêuticos, mas 

comportava também considerável grau de especulação teórica a respeito da natureza humana em geral, com que 

amiúde chegava a confinar-se com a reflexão filosófica. O portal de entrada a essa zona fronteiriça era a questão, 

inevitavelmente colocada pela prática médica, sobre se o homem deveria ser encarado primordialmente como 

organismo vivente, ou seja, como corpo, ou como alma; se o fundamento essencial de seu ser se situaria no campo 

da matéria ou no do espírito. BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas. 

(SP): Editora Phi, 2021, pp.60-61  
9 Cf. Riedel, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen 

Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 
10 SCHILLER, F. Philosophie der Physiologie; SÄMMLICH WERKE, BANDE 5, 1779, pg.14 
11 SCHILLER, F. Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, 

SÄMMLICH WERKE, BANDE 5, 1780, pg.40 
12 Como, por exemplo, um tratado em latim sobre a diferença entre febres inflamatórias e pútridas.  
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lados do humano pela qual a vida adquire um caráter próprio e genuinamente humano, 

distinguindo-a de outras formas em que a vida ou carece totalmente desse caráter ou 

o exibe em grau precário. Desse ponto de vista, animal e espiritual passam a designar 

não mais exatamente elementos componentes do humano, mas sim comportamentos 

ou formas de manifestação da vida humana.13 

Antes mesmo de filósofo e poeta, Schiller fora médico de formação, considerado como 

uma espécie de médico-filósofo14 [philosophisch Arzt]; realizara, nos primeiros textos acima 

mencionados, sob essa denominação, investigações a respeito das relações entre o corpo e o 

espírito, especialmente sobre a unidade entre eles. Supomos que decorrem destas investigações 

médicas as primeiras elaborações, ainda em esboço, acerca da tentativa de supressão das 

oposições entre forças opostas, por meio de uma conexão entre suas naturezas, forjada com 

base num vínculo mediador e intermediário. Nesses textos, a argumentação opera a partir da 

noção de subordinação recíproca [wechselseitigen Unterordnung]15 e de força mediatriz16 

[Mittelkraft]17, que seriam prefigurações tanto da noção de ação-recíproca quanto do conceito 

de impulso lúdico, os quais pretendemos examinar ao longo da dissertação. Além disso, vale 

destacar que a dicotomia típica da literatura médica entre corpo e espírito se traduz aqui por 

matéria e espírito, adquirindo um sentido mais abstrato, na oposição entre o impenetrável [das 

Undurchdringliche] e o não impenetrável [das nicht Undurchdringliche] ver (BARROS, 2021, 

p.61). 

Na segunda metade do século XVIII, especial interesse é dedicado às publicações 

médico-filosóficas em que a análise do corpo e do espírito humano são constantes. 

Pensava-se, assim, chegar ao homem total estudando-se o físico em relação com a 

essência.18 

                                                           
13 BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas-SP: Editora Phi, 2021 p.67 
14 Riedel, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen 

Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 pg. 61 
15 SCHILLER, F. Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen, 

SÄMMLICH WERKE, Bande 5: Winkler Vlg. München, 1780, pg. 44 
16 “A propensão filosófica de Schiller se mostra já em que a dicotomia típica da literatura médica entre corpo e 

espírito se vê aqui traduzida em termos mais abstratos como a dicotomia entre matéria e espírito, ou ainda, mais 

abstratamente, entre o impenetrável (das Undurchdringliche) e o não impenetrável (das nicht Undurchdringliche). 

À primeira vista, não poderia haver nenhuma interação entre essas duas substâncias absolutamente distintas, cuja 

diversidade de natureza é posta de manifesto já pela qualidade da impenetrabilidade, possuída por uma mas não 

por outra. Porém, o fato de termos representações sobre o mundo material que nos rodeia demonstra, argumenta 

Schiller, que deve haver alguma forma de afecção do espírito pela matéria, por mais inconcebível que isto possa 

parecer. Tal afecção, por sua vez, pressupõe a existência de um termo médio que possibilite a ação do material 

sobre o imaterial: é preciso que haja, diz o estudante, “(...) uma força que possa ser modificada pela matéria e que 

possa modificar o espírito” (Schiller, 2004, Bd V, p.253). A essa força Schiller chama força mediatriz 

(Mittelkraft).” BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas. (SP): Editora Phi, 

2021, p.61 
17 SCHILLER, F. Philosophie der Physiologie. SÄMMLICH WERKE, Bande 5: Winkler Vlg. München, 1780, 

pg. 17 
18 SILVA, J.A. Fragmento e Síntese, SP: Perspectiva, 2003, pg.24 
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A afirmação de que a unidade total do ser humano está presente nos escritos médicos do jovem 

Schiller pode ser encontrada no livro Anthropologie des jungen Schiller: Zur Ideengeschichte 

der medizinischen Schriften und der “Philosophischen Briefe” do autor alemão Wolfgang 

Riedel, cujo debate acerca da unidade do ser humano podemos encontrar descrito na obra de 

Riedel. Este momento é apresentado pelo seguinte excerto: 

A integração de fisiologia e psicologia – sem hesitação Schiller se junta a essa 

demanda médica contemporânea e à suposição implícita de que o corpo e a mente 

influenciam um ao outro concretamente. Por mais evidente que essa intenção 

“antropológica” possa parecer, ela confronta Schiller e os “médicos filósofos” com 

problemas sistemáticos quase insolúveis. Se a comunidade de corpo e alma que se 

pressupõe real e natural não deve permanecer apenas uma hipótese teórica e, por outro 

lado, não se deseja contentar-se com o mero estabelecimento de expressões 

empiricamente observáveis da conexão, então um substrato real de comunicação 

psicofísica deve ser concebível, que possibilite e explique o influxo suspeito. Em sua 

primeira dissertação, Schiller, portanto, assume que “deve haver uma força existente 

entre o espírito e a matéria que os conecta [...] uma força que em parte é espiritual e 

em parte material. No entanto, ele admite imediatamente “pode-se pensar em tal 

coisa? Certamente não” – para paradoxalmente, continuar: “Seja como for, existe 

realmente uma força entre matéria e o espírito.” Um real impensável! O que Schiller 

precisa para tais acrobacias do pensamento é a doutrina do dualismo de substância, 

com o qual o Iluminismo tardio está comprometido com a imagem do homem. 

Obstáculos da herança do cartesianismo impedem o esforço de compreender a unidade 

do homem; a distinção entre matéria como “res extensa” e espírito como “res 

cogitans” deixa a antropologia do século XVIII com o problema do “commercium 

mentis et corpis” com o dilema da compatibilidade incompatível.19   

O estudo de Riedel acerca da antropologia do jovem Schiller é um retrato tanto 

científico-histórico quanto literário-histórico. O autor faz uma reconstrução da história das 

ideias que chegaram aos alunos da Karlsschule: abre-se uma rede complexa de fontes 

heterogêneas em que o conhecimento e os ideais de Schiller de ser humano estão enraizados. 

Ao mesmo tempo, Riedel apresenta um esboço acerca dos escritos médico-filosóficos em que 

o jovem Schiller expõe uma teoria do homem, cujos pensamentos estão intimamente 

relacionados com suas obras literárias do período pré-clássico e não apenas influenciam os 

primeiros dramas, mas, acima de tudo, a poesia em prosa da década de oitenta.  

Algumas questões se colocam para o leitor, acerca das noções mencionadas acima: 

poderíamos, então, considerar a noção de subordinação recíproca, que aparece no Ensaio, de 

1780, como uma antecipação preliminar da noção de ação-recíproca, a qual aparece n’A 

educação estética do homem, de 1795?20 Haveria, portanto, uma continuidade e um paralelismo 

entre o conceito de força mediatriz [Mittelkraft] e do impulso lúdico [Spieltrieb] ou do brincar 

                                                           
19 Riedel, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen 

Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 pg. 61[Tradução nossa] 
20 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989 
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[das Spiel]? Sendo assim, qual a modificação que se poderia ressaltar entre o uso que Schiller 

faz, no Ensaio, da noção de força [Kraft] e o uso que ele faz da noção de impulso [Trieb], em 

A educação estética do homem? O primeiro termo seria mais científico ou fisiológico, enquanto 

o segundo seria filosófico, ou mais abstrato? Essa investigação examina a relação entre a 

filosofia e a medicina para Schiller, na busca de um fio de ligação com suas investigações 

posteriores sobre estética.  

  O objetivo central de nossa pesquisa é percorrer essa continuidade, que em nossa 

dissertação não começa pelos escritos médicos, porém, se inicia primeiro pelo texto Cartas 

Filosóficas, de 1786; seguido pelo texto A educação estética do homem, de 1795, ou seja, 

acompanhar o desenvolvimento da noção de ação-recíproca nos textos selecionados acima, 

apreendendo, no formato de uma estrutura, a maneira como Schiller aprimora essa noção ao 

longo dos usos que realiza nos textos e como tal noção se torna central para o todo do seu 

pensamento.  

No curto romance epistolar intitulado [Briefsroman]: As Cartas Filosóficas 

[Philosophischen Briefen], de 1786, sobre o qual fizemos uma tradução, anexado ao final desta 

presente dissertação e um capítulo interpretativo, nossa hipótese de leitura das Cartas 

Filosóficas é que elas já operariam com a noção de ação-recíproca, de modo geral, ao entender 

o poder das relações humanas21, especificamente, no caso da intensa amizade intelectual entre 

Julius e Raphael, como um tipo de relação que é recíproca. Com efeito, as Cartas Filosóficas 

prefiguram a noção de ação-recíproca, ao examinar “(...) exatamente como a história do coração 

se vincula com o sistema do pensamento do indivíduo (...).”22 A relação de ação-recíproca, 

neste contexto, se daria justamente entre uma história afetiva e o sistema do pensamento do 

personagem Julius, cuja manifestação se expressa na forma de um artigo intitulado Teosofia de 

Julius. Na Teosofia, surge um esboço da noção de ação-recíproca, no formato de uma filosofia 

do amor, figurada, como metáfora, na lei da gravidade. 

É certo que, de início, na filosofia schilleriana, as oposições espírito e matéria, natureza 

animal e natureza espiritual, objetividade e subjetividade, entre outras oposições, jamais surgem 

em um dualismo estanque. Muito embora apareça na letra, sugerimos que não há no espírito 

                                                           
21 Cf. SCHILLER, F. Text+Kritik; VONHOFF, GERT, Die Macht der Verhältnisse. Schillers Erzählungen. 

Verlag. GmbH & CO KG.: München 2005 
22 SCHILLER, F. Cartas filosóficas, [tradução nossa], Prefácio, p.211 
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destes textos uma contraposição dualista entre matéria e espírito23. Assim pretendemos 

examinar, nos pormenores dos textos analisados, como a arte do ideal, visada por Schiller, não 

estaria estritamente relacionada apenas aos interesses do espírito, tampouco estaria somente de 

acordo com os interesses da matéria. Em outras palavras,  investigar especificamente como a 

manifestação artística permitiria ao espírito operar sobre a matéria e a matéria, reciprocamente, 

sobre o espírito, de modo que                                                                                                                                                                                                       

o eu fraturado encontre na arte a promessa da reconstituição da sua unidade perdida. 

 A metodologia que orientou esta pesquisa consistiu em circunscrever esta noção central 

e problemática na obra de Schiller, assim como em boa parte do dito Idealismo alemão, isto é, 

a noção de ação-recíproca [Wechselwirkung]. Tal noção de ação-recíproca apareceria desde os 

escritos médicos, como uma raiz ou tronco, para usar uma imagem orgânica, nos textos de 

juventude, assim como apareceria, do mesmo modo, em seus poemas, como é o caso, por 

exemplo, em Rousseau (1776-1785) e Os Artistas (1789). Neste caminho, ao longo dessas 

obras, a noção de ação-recíproca servirá, para nós, como uma lamparina, uma espécie de tocha 

em um cárcere, para usar uma imagem das Cartas Filosóficas. Ela aparece, por vezes, nos textos 

do filósofo, sem a sua expressão conceitual técnica, isto é, sem uma linguagem estritamente 

terminológica; encontramos a noção de ação-recíproca em múltiplos formatos: ora por meio de 

metáforas, ora por meio de imagens, ora por meio de hipotiposes, ora por meio de paráfrases, 

ora por meio de analogias ou ainda em argumentos paralelos e laterais à centralidade do texto. 

Mas, por fim, encontramos a noção de ação recíproca, definida com rigor e abrangência, na 

Teoria dos Impulsos, entre os impulsos sensível e formal e as noções de estado e pessoa, na 

carta XIII d’A educação estética do homem, de modo que o nervo central de nossa análise se 

concentrará nas leituras das Cartas XII a XX. 

 A centralidade da noção de ação-recíproca, para Schiller, é mencionada, com muito 

vigor, pelo próprio autor que faz referência a tal importância, em uma carta a Körner de 29 de 

dezembro de 1794. Evidencia-se, assim, a relevância fundamental de nossa hipótese, a qual 

afirma não apenas um desenvolvimento contínuo, mas também uma centralidade lógica 

atribuída à noção de ação-recíproca, para o todo do sistema de pensamento das obras analisadas: 

Meu sistema se aproxima de uma maturidade e de uma consistência interna que lhe 

asseguram solidez e permanência. Tudo se conecta da melhor maneira, e através do 

                                                           
23 “Nem o corpo deve dominar o espírito, nem o espírito deve dominar o corpo, mas sim deve vigorar uma 

conjunção harmoniosa ou um equilíbrio homeostático” RIEDEL, Wolfgang, “A viragem antropológica: Schiller 

como pensador da ‘época de charneira’”, in Schiller, Cidadão do Mundo – Colóquio Internacional, Centro de 

Estudos de Filosofia, 2007, Lisboa; pg.51 
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todo reina uma simplicidade que se torna perceptível para mim mesmo por uma maior 

facilidade na realização do trabalho. Tudo gira em torno do conceito de ação recíproca 

[Wechselwirkung] entre o absoluto e o finito, dos conceitos de liberdade e de tempo, 

da capacidade de agir e de padecer.24 

A descoberta feita por Schiller, acerca da relevância fundamental da noção de ação-recíproca, 

está associada ao desenvolvimento de um pensamento filosófico próprio, o qual se encontraria 

em uma fase já madura e internamente consistente. Tal desenvolvimento ocorreria, justamente, 

pela descoberta e pelo uso filosófico que faz Schiller desta noção singular, a qual confere ao 

seu pensamento solidez e permanência ao operar com tal noção, atribuindo, deste modo, maior 

facilidade ao seu trabalho filosófico.  

Ora, na Antiguidade Clássica Anaximandro de Mileto apresentara um curioso enigma25, 

uma espécie de poesia obscura, acerca do tema que toca o nervo central da presente dissertação, 

isto é: a noção de inter-relação recíproca [ἀλλήλων αἴτια – allelon aitia], que, certamente, não 

é a noção de ação-recíproca em questão, pois se refere a outro problema e a outro período 

histórico. Anaximandro de Mileto, porém, apresenta uma visão do cosmos, composto por 

elementos em conflito, em oposição, que deviam, mediante reparações, encontrar um equilíbrio 

entre si. Ainda na Antiguidade Clássica, em Aristóteles já encontramos a concepção de causas 

mútuas [ἀλλήλων αἴτια], relativa à relação entre causa e efeito, com a mesma terminologia 

encontrada em Anaximandro de Mileto [allelon aitia]. 

Segue-se também que existem causas recíprocas: o exercício físico, por exemplo, é 

causa de vigor e este é causa daquele, mas não do mesmo modo: o vigor é causa 

enquanto fim, o outro enquanto princípio de movimento. Ademais, a mesma coisa 

pode ser causa de contrários.26 

Os correlatos, porém, não são, do mesmo modo, a causa recíproca de um e do outro, ao mesmo 

tempo. Ainda em Aristóteles, no livro II da Física, encontramos mais um exemplo em que se 

apresentam causas recíprocas:  

Algumas coisas são causas recíprocas, como o fatigar-se em relação ao bom 

condicionamento corporal e este em relação ao fatigar-se, mas não são causas do 

mesmo modo, pois uma é como fim, a outra é como origem da mudança.27 

                                                           
24 BARBOSA, R. Limites do belo: estudos sobre a estética de Friedrich Schiller, p. 154. – Belo Horizonte: 

Relicário, 2015. 
25 “Tudo perece a partir das coisas de onde tudo provém, conforme a necessidade, pois as coisas entre si sofrem o 

castigo e a retribuição pela injustiça de acordo com a ordem do tempo.” GOULARD, D.J. Nas ondas do 

pensamento: ensaio de história da filosofia, 2005. Em contraposição, temos a tradução dos Pensadores que 

apresenta uma versão mais obscura: “...Pois donde a geração é para os seres, é para onde também a corrupção se 

gera segundo o necessário; pois concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros (allêlois) [grifo meu] 

pela injustiça, segundo a ordenação do tempo.” PENSADORES, Os pré-socráticos – vida e obra. Ed. Nova 

Cultura: São Paulo, 1996, p.62 
26 ARISTÓTELES, Metáfisica V, 2. 1013 b 9 
27 ARISTÓTELES, Física. II, 3, 195 a 9 
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Novamente encontramos a ideia de causas recíprocas presente no pensamento de Aristóteles, 

mas não como sendo uma causa do mesmo modo em que um correlato seria a causa do outro 

correlato, ou seja, dois correlatos que são causa do mesmo efeito. A noção de causas recíprocas, 

segundo Aristóteles28, está relacionada às noções gregas de crasis [χρασις], de combinação de 

elementos [σύγκρισις], de mistura [μίξις], que não são meras misturas e meras combinações e, 

por fim, de amálgama [κρᾶσις].  

Encontramos na história desta noção singular de ação-recíproca várias dimensões e 

usos: tal noção poderia ser pensada operando, seja na dimensão objetiva, seja na dimensão 

subjetiva; na dimensão intersubjetiva, na dimensão interobjetiva, na dimensão prática; seja 

operando enquanto um método, por fim, na dimensão lógica. Embora o uso filosófico da ação-

recíproca seja baseado em modelos físicos desde Isaac Newton, eles se encontram apenas como 

pano de fundo, pois tal noção existe independente das conotações físicas e mecânicas. Os 

campos de aplicação mais importantes da noção de ação-recíproca são: organismo, cosmos, 

natureza, sociedade, relação corpo-alma.  

Mais próximos do nosso contexto, em Kant e boa parte do Idealismo alemão, muitas 

compreensões disputam a interpretação da noção de ação-recíproca, que, suspeitamos, ocuparia 

um papel central no debate filosófico da época. Kant fornece uma determinação clara da noção 

de ação-recíproca em sua Crítica da razão pura, de 1781, na qual se encontram diversos 

contextos do uso de tal noção: ora, o debate entre corpo e alma se refere expressamente ao 

conceito latino de commercium; ora, às questões relativas à relação entre Deus e o mundo, como 

nas Cartas filosóficas de Schiller; ora, a noção de ação-recíproca é mencionada mais 

precisamente como uma paráfrase da “comunidade local” [communio spatii]; ora, aparece como 

a terceira categoria de relação, que unifica a categoria da substância e da causalidade; ora, está 

relacionada às analogias da experiência, para formar o conceito de comunidade junto ao juízo 

disjuntivo. Nesse contexto, Kant precisa seu conceito de comunidade (e, portanto, ação-

recíproca): “comunidade” pode significar communio ou commercium, entre os quais Kant se 

decide pelo último significado, no sentido de uma comunidade dinâmica e real, a qual 

fundamenta a comunidade local [communio spatii].29  

                                                           
28 Aristóteles trata da mistura em obras como o tratado Sobre a geração e a corrupção (sobretudo GC I 10) e o 

livro IV dos Meteorológicos. No séc. III d.C., o aristotélico Alexandre de Afrodísia escreve um tratado Sobre a 

mistura, onde critica posições sobre o assunto defendidas por pensadores estoicos, infelizmente, em grande 

medida, perdidas ao longo dos séculos. 
29 "WECHSELWIRKUNG", Historisches Wörterbuch der Philosophie. Joachim Ritter, Karlfried Gründer, 

Gottfried Gabriel. Vol. 12, p. 336 
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Ora, a relação das substâncias em que contém determinações cujo fundamento está 

contido na outra é a relação de influência e, caso esta última seja, reciprocamente, o 

fundamento das determinações na outra, é a relação de comunidade ou ação 

recíproca.30 

Ora, já em Fichte, em sua Doutrina-da-Ciência, de 1794, tal noção aparece e está grafada, como 

determinação recíproca [Wechselbestimmung], significando a inseparabilidade de uma 

determinação da realidade por meio do Eu e do não-Eu, enquanto “determinação da mudança”. 

“O conceito sintético agora derivado está contido sob o conceito superior de determinação 

recíproca; pois nele a quantidade de um, do não-eu, é determinada pela quantidade de seu 

oposto, do eu.” (FICHTE, 1984, pg.70).31  

É certo que, com Immanuel Kant, em 175532, na “História universal da natureza e teoria 

do céu”, a palavra Wechselwirkung entra em cena na linguagem filosófica alemã, passando a 

ser empregada e compreendida em uma terminologia conceitual própria. O próprio Fichte 

reconhece no texto O destino do erudito, de 1794, a herança kantiana de sua terminologia: 

“Surge daqui, para que se lance mão da terminologia kantiana, uma ação recíproca segundo 

conceitos; uma comunidade conforme a fins; e isso é o que chamo de sociedade.” (FICHTE, 

2014, pg. 37). No entanto, mesmo anteriormente a Kant, o problema filosófico da noção de 

                                                           
30 KANT, I. Crítica da razão pura. trad. e notas Fernando Costa Mattos. 4 ed. Petrópolis RJ: Vozes 2015 (B 258) 

pg.221 
31 Tal problema chegaria até Hegel, em sua Ciência da Lógica, de 1812-1826. Observamos que tal noção trespassa 

e extrapola a obra de Schiller, mas nela Hegel encontra um ponto basilar e próprio. Nessa direção, Ricardo Terra 

afirma em seu texto A atualidade de Schiller que: “A importância de Schiller para Hegel é inegável. Basta ver, por 

exemplo, uma passagem da Enciclopédia (parágrafo 55, que trata do juízo reflexionante): "muitos, especialmente 

Schiller, encontraram na ideia do belo artístico, na unidade concreta entre o pensamento e a representação sensível, 

o meio de escapar às abstrações do entendimento que separa" (Enzyklopädie. Frankfurt: Suhrkamp, 1970, vol. 8, 

p. 140). Não é preciso insistir na importância, para Hegel, da crítica ao entendimento que não consegue unificar. 

Na Estética, Hegel desenvolve estas considerações: "foi o sentido artístico de um espírito profundo e ao mesmo 

tempo filosófico que primeiro se ergueu contra a infinitude abstrata do pensamento do dever pelo dever do 

entendimento amorfo (do entendimento que vê na natureza e na realidade, no sentido e sensação, apenas uma 

barreira, algo hostil) e reivindicou a totalidade e a conciliação, antes que o reconhecesse a filosofia como tal. Cabe 

a Schiller o grande mérito de ter rompido a subjetividade e a abstração do pensamento kantiano e de haver tentado 

tanto conceber pelo pensamento a unidade e a conciliação como o verdadeiro, quanto efetivá-las artisticamente" 

(Vorlesungen uber die Ästhetik, vol. 13, p. 89; trad. port. Lisboa: Guimarães Editores, 1972, p. 125). Hegel vê 

com bons olhos a polêmica anti-rigorista de Schiller, principalmente porque ela se baseia numa perspectiva que 

tem como fundamental a totalidade e a conciliação”. TERRA, R. R.. Atualidade de Schiller. NOVOS ESTUDOS 

CEBRAP, São Paulo, v. 34, p. 223, 1992 
32 “No vasto espaço em que o material básico elementar espalhado se dispõe a formações e movimentos 

sistemáticos, os planetas e cometas formam-se exclusivamente a partir da parte do material básico elementar que 

afunda em direção ao centro de atração, que é determinado pela queda e a ação recíproca das partículas totais em 

relação à limitação precisa de direção e velocidade necessárias para reversão [no sentido de mudança brusca de 

direção].” [Tradução nossa] 

„Jn dem weit ausgedehnten Raume, darinn der ausgebreitete elementariſche Grundſtoff ſich zu Bildungen und 

ſyſtematiſchen Bewegungen anſchickt, bilden ſich die Planeten und Cometen nur allein aus demjenigen Theile, des 

zum Mittelpunkte der Attraction ſinkenden elementariſchen Grundſtoffes, welcher durch den Fall und die 

Wechſelwirkung [grifo nosso], den geſammten Partikeln zu der genauen Einſchraͤnkung der Richtung und 

Geſchwindigkeit, die zum Um ſchwunge erfordert wird, beſtimmt worden." KANT, Allgemeine Naturgeschichtee 

und Theorie des Himmels, Königsber u. a. 1755 pg. 129 
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ação-recíproca já estava posto para a história da filosofia, e é esta tradição que deságua no 

pensamento do jovem Schiller. É por isso que Schiller se adianta aos seus críticos, os quais o 

acusaram de mero comentador da noção kantiana de ação-recíproca, ou de mero herdeiro desta 

noção, que teria, de fato, sua “origem” na filosofia fichteana, apresentando-o em um 

desenvolvimento único e singular. Nossa sugestão é a de que Schiller teria dado um passo além 

de Fichte e constituído uma concepção singular da noção de ação-recíproca, definida como 

“atuação simultânea”, transformada no nervo central de seu pensamento. A nossa hipótese 

defende que não se trataria nem do primeiro caso, enquanto mero comentador, nem do segundo 

caso, enquanto mero herdeiro; em Schiller, encontramos uma via própria de interpretação. 

No contexto da disputa das Horas [Horenstreit], Schiller se decepcionara com Fichte, 

pois esperava uma contribuição que viesse ao encontro das necessidades da revista As Horas 

[Die Horen], mas, ao contrário, encontrara no lugar uma crítica velada às suas próprias 

publicações. Schiller ficara insatisfeito acerca da compreensão de Fichte sobre o conteúdo e o 

problema central da obra A educação estética do homem: numa série de cartas, expressa em 

Sobre o espírito e a letra na filosofia, de 1794.   

Apenas mais uma palavra sobre o seu texto. O senhor escreve que teria se empenhado 

nele com afinco. Devemos, entretanto, possuir diferentes conceitos acerca de uma 

exposição apropriada, pois confesso que não estou nada satisfeito com as suas novas 

Cartas. De uma boa exposição exijo acima de tudo uniformidade de tom e, se deve 

possuir algum mérito estético, uma ação recíproca [Wechselwirkung] entre imagem 

e conceito e não mera alternância [Abwechslung] entre ambos, como é o caso muitas 

vezes em suas Cartas. Daí o inconveniente de, a partir da mais abstrusa das abstrações, 

deparamo-nos imediatamente com longos discursos vazios, um erro comum aos seus 

escritos anteriores e que retorna aqui de forma aumentada. Finalmente, não 

compreendo absolutamente nada de como a rigidez [Härten] [da construção] pode ser 

necessário para um bom texto.33 

Nesta carta de Schiller a Fichte de 4 de junho de 1795, no contexto de A educação estética do 

homem, encontramos não só a diferença fundamental apontada entre a ação-recíproca 

[Wechselwirkung] de Schiller e alternância [Abwechslung] de Fichte, como, no tom geral da 

carta, a afirmação da importância fundamental que Schiller atribui ao uso da noção de ação-

recíproca para o seu pensamento filosófico.  

Na bibliografia especializada sobre a obra de Schiller encontram-se duas tendências 

interpretativas: a primeira posição tomada pelos especialistas seria a tese de identidade ou de 

influência [Einflussthese] de Kant e Fichte em Schiller; já a segunda posição segue a da tese de 

tensão ou de diferença [Differenzthese] entre os autores, como afirma Ulisses Vacarri em sua 

                                                           
33 FICHTE, Johann Gottlieb. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante 

Vaccari. São Paulo: Humanitas, 2014 pg. 181 
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tradução de Sobre o Espírito e a Letra na Filosofia, de 2014, no qual se apresenta o contexto 

da famosa Disputa das Horas [Horenstreit] entre o filósofo Schiller e Fichte. 

Entre tais teses, o autor Wolfgang Riedel reforça a tese da diferença ou tensão em seu 

livro Die Antrophologie des jungen Schiller: Zur Ideengeschichte der medizinischen Schriften 

und der “Philosophischen Briefe”, de 1985, marcando, deste modo, uma posição distinta 

daqueles autores que identificam o pensamento de Schiller sob uma influência excessiva, ora 

de Kant, ora de Fichte. Para ele, o jovem Schiller da fase dos escritos médicos, mesmo antes de 

ter entrado em contato com a linguagem e estrutura terminológica da filosofia kantiana e 

fichteana, já cultivara suas próprias questões e inquietações.  

Aqui nos deparamos com um traço antropológico no pensamento de Schiller que 

poderia abrir nossos olhos para a continuidade da formação de sua teoria desde a 

“Filosofia da fisiologia” às “Cartas sobre a educação estética do homem” (uma 

continuidade que também pode ser traçada além do ponto de cesura [Zäsur] na 

recepção de Kant) e, ao mesmo tempo, constrói uma ponte para obras literárias, que 

em grande parte também devem seu próprio poder conceitual à curiosidade 

especificamente antropológica de seu autor.34 

Neste excerto, Riedel sustenta a tese da continuidade no pensamento de Schiller, partindo dos 

escritos médicos e de uma antropologia no jovem Schiller até chegar em A educação estética 

do homem. “[...] Wolfgang Riedel, em Antropologia do jovem Schiller, fala em favor de uma 

continuidade temática e teórica na obra schilleriana que resistiria incólume ao encontro com 

Kant” (BARROS, 2021, p.73). A noção de ação-recíproca poderia ser considerada como um 

dos elementos recorrentes desta continuidade teórica. Além disso, encontramos no trecho acima 

aquilo que mais nos interessa no argumento; Riedel menciona uma cesura [Zäsur] na recepção 

schilleriana da obra kantiana, cujo texto pretenderia se colocar além deste ponto de inflexão. 

Nesta dissertação, as teses da diferença, e nelas, em particular, a obra de Wolfgang Riedel, 

ocuparão uma posição fundamental para defesa de nossas hipóteses. 

 Emiliano Acosta35 também defende uma tese da diferença em seu livro Schiller versus 

Fichte, de 2011, no qual se apresenta o caráter irredutivelmente antagônico dos dois autores, 

                                                           
34 Wir stossen hier auf eine anthropologie Spur in Schillers Denken, die den Blick öffnen könnte für die Kontinuität 

seiner Theoriebildung der "Philosophie der Physiologie" biz zu den "Briefen über die ästhetische Erziehung des 

Menchen" (eine Kontinuität, die sich auch über die Zäsur der Kant-Rezeption hinweg verfolg liesse) und zugleich 

die Brücke zum literarischen Werke schlägt, das doch über weite Strecken ebenfalls die ihm eigene konzeptionelle 

Kraft jener spezifisch anthropologie Neugierde seines Autors verdankt. (RIEDEL, W. Die Anthropologie des 

jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 

Vorwort)[Tradução nossa] 
35 Cf. VACCARI, U.R., «ACOSTA, E., Schiller versus Fichte. Schillers Begriff der Person in der Zeit und Fichtes 

Kategorie der Wechselbestimmung im Widerstreit.», Revista de Estud(i)os sobre Fichte [Online], 4 | 2012, posto 

online no dia 01 setembro 2012, consultado o 09 janeiro 2021. URL: http://journals.openedition.org/ref/306; DOI: 

https://doi.org/10.4000/ref.306 
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opondo-se à posição usual, que consideraria a influência determinante entre os dois. Nesse 

texto, Acosta expõe não apenas a famosa Horenstreit, a partir das diferenças entre os dois 

autores, mas a sistematicidade dos pensamentos tanto de Schiller como de Fichte.  Xavier Léon, 

ao contrário, defende a tese da influência, em seu livro Schiller et Fichte, de 1905, afirmando 

que Fichte teria influenciado, de modo decisivo, a obra de Schiller, de maneira tal a determinar 

o seu pensamento. Por sua vez, Dieter Heinrich defende, no texto Der Grund im Bewußtsein. 

Untersuchungen zu Hölderlins Denken, de 1992, do mesmo modo, uma tese da influência, na 

qual Fichte estaria procurando se aproximar do projeto estético de Schiller (ou tentando fazer 

com que este se aproximasse da Doutrina-da-ciência) e não procurando estabelecer de vez as 

distâncias que os separavam. H.G. Pott, no texto Die Schöne Freiheit, de 1980, também defende 

uma tese de influência, na qual o autor afirma que teria ocorrido, entre Schiller e Fichte, um 

mero e insignificante mal-entendido, sendo que o cerne da questão, por outro lado, é que ambos 

estariam defendendo, ao final, a mesma tese. O núcleo das teses da influência e da identidade 

reside no fato de seguirem um método causal de historiografia da filosofia, o qual considera um 

autor como causa de outro. Com efeito, ambas as teses, seja da influência ou da diferença, 

tratadas univocamente, são insuficientes, haja vista que Fichte e Kant certamente exerceram, 

de algum modo, significativa influência sobre Schiller; no entanto, elas não podem determinar 

a sistematicidade de seu pensamento, nem particularizar sua teoria da beleza ou dos impulsos. 

 Embora Schiller empreste declaradamente a noção de ação-recíproca da obra de Fichte, 

como ele mesmo o afirma: “Esse conceito de ação recíproca, e toda importância do mesmo, 

encontra-se excelentemente exposto na Fundação a Toda Doutrina-da-Ciência, de Fichte, 

Leipzig, 1794” (SCHILLER, 1989, pg. 67-68), é possível demonstrar que a noção de ação-

recíproca utilizada por Schiller  tem um sentido próprio e singular em sua obra, não obedecendo 

as mesmas leis e determinações da noção utilizada por Fichte, nas palavras de Emiliano Acosta: 

Por isso, contra a tese da influência deve ser mostrado não apenas que as Cartas 

estéticas são conceitualmente autônomas, isto é, que seus conceitos podem ser 

compreendidos sem o recurso à GWL [Grundlage der gesammte Wissenschaftslehre], 

mas também que o conceito de ação recíproca possui um significado próprio e uma 

função no interior das Cartas estéticas, que se opõem desse modo à concepção 

fichteana de ação recíproca, de modo que o reconhecimento da validade do conceito 

schilleriano traz consigo inevitavelmente a supressão do conceito fichteano.36 

                                                           
36 ULISSES, R. V., «ACOSTA, E., Schiller versus Fichte. Schillers Begriff der Person in der Zeit und Fichtes 

Kategorie der Wechselbestimmung im Widerstreit.», Revista de Estud(i)os sobre Fichte [Online], 4 | 2012, posto 

online no dia 01 setembro 2012, consultado o 09 janeiro 2021. URL: http://journals.openedition.org/ref/306; DOI: 

https://doi.org/10.4000/ref.306 
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Ambas as concepções da noção de ação-recíproca, seja em Fichte, seja em Schiller, sugerem 

usos diametralmente opostos, pois cada uma das concepções carrega a sua função e sentido 

próprios, os quais serão explorados e perseguidos por este trabalho. De todo modo, esta 

investigação toma posição, colocando-se ao lado das teses da diferença ou da tensão, a fim de 

mostrar a especificidade e independência do sentido da noção de ação-recíproca para o uso 

filosófico em Schiller. 

 No debate em âmbito nacional, não temos ainda um campo muito bem delimitado entre 

as obras sobre essa temática, de modo a diferenciar as posições entre as teses, seja a tese da 

diferença e da tensão, seja a tese da influência ou da identidade. As obras que tomam 

decisivamente uma posição, especificamente em relação às teses da diferença, são: Sobre o 

espírito e a letra na filosofia, de 2014, com tradução, introdução e notas do autor Ulisses 

Vaccari; Limites do belo: estudos sobre a estética de Friedrich Schiller, de 2015, do autor 

Ricardo Barbosa; e Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche, de 2021, do autor 

Márcio Barros, com capítulo importante sobre o conceito de cultura em Schiller. Tais textos   

operam como referências centrais para esta dissertação. Além desses volumes, temos obras que  

pontualmente abordaram o tema  da ação-recíproca, tornando-se decisivas para compor a nossa 

linha argumentativa, tais como: O gênio romântico: crítica e história da filosofia em Friedrich 

Schlegel, de 1998, do autor Márcio Suzuki, com importante capítulo sobre a determinação 

recíproca; A via excêntrica: Hölderlin e o projeto de uma nova estética, de 2012, do autor 

Ulisses Vaccari; e Entre a razão e a sensibilidade: a estética pós-kantiana e o problema da 

cisão entre o sensível e supra-sensível, de 2009, do autor Vladimir Vieira. Por último, mas não 

menos importante, temos o comentário fundamental às Cartas estéticas: O fragmento e a 

síntese, de 2003, do autor Jorge Silva. 

Além do problema da herança, mencionado acima, o tema da ação-recíproca desperta 

outros problemas e desafios, tais como: É possível representar uma relação temporal 

simultânea? O produto da ação-recíproca é triádico ou diádico? De que maneira capturar, na 

ação recíproca, o instante fugaz do todo? É possível pensar o ser em relação? De que maneira 

a noção de ação-recíproca operaria em sua dimensão prática, como sugere Fichte? Tentaremos 

analisar tais problemas em quatro obras principais, duas de Schiller e duas de Fichte: a primeira, 

Cartas filosóficas, de 1786; a segunda, A educação estética do homem: numa série de cartas, 

de 1795; a terceira Sobre o espírito e a letra na filosofia, de 1794; por fim, a quarta, O destino 

do erudito, de 1794. Sabemos que se trata de circunscrever um aspecto de um vasto pensamento, 
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de ater e investigar apenas um capítulo desta longa história, nomeado por Wildelband37 de 

Idealismo Estético.  

Como bem observou Ulisses Vaccari, o método operado por Schiller consistiria na 

solução do problema das oposições na consciência38, colocando os termos aparentemente 

opostos, em uma relação de não exclusão, para uma unificação em um terceiro termo, mediador 

e intermediário, externo aos outros dois. Com essa orientação, pretendemos conduzir o nosso 

percurso argumentativo, traçado a partir das principais obras supramencionadas; um caminho 

percorrido entre as oposições aparentes, contradições e aporias encontradas pela consciência na 

própria consciência, mas também expandido às contradições imanentes da história, a fim de ver 

como Schiller pensa uma unidade sintética, por meio de um elemento intermediário e mediador.  

Pretendemos, assim, com base na noção de ação-recíproca, verificar como desdobram-

se em Schiller outros pares de opostos, tais como: matéria e espírito, liberdade e natureza, 

objetividade e subjetividade, arte e natureza, arte e história, cultura e civilidade. Ou ainda, sobre 

o tema da relação, investigar se ocorreria uma dessubstancialização, quando se opõem pares de 

substâncias, ou seja, se as substâncias vão deixando de ser essências para serem pensadas como 

relação. De início, apenas apontamos que a noção de ação-recíproca indicia uma cisão entre 

termos opostos, que formam pares que se atraem mutuamente justamente por estarem em 

oposição. É importante ter em mente que se trata de pares separados, mas que estão 

necessariamente ligados (ou seja, um lado impele para o outro). A noção de ação-recíproca 

indica tanto uma separação quanto a tentativa de supressão desta separação em uma unidade. 

Tal noção pressupõe totalidade [Totalität], unidade [Einheit], e harmonia [Harmonie]. 

 Schiller é um autor ainda muito pouco conhecido no cenário filosófico nacional. Para 

Anatol Rosenfeld, na Alemanha Schiller foi lido preferencialmente como um poeta clássico, 

enquanto no resto da Europa é conhecido como um poeta romântico. É certo que Roberto 

                                                           
37 Cf. WINDELBAND, W. A História da filosofia moderna, 1878-1880 
38 “Na carta XIII de suas Cartas sobre a educação estética do homem, Schiller indica ter encontrado numa 

passagem da Fundação a toda doutrina-da-ciência, de Fichte, o método para a solução do problema da relação 

entre o impulso formal e o material. Esse método, escreve Schiller, é intitulado por Fichte em sua obra de 

determinação recíproca (Wechselbestimmung). Esse método, escreve Schiller, permite pensar a separação entre as 

duas esferas, o formal e o material, não mais como uma separação absoluta e originária, em que reina 

necessariamente a subordinação de um elemento ao outro, do impulso sensível ao racional. Quando, pelo contrário, 

pensa-se os dois termos da separação em determinação recíproca, a relação entre um e outro deixa de ser uma 

relação de subordinação, e passa a ser uma relação recíproca, isto é, coordenada e simultânea.” VACCARI, U.R. 

A estética em dispusta: Fichte e Schiller sobre o conceito de determinação recíproca.                                                                                                                                                                                                  

Em:    

<https://www.academia.edu/6906799/A_est%C3%A9tica_em_disputa_Fichte_e_Schiller_sobre_o_conceito_de_

determina%C3%A7%C3%A3o_rec%C3%ADproca> Acesso em: 03 Abr. 2020 
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Schwarz e Márcio Suzuki ao traduzirem a obra A educação estética do homem – na coleção 

“Biblioteca Pólen”, da Editora Iluminuras, dirigida por Rubens Rodrigues Torres Filho –, 

reconheciam a importância do papel de Schiller para aumentar a densidade da formação de uma 

cultura filosófica no Brasil. Friedrich Schiller poderia ser visto erroneamente como um autor 

de escritos e reflexões menores, principalmente porque o poeta-filósofo não era um dito filósofo 

profissional. A formação de Schiller, no entanto, coloca no centro do debate o tema da 

profissionalização da filosofia no Brasil, e nos leva a refletir que muitos autores da teoria crítica 

brasileira não são filósofos dito profissionais. 

 

PRIMEIRA PARTE 
 

1. UM ESBOÇO DA AÇÃO-RECÍPROCA NAS “CARTAS FILOSÓFICAS” 

(1786) 
 

1.1. A perfeição como destinação do ser humano 

 

(...) o corpo seja algo assim como o cárcere do espírito, que o ata 

por demais firmemente ao domínio do terreno, impedindo seu 

assim voo em direção à perfeição. 

Schiller 

 

Em 1786, o filósofo alemão Friedrich Schiller publicou na revista Thalia um fragmento 

de um suposto romance epistolar, intitulado Cartas filosóficas, cujo nervo central é a sua 

antropologia metafísica. O tema do romance, contudo, é precisamente o amor, que assume a 

conotação de uma intensa amizade intelectual entre dois jovens, Julius e Raphael; o primeiro 

deles expõe ao final do fragmento um breve artigo intitulado Teosofia de Julius. Nas Cartas 

filosóficas, com efeito, a noção de ação-recíproca aparece esboçada no formato de uma filosofia 

do amor, cujo elo de conexão entre as duas naturezas pensantes é figurado, metaforicamente, 

com base na lei da gravidade. É assim que a estrutura deste texto se constitui pela existência de 

oposições, tais como: razão e coração; matéria e espírito; sentimentos e princípios; determinado 

e indeterminado; egoísmo e benevolência; e pela indicação da necessidade de buscar possíveis 
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acordos entre elas. De modo que, neste texto, o problema da cisão39 já se evidencia, o qual 

estará presente, de um modo diverso e em chave histórica, n’A educação estética do homem. 

No entanto, não existe uma solução equilibrada para o problema da cisão colocado pelo jovem 

Julius, pois aqui ainda prepondera o espírito sobre a matéria; ademais, não consta no manuscrito 

a resposta de Raphael, a qual indiciaria uma possível reconciliação entre a racionalidade e o 

sentimento, matéria e espírito. Entretanto, tanto a compreensão do papel das oposições 

presentes no texto, ou seja, o tema da cisão, quanto o tema do amor, pensado em analogia com 

a força da gravidade, já poderiam ser considerados como um esboço ou primeira abordagem da 

noção de ação-recíproca que encontraremos nos textos seguintes. 

Além disso, segundo Giovanna Pinna40, esse romance epistolar de Schiller sugere, de 

certo modo, a narrativa de uma crise pessoal, apresentada também como a crise de uma época: 

o colapso das crenças religiosas sob o impacto da crítica iluminista e a consequente tentativa 

de superar o ceticismo estéril, induzido por um uso radical da razão, na direção de um acordo 

entre sentimentos e princípios. A perda das ilusões para um iniciante em filosofia, como é o 

caso do jovem Julius, é dramática. Raphael, por sua vez, aparece, de certo modo, como o 

médico-filósofo que inoculou a vacina do ceticismo em Julius, a fim de provocar uma crise 

saudável na sua consciência ingênua. A visão do teosofista Julius é a mesma que esteve na base 

da Filosofia da fisiologia, de 1779: o amor como elo universal, como atração entre entidades, 

em um sincretismo que une influências neoplatônicas e a concepção newtoniana do cosmos41.   

                                                           
39 Entzweiung – entzweien: significa tanto “cisão” como “formação de pares”. O termo, que tem origens latinas 

em disjungere e dissociare, é fruto da junção do prefixo ent- e do radical zweien. Indica, portanto, uma “separação” 

(ent-) em pares (zweien). É importante ter em mente que se trata de pares separados, mas que estão necessariamente 

(ou seja, um lado impele para o outro) ligados. A tarefa da filosofia consiste nesse posicionamento-constitutivo 

[Setzung] da tensão unificante do duplo. Nota de Vinicius M. de A. Lopes in: MARCUSE, H. A ontologia de Hegel 

e a teoria da historicidade. (Obra ainda não publicada). 
40 SCHILLER, F. Il corpo e l’anima. A cura di Giovanna Pinna. Roma 2012 
41 Desde Isaac Newton a ação-recíproca designa a igualdade entre “ação” e “reação” formulada na terceira lei de 

seu ‘Leges motus’: “A toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a 

mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes”. De acordo com o 

Historisches Wörterbuch der Philosophie, assim que o contexto de modelos matemáticos simples é deixado de 

lado, surgem problemas, especialmente com a suposição de Newton de que a gravitação – cuja causa ainda é 

desconhecida para ele – é uma ação-recíproca. Diante das determinações anteriores de ações recíprocas 

[wechselseitige Aktionen], Newton estabelece uma delimitação mais precisa ao se restringir às relações mecânicas 

que podem ser matematizadas, ilustrando sua lei através dos fenômenos da pressão, tensão e choque e não apenas 

assumindo a existência [Vorhandensein] de um efeito contrário, mas também a igualdade quantitativa com esse 

mesmo efeito. A lei da gravitação fornece (assim como a lei de Coulomb em relação à força entre dois corpos 

eletricamente carregados) o paradigma para uma força-em-ação-reciproca [Wechselwirkung-Kraft], já que aqui – 

para cada dois corpos agindo um sobre o outro – apenas uma força é considerada, o que depende de ambas as 

massas ou de uma aportar na outra (beiden Landungen).  
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Mesmo inacabado, nos últimos tempos, no entanto, cresceu o interesse pelo fragmento 

de Schiller. Segundo Riedel, isso pode ser corroborado pelos dois ensaios de Koopman e 

Schings (RIEDEL, 1985, p.153), cuja análise revitaliza o estudo das Cartas filosóficas como 

um todo e especialmente com a Teosofia de Julius. A estrutura de análise do texto Cartas 

filosóficas, para Riedel, não corresponde à progressão do fragmento, ela corresponderia à 

suposta cronologia geralmente aceita; Riedel sugere que a Teosofia de Julius teria sido escrita 

antes da correspondência entre Julius e Raphael. Acima de tudo, a estrutura tenta fazer justiça 

ao fato de que a Teosofia, para a qual o fragmento parece tender como seu clímax, é na verdade 

apenas o começo da história de Julius.  

O prefácio (pré-recordação ou recordação prévia) [Vorerinnerung] às Cartas filosóficas 

opera, de certo modo, como uma reflexão preliminar que tem como função iluminar a leitura 

das correspondências entre o jovem Julius e Raphael e, ao final, a Teosofia de Julius. É certo 

que só é possível compreender tanto as correspondências quanto a Teosofia pela leitura do 

prefácio. No início do prefácio [Vorerinnerung], apresenta-se um par de opostos importante: a 

razão e o coração. No entanto, Schiller constata, grosso modo, que desconsidera-se exatamente 

como a história da razão e a do coração vinculam-se reciprocamente para formar o sistema do 

pensamento do indivíduo, cujo vínculo será apresentado pelo conjunto das Cartas filosóficas. 

 A causa da cisão entre razão e coração é uma filosofia unilateral e vacilante. O texto 

mostrará na sua estrutura tanto os descaminhos das paixões (respectivas ao que entendemos por 

“coração”), na parte concernente às correspondências sobre o sofrimento do jovem Julius, 

quanto a elaboração e racionalização destas mesmas paixões (respectivas ao que entendemos 

por “razão”), na parte correspondente à Teosofia. Schiller lança mão no prefácio de uma 

imagem poética: a filosofia unilateral – que não leva em conta os interesses do coração – “cega 

a razão em nevoeiro” (SCHILLER, 1786, p.212). Ou seja, o olho, órgão da razão, fica impedido 

pelo nevoeiro, figurando, deste modo, a unilateralidade, de enxergar a realidade concreta com 

clareza e distinção, levando, portanto, limitações ao costume moral. Em contraposição à 

cegueira da razão, apresenta-se o entendimento iluminado que, por outro lado, enobrece a 

atitude moral. Schiller encerra apodicticamente: “a cabeça forma o coração” (Ibid.). Com efeito, 

cabeça/coração (razão/sensibilidade) não são separados em um dualismo estanque, nessa 

enunciação existe uma relação que deve se estabelecer entre ambos os termos aparentemente 

opostos. A estrutura do texto Cartas filosóficas apresenta, em movimento de reciprocidade, dois 

momentos: o sentimental e o racional, do mesmo modo, os personagens apresentam 



29 
 

características diferentes. Se, por um lado, temos o jovem Julius mais sentimental, por outro 

lado, temos Raphael mais racional.  

O filósofo, de fato, constata a crise de uma época, pois afirma: facilitaram o acesso a 

leituras, o que ampliou boa parte do público pensante, fazendo com que a feliz resignação 

começasse a ter pouco espaço “e apenas alguns poucos querem lá permanecer, onde o acaso do 

nascimento lhes lançou ao chão” (SCHILLER, 1786, p.212). Entretanto, no contexto de um 

“Iluminismo pela metade”, não se leva em consideração a unidade entre razão e coração. De 

modo que, o jovem Schiller também constata a reivindicação pela inteireza do Iluminismo. O 

diagnóstico prossegue chamando a nossa atenção agora para a finalidade das Cartas filosóficas: 

“não parece ser de todo insignificante chamar a atenção para um certo período da razão 

desperta e progressiva, para certamente corrigir verdades e erros” (Ibid.). De modo que, 

Schiller antecipa teoricamente no prefácio aquilo que pretende colocar em ação no verbo 

literário. Nessa crise de uma época, Schiller poeticamente reconhece o naufrágio da razão 

orgulhosa. O intuito com as Cartas filosóficas é, pelo menos, reconhecer e apontar os naufrágios 

da razão. Se sublinha nesse instante o método das Cartas filosóficas: a verdade é alcançada pelo 

extremo, antes de esgotar o erro e a tolice. Eis também apresentada a posição do jovem Julius, 

o qual vivencia o abismo da dúvida, que será contraposta à posição do sábio, o qual possui a 

sabedoria serena. Antes de alcançar a bela finalidade da sabedoria serena é necessário percorrer 

um caminho filosófico tortuoso, pelos extremos, um caminho não menos custoso para a razão. 

Vale a pena destacar o papel principal que a dúvida atormentadora ocupa nas Cartas filosóficas.  

Após o jovem Schiller ter apresentado o preâmbulo teórico das Cartas filosóficas, 

apresenta-se o contexto da trama. Infelizmente, o prefácio não deixa explícito vários elementos, 

os quais só poderão ser apreendidos se demorarmo-nos nas entrelinhas. Sabemos, de início, que 

acontecera um encontro intenso e filosófico entre dois jovens amigos, sobre o qual não sabemos 

bem do contexto, apenas que os dois jovens filosofantes possuem o mesmo “calor pela verdade 

e beleza ética”, mas que, por outro lado, vieram de “caminhos tão distintos”. Entre identidades 

e diferenças, os dois jovens filosofantes uniram-se na mesma convicção. Nesse encontro 

filosófico é proposto que imaginemos um cenário de excentricidade42 da razão, ou seja, aquele 

encontro provavelmente ocorrera fora dos muros da cidade, fora de um centro; talvez em uma 

cabana na floresta. Schiller sugere, então, um modo retrospectivo de leitura. É certo que, nesse 

encontro de excentricidade da razão, os dois amigos “juntaram-se para um projeto, algumas 

                                                           
42 Do latim medieval eccentricus, derivado do grego ekkentros, significando "fora do centro"; ek- ou ex- ("fora 

de") + kentron ("centro"). 
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revoluções e épocas do pensamento, algumas divagações da razão meditativa” (SCHILLER, 

1786, p.212). Aparece novamente no texto a ideia de que o universal está presente no 

estritamente particular, quando: “no quadro dois rapazotes com figuras diferentes que se 

desenvolvem e as apresentam ao mundo na forma de correspondência” (Ibid.). Embora as 

opiniões que se expõem nestas cartas só podem ser verdadeiras ou falsas, a continuação e o 

conjunto das correspondências comprovarão como “afirmações contraditórias, exaltadas e 

parciais, no fim dissolvem-se em uma verdade consistentemente fundamenta, sublimada e 

universal” (SCHILLER, 1786, p.213.). 

No último parágrafo do prefácio, o jovem Schiller parece justificar a posição de Raphael 

– o médico-filósofo – em relação ao sofrimento causado no jovem Julius, ao afirmar que o 

ceticismo e o livre pensar são paroxismos febris do espírito humano, mas, apesar desta 

conotação negativa, por fim, ajudam a fortificar a saúde do espírito. Vale sublinhar o uso 

constante da terminologia médica nas Cartas filosóficas.  

O que encontramos na primeira carta de Julius para Raphael é o tema da separação dos 

amigos e o início de uma crise pessoal profunda no jovem Julius, decorrente desta separação. 

Imagens de morte e sentimentos de melancolia estão presentes ao longo da carta. Julius é 

tomado pelo sentimento de nostalgia [Sehnsucht] e a natureza torna-se animada pelas memórias 

dos passeios dos dois amigos. Neste trecho, além da memória de um passeio, encontramos uma 

metáfora para o desenvolvimento de um percurso formativo, o qual o jovem Julius realizou ao 

lado de Raphael. “Estes penhascos subi ao seu lado, vaguei por essa imensa perspectiva ao seu 

lado” (SCHILLER, 1786, p.213). Nestes cenários onde a natureza aparece como refúgio, os 

jovens filosofantes inventaram um ideal ousado de amizade. De início, o tema das Cartas 

filosóficas é o amor amical. De modo que, Julius e Raphael apresentaram um ao outro a “árvore 

genealógica dos espíritos”; esta árvore não seria, de certo modo, uma metáfora para a própria 

história da filosofia? Nessa história da filosofia, “Julius encontrou em Raphael um parente tão 

próximo” (SCHILLER, 1786, p.214). Os dois jovens filosofantes são irmanados através da 

história das ideias, diante da razão somos todos irmãos. 

O jovem Julius faz duas perguntas decisivas: “O que você fez comigo, Raphael? O que 

aconteceu comigo desde a pouco?” (SCHILLER, 1786, p.214). Essa passagem demonstra, de 

certo modo, a autopercepção da consciência cindida de Julius. Como veremos mais à frente, 

Raphael, o médico-filósofo inoculou a vacina do ceticismo e do livre pensar para provocar uma 

crise saudável na consciência ingênua de Julius, fazendo com que o jovem não se reconhecesse 
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mais em si mesmo, perdendo um referencial concreto e a sua identidade, desembocando no 

sentimento de deriva. As conversas amistosas sobre filosofia que percorriam noite adentro 

culminaram em debates profundos sobre as principais questões filosóficas da época, indo além, 

até as inquietações e indagações mais íntimas da consciência de Julius. 

 A centralidade do amor já aparece nesta primeira carta, quando Julius suplica ao amigo 

para que “corra de volta, volte às asas do amor” (SCHILLER, 1786, p.114). O amor como elo 

universal que sustenta o cosmos e a união dos seres pensantes está presente neste trecho que se 

seguiu, pois o jovem Julius conclui “ou seu plantio delicado perecerá” (Ibid.). O que sustenta o 

plantio de Raphael, ou seja, o elo entre ele e o amigo é o amor. Nesta passagem, o equilíbrio 

perfeito criado pelo amor entre os dois amigos é considerado frágil. Tudo o que os dois 

construíram juntos depende da pedra de toque do amor. Raphael iniciou Julius no caminho da 

filosofia e, agora, este último reclama a ausência de seu tutor. De certo modo, Julius é 

abandonado e é convocado a pensar por si mesmo. “Você poderia, com sua alma tenra, ousar 

deixar seu trabalho iniciado, ainda tão longe de sua conclusão?” (Ibid.). Aparece novamente no 

texto a oposição entre cérebro e coração. “As fundações da sua sabedoria orgulhosa oscilam 

[wanen] em meu cérebro e coração todos os palácios sumptuosos que você construiu 

desmoronam, e o verme esmagado se contorce debaixo das ruinas”. (Ibid.). O trabalho do 

pensamento apareceu neste trecho forjado na metáfora para a ideia de construção; juntos, os 

dois jovens filosofantes foram capazes de construir palácios sumptuosos, os quais figuram as 

suas próprias invenções do pensamento, mas que desmoronam após passarem pela pedra de 

toque do ceticismo. 

Nessa direção, Schiller apresenta o paradoxo do pensar, pois o trabalho do pensamento 

suscita, simultaneamente, a alegria do pensar e o desespero da dúvida. Julius narra o tempo feliz 

de resignação, em que ainda não descobrira o ato de pensar na companhia de Raphael. 

“Felicíssimo, tempo paradisíaco, porque eu cambaleava pela vida com os olhos vendados, como 

bêbado (...)” (SCHILLER, 1786, p.214). Esse instante da relação de Julius com Raphael era 

fechado em si mesmo, estando, de certo modo, aquém da realidade concreta e da exterioridade, 

sendo necessário o jornal diário para lembrar-lhe do mundo. Julius estava em um estado fora 

de si. “Eu me senti e era feliz. Raphael me ensinou a pensar e agora começo a me arrepender 

da minha criação” (Ibid.). Julius vacila na tomada de decisão pelo caminho da razão. Contudo, 

Julius renega a ideia da sua própria criação. “Criação? Não, isso é apenas um som sem sentido, 

que minha razão não pode admitir” (Ibid.). 
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Ao ser iniciado no caminho da filosofia, o jovem Julius começa a pensar na companhia 

de Raphael, poderíamos dizer, pensar com Raphael; daí, então, ele passa a existir. O trabalho 

do pensamento constitui a sua existência. O jovem filosofante relaciona a sua existência 

particular com a criação divina universal, colocando no centro do debate o tema da 

imortalidade. O jovem Julius, que até a escrita de sua Teosofia acreditava na existência de um 

Deus; no cume de seu desespero, ele beira o ateísmo. “Para onde eu fui, meu Raphael? Meu 

raciocínio erra terrivelmente! Eu coloco o criador de lado assim que eu acredito em um Deus. 

Que adianta um Deus se eu posso viver sem o criador?” (SCHILLER, 1786, p.215). 

O ceticismo de Raphael roubou a convicção que dava paz ao jovem Julius, fazendo com 

que o mundo perdesse o seu encanto. “Milhares de assuntos me eram tão veneráveis, antes que 

sua triste sabedoria me desvelasse” (Ibid.). O que de Julius se desvelou? Talvez a consciência 

da cisão pessoal e o sentimento de deriva: caracterizado por uma perda de referencial, como, 

por exemplo, o referencial das crenças religiosas. No lugar das crenças religiosas se colocou a 

doutrina [Lehre] de Raphael, que ao mesmo tempo consola, mas também extingue o 

entusiasmo. “Tua fria sabedoria extinguiu meu entusiasmo [Begeisterung]” (Ibid.). Então, o 

que essa doutrina ensinou a Julius? “Não acredite em ninguém, como se fosse sua própria razão, 

tu me disseste ainda. Não há nada mais sagrado do que a verdade. O que a razão reconhece, é 

a verdade” (Ibid.). Julius se queixa de ter sacrificado todas as suas antigas opiniões e crenças 

religiosas que eram tidas como o verdadeiro. Nesses termos, Schiller apresenta uma metáfora 

poética para o sentimento de deriva decorrente da nova tomada de posição do jovem Julius. 

“(...) assim como o conquistador desesperado, ateei fogo em todas as minhas embarcações, já 

que eu desembarquei nesta ilha, e aniquilei toda esperança de regresso” (Ibid.). 

Ao ter tomado uma decisão tão extremada, abandonar as opiniões que eram o alicerce 

para a sua convicção, o jovem Julius não poderá mais se reconciliar com as opiniões que uma 

vez ridicularizou [belachte]. Nesse contexto só é possível se ancorar e encontrar um porto 

seguro na própria razão. “Minha razão é tudo para mim agora, minha única garantia de 

divindade, virtude, imortalidade” (Ibid.). Diante de uma crise profunda induzida pelo ceticismo, 

o jovem Julius descobriu o pensamento. Diante da razão, diferentemente da religião, Julius não 

poderá encontrar-se em contradição “diante deste único fiador”. Agora a felicidade de Julius 

está confiada ao “compasso harmonioso” do seu sensorium. O sensorium nada mais é do que 

uma força mediadora, órgão do pensamento, que conjuga a sensibilidade e o intelecto. 
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Na segunda carta, Julius reconhece a miserável condição na qual se encontrara antes do 

intenso encontro com Raphael. “Eu era um prisioneiro” (SCHILLER, 1786, p.216). Julius 

também considera os efeitos positivos deste encontro fortuito. “Você me conduziu ao dia, a luz 

dourada e o incomensurável ar livre encantaram meus olhos” (Ibid.). Esse trecho remete ao 

mito da caverna de Platão, em que os prisioneiros se libertam da ilusão das sombras e vão em 

direção à luz do Sol. Antes de ter entrado em contato com a doutrina de Raphael, Julius se 

contentava em ser um pequeno burguês, com suas respectivas aspirações. O que a doutrina de 

Raphael causou foi a consciência de Julius como cidadão do universo. Com efeito, existe ainda 

a descoberta de uma nova posição social: a consciência de uma sociedade dividida em classes. 

“Meus desejos ainda não haviam interferido nos direitos dos grandes. Eu tolerava estes 

afortunados, porque pedintes me toleravam” (Ibid.). E ainda: “Agora vejo com clareza, que uma 

camada acima desta atmosfera valia tanto e tão pouco como os governantes da terra”. (Ibid.). 

Por outro lado, a razão se mostra como a única monarquia no mundo do espírito. Todos são 

irmanados diante da razão. “Todos os espíritos – em um nível mais abaixo do mais perfeito 

espírito – são meus coirmãos, porque nós todos a uma só regra obedecemos, a um mestre 

supremo prestamos homenagem (Ibid.).” 

É certo que esse contexto propicia uma fonte abundante para a sede de conhecimento de 

Julius. O jovem filosofante apresenta uma contradição: o espírito de aspiração livre está 

entrelaçado a um corpo mortal, “(...) este deus está expulso para um mundo de vermes” (Ibid.). 

O tom da correspondência continua pessimista, melancólico e nostálgico. O gigantesco espaço 

da natureza se abriu para Julius. “Seus olhos o alcançam até os destinos ensolarados da 

divindade, porém, ele próprio tem que primeiro se arrastar lenta e penosamente através e ao 

encontro dos elementos do tempo” (SCHILLER, 1786, p.217). O tempo é irredutível e se mostra 

como uma barreira a ser superada por Julius, para o alcance da sabedoria serena.  

O que resta é a pergunta pelo ser humano, cujo tema da destinação humana retornará na 

Teosofia de Julius. “Onde quer que eu olhe, Raphael, eu vejo apenas quão limitado é o ser 

humano! Quão grande é a distância entre suas pretensões e a suas realizações!” (Ibid.). O jovem 

Julius descreve a saída da época da inocência, para o momento do despertar, por meio de um 

abalo sísmico da filosofia, na época da maturidade. “O invejar lhe o sono benevolente. Não o 

acorde. Ele era tão feliz até começar a se perguntar, para onde teria de ir, de onde teria vindo” 

(Ibid.). Nesse momento do texto, a crítica à razão e à filosofia do prefácio converge com a 

crítica da segunda carta de Julius. A razão, para o jovem filosofante, é o que desencadeia a 

descoberta de que o ser humano se encontra em uma prisão. É, portanto, a revelação dos limites 
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da liberdade humana. Talvez, pudéssemos interpretar esse cárcere como o próprio corpo 

aprisionando o espírito. “A razão é uma tocha em um cárcere. O prisioneiro não sabia nada da 

luz, porém, um sonho de liberdade brilhou sobre ele, como o relâmpago na noite, que a deixou 

mais sombria” (Ibid.). Nessa direção, para o pessimismo de Julius, a razão não revelou nada 

mais do que uma limitação, diante da possibilidade da liberdade: o espírito livre atado a um 

corpo mortal. Nas tragédias gregas, as personagens sabem de algo, ao mesmo tempo que não 

sabem nada, porém, eles sabem de alguma coisa do seu destino: que é inexorável. O trágico é 

uma situação sem saída. “Nossa Filosofia é a malfadada curiosidade de Édipo, que não parou 

de procurar, até resolvido o terrível oráculo” (Ibid.). 

O sentimento do jovem Julius é de uma perda irreparável e de um arrebatamento sem 

volta. Nessa direção, Julius sugere que o caminho para a sabedoria serena conduz através de 

um espantoso abismo de dúvida. Julius contrapôs a diferença entre o filósofo – caracterizado 

pelo abismo de dúvida – e o sábio – caracterizado pela sabedoria serena. No cume do desespero, 

Julius reivindica a restituição da época da inocência e das suas ilusões perdidas. 

Na carta em resposta a Julius, Raphael aponta a ciência dos limites e da justa medida, 

ao afirmar que uma felicidade, sem interrupção, tal como aquela que vivenciaram, seria 

excessiva para a sorte humana. O médico-filósofo era atordoado e “perseguido” por 

pensamentos que já prenunciavam o fim daquele encontro amoroso. E então, justifica sua 

partida e a posição diante do sofrimento de Julius: “Endurecido na austera escola da resignação, 

estou ainda mais predisposto ao consolo, de ver em nossa separação um sacrifício leve a fim de 

obter do destino as alegrias de nossa união futura” (SCHILLER, 1786, p.218). A escola da 

resignação nada mais é do que a posição de sujeição ao destino. 

Raphael, contudo, não cansa de admitir o fato de sua partida ter sido benéfica para Julius. 

E então, o médico-filósofo faz uso do jargão médico: “Você tem uma doença por vencer, a 

partir da qual só você sozinho pode restabelecer-se através de si mesmo, para estar seguro de 

toda recaída” (Ibid.). E ainda prossegue com o uso de termos médicos: “poderes curativos”, 

“alívio momentâneo”, “paliativos ilusórios”. Seguir-se-ia que, para Raphael, pensar é um ato 

solitário e a tarefa de Julius é restabelecer as fibras necessárias para pensar por si mesmo.  

O médico-filósofo toma para si a responsabilidade de ter induzido uma crise saudável 

na vida de Julius. “Que te despertei de seu sonho doce, ainda não me arrependi, mesmo que sua 

atual condição seja penosa” (Ibid.). Além disso, Raphael reconhece em Julius uma pré-

disposição ao ato de filosofar. “Não fiz nada, além de acelerar uma crise que em almas, tal como 
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a sua, mais cedo ou mais tarde é inevitavelmente iminente (...)” (Ibid.). Raphael reconhece o 

sofrimento do amigo, mas não lamenta que esteja passando por uma crise considerada 

passageira. E faz um alerta: “Ai daqueles que, na tempestade das paixões, têm a ver com a 

especiosidade de uma razão sofista” (Ibid.). Não é este o caso de Julius, pois o médico-filósofo 

fez seu trabalho através da “vacinação”. Raphael transmitiu para Julius o mesmo conhecimento 

que também lhe causara, no passado, sofrimentos intensos. 

Segundo Raphael, este era o momento mais oportuno para introduzir na vida de Julius 

o ato do pensar. Nesse momento do texto, aparece um par de termos opostos principal, isto é, 

corpo/espírito. Raphael encontrou Julius “no pleno vigor da juventude, você estava diante de 

mim, corpo e espírito na mais esplêndida florescência (...)” (Ibid.). Neste trecho, é possível 

reconhecer a relação entre corpo e espírito e a manifestação de ambos, os quais são necessários 

para o ato de pensar. O espírito nada mais é do que a consciência das afecções do corpo e, o 

pensamento é a manifestação dos dois em ação recíproca. Além deste par de termos opostos, 

aparece no texto a oposição entre verdade/erro, as quais se entrelaçaram, confundindo suas 

esferas e causando uma crise no jovem Julius. “Verdade e erro ainda não haviam se entrelaçado 

em seu interesse. Seu prazer e sua virtude eram independentes de ambos” (Ibid.). Porém, tudo 

que se passara com Julius era esperado por Raphael. “E suas preocupações ainda não me 

assustam” (SCHILLER, 1786, p.219.). E Raphael ainda encoraja o amigo, ao dizer que já o 

conhecera melhor. “Que isso ainda continue a te inspirar um humor melancólico, eu te conheço 

melhor, Julius” (Ibid.). 

No penúltimo parágrafo, Raphael exorta o amigo filosofante. “Ingrato! Você insulta a 

razão, você esqueceu as alegrias com que ela já te presenteou. Você também poderia ter 

escapado por uma vida inteira do perigo do ceticismo, então era um dever para mim não te 

privar do prazer, do qual você foi digno e capaz” (Ibid.). Raphael sabia que era necessário dar 

seguimento à formação filosófica do jovem Julius. Encontramos, do mesmo modo, as metáforas 

do caminho na forma de uma subida, o que nos faz pensar que a formação filosófica é um 

caminho em direção ao verdadeiro. Julius é um jovem que compreendeu o verdadeiro, o qual o 

levou até o abismo da dúvida, diante do qual ele assustado recua. “Aquele calor com o qual 

você compreendeu a verdade talvez tenha levado toda a sua fantasia devoradora ao abismo, 

diante do qual você assustado recuou de volta” (Ibid.). 
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Na última carta, de Julius para Raphael, o texto nos deixa confusos quanto à cronologia 

da escrita da Teosofia de Julius, se estas foram redigidas antes das correspondências e depois 

enviadas para Raphael; ou se elas teriam sido redigidas depois da escrita das correspondências. 

Nesta manhã me perturbo por meus escritos. Encontro novamente alguns escritos 

esquecidos, daquelas horas felizes em que esboçava o meu orgulho entusiasmado. Ora 

Raphael, quão outro eu me acho, isto é tudo! Ora quando a iluminação entra nos 

bastidores do teatro de madeira. Meu coração procura por uma filosofia, e uma 

fantasia que se subscreve com seus sonhos. Eram a mim as verdades mais calorosas.43 

A Teosofia de Julius contida na correspondência, como um entusiasmado plano mundial 

de um dos dois correspondentes, geralmente é considerada a camada de texto mais antiga e um 

testemunho da própria filosofia de juventude de Schiller, o qual remonta aos anos de trabalho 

nos textos Bandoleiros e a Antologia, isto é, remetem à época dos escritos da Karlsschule. 

Existem também paralelos com o primeiro parágrafo da Filosofia da Fisiologia.  

A Teosofia de Julius está dividida em cinco seções: “O mundo e o ser pensante”, “Ideia”, 

“Amor”, “Sacrifício” e “Deus”. Tematicamente, elas podem ser agrupadas em torno da ideia 

metafísica da unidade de Deus e do mundo. A Teosofia é fundada na doutrina da onipresença 

de Deus, de uma criação espiritual animada pela presença divina, que se torna assim a revelação 

natural ou aparência daquele ser pensante. Também está presente a ideia, a qual aparecerá mais 

à frente no texto, tanto de queda quanto da cisão desta unidade entre Deus e o mundo. Ainda 

existe a defesa contra posições radicais ateístas do Iluminismo, como o materialismo francês, 

que era bem conhecido do jovem Schiller. 

No contexto do desenho antropológico que pretendemos construir, Riedel sugere que 

devemos voltar nossa atenção para os últimos quatro capítulos do tratado de Julius. Ali 

encontraremos uma imagem do ser humano, em que dois aspectos conceituais podem ser 

distinguidos: o conceito da perfeição infinita do ser humano e a filosofia do amor. O interesse 

antropológico mais fundamental é pelo ser humano, na pergunta humanista: o que é o homem? 

Em relação ao primeiro aspecto: o conceito da perfeição44 infinita, sua presença é importante, 

                                                           
43 SCHILLER, F. Cartas filosóficas. [Tradução nossa] Correspondência, 1786, p.219 
44 Ao tratar do conceito de perfeição em Christian Garve, Márcio Barros afirma: “De fato, a realização mais plena 

possível do homem, sua perfeição (Volkommenheit) ou seu melhoramento (Verbesserung) é e deve ser, para Garve, 

o objetivo máximo de todas as ações humanas, o fim que não se submete a nenhuma outra finalidade e dá o 

verdadeiro sentido para toda finalidade particular. E Garve também assinala como caminho para esse 

perfeccionamento do homem o “[...] desenvolvimento de suas forças, o ocupar-se de sua atividade [...]” (Garve, 

1772, p.318), atribuindo a esse exercício um valor intrínseco, não proveniente de sua utilidade para qualquer fim 

exterior a ele, e sim apenas do fato de que promove o desenvolvimento de forças e habilidades”. BARROS, M. B. 

Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas (SP): Editora Phi, 2021, p.68  



37 
 

pois sinalizaria um tema fundamental na filosofia de Schiller, que é o da formação45 do ser 

humano presente n’A educação estética do homem. De fato, encontramos no fragmento a 

pergunta: como tornar o ser humano perfeito? Nas primeiras páginas do Ensaio, Schiller declara 

que a perfeição do homem consiste “(...) na mais intensa atividade possível de suas forças e na 

recíproca subordinação entre estas” (SCHILLER, 2004, Bd V, p.291 apud: BARROS, 2021, 

p.60). Segundo Julius, é dado aos seres espirituais capazes de conhecimento racional a 

disposição de se tornarem mais perfeitos por meio da percepção da perfeição alheia; assim, 

surge daí uma comunidade de seres espirituais em direção ao aperfeiçoamento de suas 

capacidades. Poderíamos, portanto, pensar com Schiller, a dimensão prática da ação-recíproca, 

como esta comunidade de seres espirituais que se influenciam reciprocamente.  

Todos os espíritos são atraídos pela perfeição. Todos – há aqui desvios, mas nenhuma 

única exceção – todos aspiram ao estado altíssimo da livre expressão de suas forças, 

todos possuem o impulso comum de expandir sua atividade, de atrair tudo para si, de 

recolhê-lo dentro de si, de se apropriar do que reconhecem de tão bom, como 

excelente, como atraente. A intuição de beleza, verdade, excelência é a posse 

momentânea dessas qualidades. O estado que percebemos é aquele que entramos. No 

momento em que nós pensamos neles, somos possuidores de uma virtude, autores de 

uma ação, inventores de uma verdade detentores de uma felicidade.46  

A perfeição significa aqui uma expansão do Eu além dos limites definidos individualmente, ou 

seja, incorporação e abrangência de outras perfeições por meio da expansão de sua atividade. 

O Eu não é pensado sozinho, mas em comunidade com outros, numa multidão de “eus” 

particularizados. Esse aspecto já evidencia um pensamento no jovem Schiller que reflete a 

respeito de um Eu não exclusivo, separado na sua individualidade. E sim de um Eu que é um 

nós. “O espírito de uma pessoa individual pode tender a se tornar um equivalente inteligível e 

espelho microcósmico de natureza infinita por meio dessa apropriação cognitiva das perfeições 

presentes no mundo” (RIEDEL, 1985, p. 156). Com base na oposição entre matéria e espírito, 

a perfeição na natureza não é uma propriedade da matéria, mas dos espíritos, a qual fundamenta 

                                                           
45 Ao tratar do tema da filologia, Márcio Barros faz o seguinte comentário sobre a formação humanística: 

“Formação é conceito típico do neohumanismo alemão. Inspirado na Paideia grega e marcado pelas ideias de 

totalidade (Totalität), unidade (Einheit) e harmonia (Harmonie), ele aponta para a realização plena do humano no 

indivíduo. Deixadas de lado as nuances particulares que a noção de formação adquire em cada autor particular, 

pode-se dizer que em todos eles ela se deixa exprimir nas palavras de Humboldt, como “a mais alta e proporcionada 

formação de suas [do homem n.a.] forças em um todo”. Ou seja, tal noção corresponde à ideia de um máximo 

desenvolvimento possível das principais potencialidades e talentos humanos em um todo dotado de unidade e 

harmonia. BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas (SP): Editora Phi, 

2021, p.26 “A tarefa da formação seria, pois, propiciar o desenvolvimento simultâneo, unitário e harmônico de 

todas estas potencialidades, de maneira a assim promover a realização, a mais plena possível, do ser humano. 

(Idem, p.44) 
46 SCHILLER, F. Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia de Julius, 1786, p.221 
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a possibilidade da felicidade, que, por sua vez, está harmoniosamente conectada com a 

comunidade com a felicidade de todos: 

Quero a felicidade de todos os espíritos porque me amo. A felicidade, que represento 

passa a ser a minha felicidade, portanto é importante para mim despertar essa ideia, 

multiplica-la, eleva-la, portanto, estou interessado em espalhar a felicidade ao meu 

redor. Que beleza, que excelência, que prazer que eu produzo fora de mim, produzo 

em mim, o que eu negligencio ou destruo, destruo, negligencio para mim. – Eu desejo 

a felicidade dos outros, porque desejo a minha própria. Desejar a felicidade dos outros 

é o que chamamos de benevolência, amor.47 

Segundo Riedel, o que é relevante neste trecho é a construção de uma correspondência 

[Übereinstimmung] entre amor e amor próprio, a conexão entre a própria perfeição e a dos 

outros a partir da qual a felicidade geral cresce no reino espiritual por meio da ação-recíproca.  

No entanto, a utopia da felicidade da teosofia não se esgota com a esperança da 

harmonia irrestrita de si e dos outros; em vez disso, seu núcleo é a expectativa de que 

a perfeição mútua levará as criaturas racionais à semelhança a Deus 

[Gottänlichkeit]”48 

A diferença fundamental entre as Cartas filosóficas e as Cartas estéticas, que analisaremos 

posteriormente, já adiantamos, é o papel marcante que a presença de Deus desempenha na 

metafísica antropológica do jovem Schiller; a meta da destinação humana nas Cartas filosóficas 

é a busca da perfeição que se funda na semelhança com Deus, enquanto que nas Cartas estéticas 

o destino do homem é o brincar. É nítido, porém, a semelhança entre os textos no que diz 

respeito à possibilidade da harmonia irrestrita de si e dos outros, por meio da perfeição ou 

plenitude, cujo tópico remonta o tema da formação.  

O que marca, de fato, o caráter metafísico das Cartas filosóficas é a expectativa de que 

a perfeição possibilitará às criaturas racionais uma comunhão com o divino. À medida que o 

espírito individual alcança gradualmente o nível da perfectibilidade de toda a criação por meio 

dessa expansão de sua consciência, a ideia se eleva em uma aproximação infinita de Deus. “O 

homem que chegou a apreender toda a beleza, a grandeza, a perfeição nas pequenas e grandes 

coisas da natureza e encontrar a grande unidade nesta multiplicidade, já se aproximou muito da 

divindade” (SCHILLER, 1786, p.225). A beleza também aparece nas Cartas filosóficas, com 

traços evidentemente metafísicos, uma beleza que aponta para o reino dos espíritos. Vale a pena 

destacar como Schiller opera com o par de opostos unidade/multiplicidade: o ser humano que 

                                                           
47 Idem, p.223  
48 RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen 

Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.157 
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alcançou a perfeição por meio da beleza e grandeza encontrará a grande unidade nesta 

multiplicidade da natureza.  

Vê-se sem dificuldade que o ideal da perfeição da Teosofia de Julius retoma e elabora 

um pensamento que, como salienta Riedel, domina o parágrafo introdutório da Filosofia da 

fisiologia: “O ser humano está aí para perseguir a grandeza do seu Criador, com um simples 

olhar abraça o mundo como o Criador o abraça – a semelhança com Deus [Gottgleichheit] é o 

destino do homem. Infinito é de fato o seu ideal: mas o espírito é eterno.” (SCHILLER, 1779, 

Bd V, p.14). A perfeição também significa na Filosofia da fisiologia aquela do espírito e, 

segundo Schiller, consiste em “abrangência, investigação, admiração do grande plano da 

natureza” (SCHILLER, 1779, Bd V, p.15). Também aqui trata-se da felicidade humana: “O 

homem existe para ser feliz (...) Só então é perfeito quando é feliz” (SCHILLER, 1779, Bd V, 

p.15). Também aqui a felicidade é entendida como perfeição intelectual. “Uma alma (...) que é 

iluminada na medida em que tem o desígnio da providência divina em mente é a alma mais 

feliz.” (SCHILLER, 1779, Bd V, p.15). O tema da felicidade também será central nas Cartas 

estéticas, porém, como veremos, a diferença reside no fato de que ela está ligada à matéria, ao 

sensível e ao corpo.  

A crença de Julius em uma perfeição ilimitada do homem, sugere Riedel, é um conceito 

metafísico que foi compartilhado pelo jovem Schiller nos últimos anos da Karlsschule. A 

origem dessa ideia é leibniziana, embora a maneira como ela alcançou o pensamento do jovem 

Schiller esteja em aberto. Certamente, os conhecimentos de Leibniz por Schiller foram 

mediados pelo repertório da filosofia popular alemã. De modo que, na academia de Stuttgart, 

ninguém menos do que Abel49 homenageia o conceito eudemonístico de perfectibilidade. As 

suas teses de 1778, Philosophischen Säze über das höchste Gut, são totalmente dedicadas ao 

conceito de “perfeição” e “bem-aventurança” dos seres humanos. O verdadeiro prazer ou 

felicidade reside para Abel na perfeição do espírito. O caráter perfeito é caracterizado por: 

“sabedoria” [Weisheit], “benevolência” [Wohlwollen] / “amor” [Liebe] e “força da alma” 

[Seelenstärke]. Segundo Abel, a perfeição do espírito, que dura além da morte física, visa nada 

menos do que a expansão da capacidade de realizar as intenções da natureza, isto é, a bem-

                                                           
49 Jacob Friedrich Abel (1751-1829) foi um filósofo alemão. O seu principal interesse era a alma humana e a 

tentativa de encontrar uma prova de sua imortalidade. 
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aventurança do todo; a alma individual deve superar a perspectiva limitada do ponto de vista 

individual para ganhar uma universalidade que não só a expande, mas também a torna feliz.50 

Nesta frente ideológica contra o materialismo e na mesma posição apologética de 

Mendelssohn, sugere Riedel, estão o jovem Schiller e o seu herói Julius, que está muito ciente 

da oposição e da fragilidade de seu empreendimento metafísico: “Um ataque ousado do 

materialismo despenca a minha criação” (SCHILLER, 1786, p.219). Como sabemos desde a 

primeira dissertação, para Schiller, o ponto crítico da antropologia materialista é a negação da 

imortalidade; de acordo com a abordagem monista, ele escreve, “o próprio espírito deve ser 

matéria. Pensar seria, portanto, movimento. A imortalidade seria uma ilusão. O espírito tem que 

perecer” (SCHILLER, 1779, Bd V, p.16 Apud: RIEDEL, 1985, p.163). O ataque do 

materialismo à metafísica, sugere Riedel, é rejeitado por Schiller, no entanto, com mão 

aparentemente leve. “Essa opinião, inventada pela força, para embalar a sublimidade ao sono, 

só pode insultar os tolos e os vilões; o sábio zombou deles” (SCHILLER, 1779, Bd V, p.16).  

O quanto o jovem Schiller criticou a crença na imortalidade é revelado por suas figuras literárias 

de um desses “vilões” [Böswichter] monísticos: a figura de Franz Moor desenhada como um 

“monstro” humano, uma imagem aterrorizante e caricatural de um materialista, que, como tal, 

se coloca no pandemônio da obra inicial de Schiller, como o antípoda filosófico e, por assim 

dizer, o irmão hostil de Julius (RIEDEL, 1985, p.164). Franz representa aquela “opinião criada 

pela força”; a fim de “acalmar o medo de uma eternidade vindoura” para dormir em face de 

seus crimes e entorpecer sua “consciência”, ele nega a imortalidade e em uma passagem famosa 

joga/lança a metafísica “sublimidade do espírito”,  na qual repousam as esperanças de  Julius, 

e do  próprio Schiller,  não apenas “no chão”, mas literalmente na lama: “O homem surge da 

lama e nada ainda algum tempo na lama, e faz lama e volta a fermentar na lama, até enfim ficar 

                                                           
50 Existem pensamentos semelhantes em Bonnet; eles também podem ser encontrados em outras fontes do jovem 

Schiller, como Ferguson e seu comentarista Garve. Com efeito, o que está em questão nestes autores é o tema da 

capacidade de aperfeiçoamento [Vervollkommnungsfähigkeit] do ser humano sob o prisma da perfeição. RIEDEL, 

W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen 

Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.159 A investigação aponta para outro texto que poderia ser usado como 

fonte para teoria da perfeição de Schiller: a muito discutida quarta edição do diálogo filosófico Fédon ou sobre a 

imortalidade da alma de 1776, escrito pelo renomado filósofo popular Moses Mendelssohn (1729-1786). De fato, 

o porta-voz de Mendelssohn, Sócrates, desenvolveu uma doutrina da infinita perfectibilidade do homem em um 

longo monólogo, que, como o autor bem sabe, na verdade Mendelssohn torna o filósofo grego em “leibniziano”. 

“O esforço e a capacidade de se tornarem mais perfeitos distinguem as ‘naturezas e espíritos racionais’ dos seres 

‘animais que só percebem pelos sentidos’” RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur 

Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“ Königshausen e Neumann, 1985 p.160 



41 
 

colado na sola do sapato de um bisneto. E este é o fim da cantiga... É este o ciclo enlameado da 

determinação humana [...]”.51 

 Para o autor dos Bandoleiros, a negação da crença na imortalidade permite apenas uma 

definição cínica da “destinação humana” [menschlichen Bestimmung]; nela ele vê a 

consequência desoladora da antropologia monística. O fato de os monólogos de Franz na obra 

literária inicial de Schiller representarem, com efeito, a contrapartida ideológica da Teosofia de 

Julius não pode ser demonstrado apenas pela questão da imortalidade. Por enquanto, porém, 

pode ser suficiente reconhecer nas Cartas filosóficas uma constelação histórico-intelectual na 

disputa imaginária entre o “vilão pensante” da estreia dramática e o herói filosofante da primeira 

“tentativa de um romance”.  

 

1.2. Apologia do amor: egoísmo e benevolência 

 

As últimas três seções da Teosofia são dedicadas à tentativa entusiasmada de provar o 

“amor” como um princípio real, universal, moral e metafisicamente necessário, através do qual, 

sugere Riedel, uma concordância [Übereinstimmung] pode ser garantida apenas na criação 

infinita. Para nós, a noção de concordância presente nas Cartas filosóficas, pensada por meio 

do par de opostos benevolência [Wohlwollen] e egoísmo [Eigennutz], seria uma primeira 

elaboração da noção de ação-recíproca.  Como é bem sabido, neste ponto também Julius herda 

a visão de mundo do jovem Schiller. A filosofia do amor do aluno da Karlsschule manifesta-se 

liricamente na Antologia de 1782, especialmente na Laura-Oden, no hino Der Triumf der Liebe, 

bem como na Ode à Amizade, cujas estrofes também se encontram na Teosofia. Esta teoria do 

amor encontra sua expressão mais antiga e ao mesmo tempo mais concisa no segundo discurso 

sobre Virtude em suas consequências [Die Tugend in ihren Folgen] do ano de 1780: 

Nada menos do que a força de atração totalmente ativa no mundo físico, que 

transforma mundos e mundos, e mantém os sóis em correntes eternas, nada menos, eu 

digo, é o vínculo do amor universal no mundo espiritual. É o amor que atrai almas 

para almas; é o amor que rebaixa o criador infinito para a criatura finita, eleva a 

criatura finita até o criador infinito; é o amor que faz uma única família do mundo 

espiritual ilimitado, e tantas miríades de espíritos em tão muitos filhos de um pai 

amoroso é o segundo elemento da vida na criação; o amor é o grande elo de conexão 

entre todas as naturezas pensantes.
52

 

                                                           
51 SCHILLER, F. Os bandoleiros. Trad. de Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM, 2011, p.137 
52 SCHILLER, F., Die Tugend in ihren Folgen, NA I, S.32 Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen 

Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.177 
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Existe uma relação de proximidade entre este trecho e o poema Ode à Alegria. “Ali aparece o 

mundo como determinado pelo plano entendimento infinito, e designa-se o amor universal 

(algemeine Liebe) como liame constitutivo da grande cadeia da natureza sensível, na qual 

ligam-se profundamente ‘[...] homens com homens, sim mesmo homens e animais[...]’” 

(SCHILLER, 2004, Bd V, p.251 apud: BARROS, 2021, p.62). 

Nesta passagem já encontramos a analogia cosmológica que aproxima o amor da força 

da gravidade: como uma “força de atração totalmente ativa no mundo físico (...) e mantém os 

sóis em correntes eternas”. Essas poucas frases antecipam o que se desdobra da Teosofia na 

poesia filosófica do amor e da amizade: a visão entusiástica de Schiller da família humana: 

“Estejam milhões abraçados!” da canção Ode à Alegria (1785). A Teosofia, sugere Riedel, 

consagra a utopia do “amor fraterno” global [weltumspannenden] fundada na lei divina do 

“amem uns aos outros”53, utopia que culmina na “amizade” como “eterno júbilo de amor.”54  

Schiller, pela voz de Julius, imagina uma ‘cadeia de amor’ universal que não só une a espécie 

humana em uma unidade fraterna, mas ao mesmo tempo – seguindo a cadeia de seres (“Do 

bárbaro ao vidente grego, / que é adicionado ao último Serafim”55) – estende-se até o Criador, 

que, como o pai vivo, representa o centro da família dos espíritos. O amor não deve apenas 

suprimir o isolamento e a dissociação entre os indivíduos, mas ser um meio de elevação, uma 

“escada na qual subimos à semelhança de Deus”; isso porque só o amor transpõe a distância 

infinita entre Deus e os seres humanos: “Amor, só o amor, pode / lidere os espíritos / para o pai 

da natureza.”56 Amizade, amor e “simpatia” 57 criam assim um “contexto espiritual universal”58 

envolvendo toda a criação e com ela o espaço daquela perfeição ilimitada e mútua que Schiller 

e Julius consideram o “destino do homem” (RIEDEL, 1985, p.177). “No seu braço, Raphael, 

[...] eu também me atrevo a ir em direção ao sol do espírito / ouso o caminho da perfeição” 

(SCHILLER, 1786, p.224). 

A metafísica do amor de Schiller, sugere Riedel, é precedida por uma decisão 

antropológica fundamental contra o materialismo: “Eu o confesso francamente” escreve Julius, 

“acredito na realidade do amor altruísta” (SCHILLER, 1786, p.226). Essa confissão acompanha 

a polêmica contra uma filosofia materialista, a qual escamoteia os afetos altruístas dos humanos, 

                                                           
53 SCHILLER, F. Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.228 
54 SCHILLER, F. Die Freundschaft 
55 SCHILLER, F. Die Freundschaft 
56 SCHILLER, F. Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.229 
57 SCHILLER, F. Ode a Alegria; Die Freundschaft 
58 SCHILLER, F. Die Tugend in ihren Folgen. Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur 

Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.178 
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mesmo o amor próprio, buscando reconhecer no egoísmo [Eigennuz] o único vínculo entre os 

indivíduos e a única base de sua sociabilidade: 

Muitas de nossas cabeças pensantes acharam necessário ridicularizar esse impulso 

divino da alma humana [o amor], apagar a marca da divindade e dissolver esse nobre 

entusiasmo no sopro frio e mortal de uma indiferença mesquinha. No sentimento 

servil de autodegradação, eles concordaram com o mais perigoso inimigo da 

benevolência, o egoísmo, para explicar um fenômeno que era divino demais para seus 

corações limitados. De um egoísmo miserável, eles tiraram sua doutrina desanimadora 

e fizeram de sua própria limitação a unidade de medida do criador [...]59 

            Com essas frases, Schiller permite que seu herói filosofante se posicione em uma das 

grandes discussões antropológicas do século XVIII. Não é difícil identificar Claude-Adrien 

Helvétius (1715-1771) como o destinatário desta crítica, cujos escritos fortemente polêmicos 

estavam disponíveis em tradução alemã desde os anos de 1770 e que logo chegaram à 

Karlsschule devido à preocupação de Abel com o materialismo francês (RIEDEL, 1985, p.178). 

Em sua obra principal publicada postumamente, De l'homme, de ses facultés et de son 

éducation, 1773, Helvétius assume que a relação entre as pessoas é regulada apenas pelo amor 

próprio e pelo egoísmo [Eigennutz] (RIEDEL, 1985, p.178): “O interesse e a necessidade são 

o princípio ou a fonte de toda sociabilidade.”60 Para Riedel, Helvétius justifica esta tese com a 

ajuda de uma “genealogia das paixões”, que remete todas as forças motrizes da ação humana 

ao único princípio da sensibilité physique, a saber, a capacidade física de perceber: através da 

sensação de prazer e dor, surge no ser humano o “desejo de felicidade” [Begierde nach Glücke], 

e este por sua vez traz o “desejo de violência” [Begierde nach Gewalt] ou “poder” [Macht], ou 

seja, pelo meio de obter felicidade ou “prazer” [Vergnügen] o ser humano chega ao desejo de 

violência ou “poder” (RIEDEL, 1985, p.179). Helvétius também conta com a virtude e o amor 

ao próximo entre esses meios para alcançar a própria felicidade, até mesmo os laços afetivos 

dentro da família são entendidos, nessa “época da sensibilidade”, como a mais pura expressão 

da humanidade. Essa redução instrumental da moralidade e da afeição a um mero meio para um 

fim estava fadada a chocar seus contemporâneos. Mendelssohn explicita sua posição quando 

escreve: “Prefiro ser chamado dez vezes de sonhador, um fanático por amizade, a aceitar os 

princípios sensoriais gélidos que Helvetius estima.”61   

            Na obra do jovem Schiller, novamente Franz Moor, por assim dizer, seria considerado 

um aluno de Helvétius, que, além de ser o antagonista de Karl Moor, na peça Os bandoleiros, 

                                                           
59 SCHILLER, F. Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.225 
60 HELVÉTIUS, C.-A., Vom Menschen, Bd. 1 Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur 

Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.179 
61 MENDELSSOHN, M., Brief an Th. Abbt, 12.2.1765 Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen 

Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.179 
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também atuaria, de certo modo, como um oponente filosófico de Julius. Segundo Riedel, do 

texto Do Homem62, 1773, Franz atrai a teoria para sua prática, circunstância que deixa claro 

como Schiller entende a filosofia moral materialista, ou seja, como uma justificativa da luta 

egoísta pelo poder em sua forma mais irrestrita e, em última análise, como uma licença e 

legitimação do crime:  

Todos têm o mesmo direito ao maior e ao menor, as demandas se tornam demandas, 

os impulsos se tornam impulsos e a força é destruída em termos de força. A lei reside 

no opressor, e os limites de nossa força são nossas leis.63 

            A valorização da fisiologia “corporificação” [Skeletisirung] e da insuficiência do amor 

e do “sentimento” corre o risco, segundo Schiller, de produzir “malfeitores”: “Quem quer que 

tenha feito até agora (...) para refinar seu intelecto às custas de seu coração, as coisas mais 

sagradas não são mais sagradas para ele – a humanidade, a divindade não são nada.”64 Seguindo 

o exemplo de reduzir a moralidade ao egoísmo, Franz Moor disseca de forma sistemática e a 

sangue frio os laços da humanidade para estabelecer “pactos comunitários” [gemeinschaftliche 

Pakta] como valores de “nome honesto”, “consciência” e, acima de tudo, “amor ao sangue”, 

que inibem seu egoísmo: “Tão fresco! [...] para trabalhar com ousadia! – Quero exterminar tudo 

ao meu redor que me impede de ser senhor.”65 A crítica do jovem Schiller ao egoísmo também 

estará presente, de certo modo, e em chave histórica, na análise social e política d’A educação 

estética do homem. 

             O tema do amor é decisivo para Schiller não só em seus textos de juventude, mas 

também nos textos maduros. O mesmo destaque ao amor pode ser encontrado na preleção 

Relação do belo com a razão do texto Fragmentos das preleções sobre Estética do semestre de 

inverno de 1792-93: 

A liberdade no fenômeno desperta não apenas prazer pelo objeto, como também 

inclinação pelo mesmo; esta inclinação da razão de se unir com o sensível chama-se 

amor. Contemplamos o belo propriamente não com respeito, mas com amor (...). Se 

devemos ao mesmo tempo amar o que é digno de respeito, então este tem de ser 

alcançado por nós ou ser alcançável para nós. O amor é uma fruição, mas não o 

                                                           
62 Helvétius, Claude-Adrien, De l'homme, 1773 
63 SCHILLER, F., Die Räuber, NA III, S.18f Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur 

Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.179 
64 SCHILLER, F., Die Räuber, Vorrede zur ersten Auflage, 1781, NA III S.5-8, dort S.6 Apud: RIEDEL, W. Die 

Anthropologie des jungen Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen 

e Neumann, 1985 p.180 
65 SCHILLER, F., Die Räuber, NA III, S.19F (I/1) Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: 

zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.180 
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respeito; trata-se aqui de tensão; lá, de relaxamento. – O prazer da beleza surge, pois 

da analogia notada com a razão, e está unida ao amor.66  

Vale destacar nestes trechos os movimentos que o amor produz na relação da razão com o 

sensível. O amor tem como capacidade fazer a razão inclinar-se em direção à sensibilidade para 

uma unificação entre eles.  

 

1.3. O amor é idêntico à força da gravidade 

 

A metáfora cosmológica de Schiller para a força da gravidade figura a atração dos 

planetas, estrelas e galáxias que giram em suas órbitas em torno uns dos outros; a força que 

mantém a Terra girando em torno de si é a mesma que mantém a lua girando em torno da Terra, 

e esta em torno do Sol; todos os objetos no universo atraem todos os objetos com uma força 

direcionada e simultânea; todos os objetos no cosmos estão em uma ação-recíproca uns com os 

outros; assim como o pressuposto antropológico de uma tendência ancorada na natureza 

pulsional do ser humano, a simpatia abnegada tanto para com o próximo como para com a 

espécie é, para Riedel, de fundamental importância para a construção metafísica da Teosofia: 

[...] acredito na existência de um amor altruísta. Estou perdido se não existir, renuncio 

à divindade, à imortalidade e à virtude. Não tenho mais provas de que posso esperar 

por elas se parar de acreditar no amor.67  

O papel do amor, na visão do jovem Schiller, torna-se evidente quando se considera que 

“o grande laço de conexão” [das grose Band des Zusammenhangs]68 no mundo moral não tem 

menos função do que a gravidade no universo material ou a simpatia psicofísica na natureza 

dual dos seres humanos. Se na Teosofia o amor é comparado com a “atração dos espíritos”, 

com a “atração dos elementos” ou é referido como “o ímã onipotente no mundo espiritual”69, 

não se trata de metáforas poéticas no sentido de ornamentação retórica (RIEDEL, 1985, p.182). 

No lugar disso, essas comparações de Schiller são baseadas na convicção da analogia real entre 

amor e gravidade. De acordo com um único princípio, Deus constituiu o “mundo físico” 

[Körperwelt] e o “reino do espírito” [Geisterreich], como dito no poema abaixo, intitulado A 

amizade, incluído nos fragmentos que estamos analisando: 

                                                           
66 SCHILLER, F. Fragmento das preleções sobre estética do semestre de inverno de 1792-93; recolhidos por 

Christian Friedrich Michaelis; trad. Ricardo Barbosa. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003 p.81-82 
67 SCHILLER, F., Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.226 
68 SCHILLER, F., Die Tugend in ihren Folgen, NA XX, S.32 Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen 

Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.182 
69 SCHILLER, F., Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.223 



46 
 

 Amigo! Modesto é o mestre dos seres –  

 Os pequenos mestres pensadores se envergonham, 

 Que tão ansiosamente espreitam para a lei –  

 Reino espiritual e turbulência no mundo corporal 

 Role uma roda impulsionada para objetivo, 

 Aqui meu Newton viu ir.  

 

Ensina esferas, a escravos uma rédea, 

Para o coração do grande espaço 

Arraste as pistas do labirinto 

Espíritos abraçando um sistema 

Flui em direção ao grande espírito sol 

Como riachos fluem para o mar.70 

 

 Na visão de mundo do jovem Schiller, o amor, assim como a força da gravidade, tem o 

status de uma lei natural dada por Deus, cuja abolição colapsaria a ordem da criação:  

Se o amor morresse nas vizinhanças da criação, [...] quão logo o vínculo dos seres 

seria quebrado, quão logo o reino espiritual incomensurável se enfureceria em uma 

turbulência anárquica, assim como toda a fundação do mundo físico entraria em 

colapso, como se todas as rodas da natureza tivessem uma paralisação eterna, se a 

poderosa lei da atração tivesse sido abolida.
71

 

A dissolução da conexão ou da dependência mútua, a desintegração e a dissociação seriam 

temidas acaso o egoísmo e o impulso de autopreservação não fossem acompanhados por uma 

força moderadora [mäßigende] e equilibradora [ausgleichende]. Sem a gravitação do amor, o 

cosmos dos espíritos teria que se desintegrar em seres individuais isolados, egocentricamente 

encapsulados:  

Um espírito que ama apenas a si mesmo é um átomo nadando em um espaço vazio 

sem limites [...]. O egoísmo ergue o seu centro em si mesmo, o amor o coloca fora de 

si, no eixo da totalidade eterna. O amor tende para a unidade, o egoísmo é a solidão. 

O amor é o cidadão que participa do governo de um estado livre e próspero, o egoísmo 

é um déspota em um mundo devastado.72  

                                                           
70 SCHILLER, F., Die Freundschaft NA, p.110 Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur 

Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.183 
71 SCHILLER, F., Die Tugend in ihren Folgen, NA XX, S.32 Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen 

Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.183 
72 SCHILLER, F., Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.226 
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Além do imaginário político, que, no contraste entre liberdade e a opressão, visa ilustrar a vida 

e a morte para mais uma vez apresentar o amor como a força vital por excelência, um modelo 

cosmológico velado também entra em jogo aqui. A imagem de Schiller do egoísmo como um 

“átomo em um espaço vazio incomensurável” circulando em torno de seu próprio “centro”, 

sugere Riedel, evoca a ideia melancólica de solidão estelar. Claro, esta comparação pretende 

apenas sublinhar o caráter não natural do ‘sistema do egoísmo’, uma vez que os corpos celestes 

estão, na verdade, não apenas em torno dos seus centros, mas ao mesmo tempo – através da 

gravidade – em torno de um “centro”, exterior aos corpos, em torno de um “eixo” comum 

centrado e harmoniosamente conectado a um “todo eterno”. “A dupla rotação dos planetas é 

capaz de captar a feliz dissolução da problemática tensão entre o interesse privado e o interesse 

geral, entre o egoísmo e o altruísmo, em um quadro exemplar” (RIEDEL, 1985, p.184). 

 “O amor é o grande elo de conexão de todas as naturezas pensantes.”73 O ímpeto teórico 

de Schiller não se empenha de maneira diferente pela totalidade e integralidade na antropologia 

filosófica do que na antropologia médica. “Na sua visão de mundo, a simpatia, a gravidade e o 

amor atuam como garantia da “conexão” [Zusammenhangs]” (RIEDEL, 1985, p.198). No 

entanto, enquanto a teoria da simpatia psicofísica é caracterizada pelo ascetismo especulativo, 

a filosofia do amor atinge alturas metafísicas. A utopia de Schiller deriva seu ponto 

especificamente teosófico da unidade amorosa de todos os espíritos na ideia de Deus que foi 

despojado pela criação, por assim dizer, "desmembrado" e reunido pelo amor das criaturas: 

Toda a soma da atividade harmônica, que existe concentrada na substância 

divina, é identificada na natureza, que é a imagem derivada dessa substância, em 

incontáveis graus, medidas e níveis. Natureza [...], a natureza é um deus infinitamente 

dividido. 

  À medida que um prisma óptico separa um raio de luz branca em sete raios 

mais escuros, o eu divino se fragmenta em incontáveis substâncias sencientes. À 

medida que sete raios mais escuros se fundem novamente em um único raio branco, 

um ser divino resultaria da união de todas essas substâncias[...].                                                                                                                 

 A atração dos elementos produziu a forma corporal da natureza. A atração dos 

espíritos, multiplicada e infinitamente desenvolvida, deve levar, em última instância, 

à eliminação dessa separação, ou [...] A produzir Deus. Tal atração é o amor.74 

Por fim, ainda na sugestão de Riedel, o tema do amor remete ao da cisão, que veremos a seguir, 

pois as fontes desse misticismo de unificação presente no jovem Schiller podem ser encontradas 

também na tradição hermética, mais precisamente em Oetinger. Na verdade, para o teosofista 

Oetinger, o amor está sob as condições da vida humana criada pela queda e cisão do ser humano 

                                                           
73 SCHILLER, F., Die Tugend in Ihren Folgen Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen Schiller: zur 

Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.198 
74 SCHILLER, F. Cartas filosóficas, [Tradução nossa], Teosofia, 1786, p.227 
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– divisão entre Deus e o mundo, alienação do homem da vida divina, divisão do corpo e da 

alma, separação do sujeito e objeto – a futura identidade e reconciliação em Deus: através do 

amor “somos finalmente erguidos de toda a colcha de retalhos para reconhecer como somos 

conhecidos.”75 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

1. O EIXO SOCIAL E POLÍTICO D’A EDUCAÇÃO ESTÉTICA DO 

HOMEM (1795): A AÇÃO-RECÍPROCA NA SOCIEDADE 

  

1.1. O belo como diretriz: uma crítica ao formalismo de Kant 

  

Pois não basta ter o espírito bom, mas o principal é 

saber aplica-lo bem. 

  Descartes 

 

Começamos essa segunda parte pela análise da epígrafe76 extraída do romance Julia ou 

A Nova Heloisa, do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, a qual abre a série de cartas sobre 

A educação estética do homem, de 1795. O que essa epígrafe poderia nos revelar a respeito da 

unidade de conjunto do texto, cujo fio condutor é a noção de ação-recíproca? A epígrafe fixa-

se, de certa maneira, como uma imagem memorativa da unidade múltipla do todo, condensado 

                                                           
75 OETINGER, F. C., Wörterbuch, p. 412, Art. „Liebe“. Apud: RIEDEL, W. Die Anthropologie des jungen 

Schiller: zur Ideengeschichte d. Med. Schr, ud „Philosophischen Briefe“Königshausen e Neumann, 1985 p.199 
76 “Si c’est la raison qui fait l’homme, c’est le sentimento qui le conduit”. J.-J. Rousseau 
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em um só verso que guia e ilumina o caminho reflexivo proposto nas Cartas estéticas, por isso, 

é indispensável iniciar este comentário, precisamente, pela epígrafe.  

O curto enunciado, expresso na forma de um epigrama, nos oferece a oportunidade para 

uma visada intuitiva da totalidade, ao colocar em relação dois termos opostos, a razão e o 

sentimento, sugerindo na relação a possibilidade de existência de uma ação mútua de 

interdependência, copertencimento ou da coexistência entre ambos os polos aparentemente 

opostos, a qual não só expressaria uma relação em latência, que apontaria para a completude de 

sentido, do significado que esgotaria o conceito de ser humano, o qual será definido 

posteriormente nas Cartas estéticas, mas também apontaria para uma relação de 

complementaridade da razão em relação ao sentimento. O ser humano seria, então, a 

possibilidade desta ação-recíproca entre o sentimento e a razão, como agente e paciente desta 

operação que o próprio sujeito se põe a si mesmo, como agente de sua vontade. 

A epígrafe, além disso, se adianta à totalidade do texto ao colocar no horizonte uma 

disposição de ânimo ideal, a ser alcançada pela Educação Estética, em que ambos os móbiles 

do ser e da ação, isto é, a razão e o sentimento, poderiam coexistir harmoniosamente, fazendo 

e guiando, a um só tempo, a humanidade, por um caminho rumo à emancipação. Assim, pois, 

a epígrafe afirma que, se é a faculdade da razão que constitui o ser humano em sua parte 

racional, não se deve desconsiderar como ela se reúne, como razão prática, ao sistema do 

coração em sua parte sensível, para formar, assim, a substancialidade que configura o conceito 

de ser humano. Ora, para definir o conceito de ser humano, não se deixa, portanto, para trás o 

sentimento que o conduz [conduit], também não se subordina o agir ao pensar, ou o sentimento 

às leis e exigências da razão. Essa relação de interdependência mútua entre o sentimento e a 

razão já apareceu, de certo modo, nas Cartas filosóficas, quando o jovem Schiller aponta uma 

relação possível entre razão e coração. Nesta articulação entre razão e sentimento, própria à 

filosofia de Schiller, há sem dúvida uma tomada de posição frente ao purismo ascético e ao 

formalismo da filosofia de Immanuel Kant77, que ocorre por meio da revalorização da 

sensibilidade. O autor desta epígrafe é ninguém menos do que Jean-Jacques Rousseau, que é 

                                                           
77 Tratando de um sistema filosófico que pressupõe um abismo intransponível entre razão e sensibilidade, Vladimir 

Vieira afirma que: “O sistema em questão é aquele representado pelo pensamento kantiano. Schiller denomina-o 

“rigorista” [rigorist] (SAW, p. 464) por julgar que ele tem por principal preocupação garantir a independência da 

deliberação moral no que diz respeito à sensibilidade. As inclinações são vistas aqui primordialmente como 

elementos capazes de exercer uma influência negativa sobre as decisões do sujeito, levando-o a agir de modo 

moralmente condenável. Sua grande preocupação é, portanto, assegurar a “pureza da vontade, a qual deve sempre 

seguir apenas a lei e nunca a pulsão [Trieb]” (SAW, p. 464) na guerra permanente entre nossas capacidades 

sensíveis e supra-sensíveis. VIEIRA, V. Entre a razão e a sensibilidade: A estética pós-kantiana e o problema da 

cisão entre sensível e supra-sensível.  Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2009, p.69 
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um pilar muito importante para filosofia de Schiller; como já se pôde notar, tal influência se 

desvela desde a epígrafe e será, como veremos, uma referência filosófica e literária fundamental 

para a singular estruturação do pensamento que se desenvolve nas Cartas estéticas.  

 Schiller começa a primeira carta apresentando os objetos de discussão do seu projeto 

filosófico, são eles: o belo e a arte. A obra de arte poderia ser tomada como o assunto da filosofia 

de Schiller; embora pareça precoce tal conclusão, tentaremos compreender o sentido desta 

afirmação ao longo de toda esta investigação. Poderíamos supor que ela é uma parte 

fundamental do tema abordado nesta primeira carta, mas não nos apressemos, antes, 

acompanhemos um pouco mais da argumentação. Schiller caracteriza o empreendimento da 

investigação como sendo constituído por um traço de ambivalência intercambiável, pois este 

será um percurso pesado, rigoroso e abstrato, porém, ao mesmo tempo belo, digno e encantador. 

A Graça, contida nesta investigação, estaria para a satisfação das exigências do conhecimento 

do plano sensível, ao passo que a evocação da Dignidade, também aqui presente, estaria para a 

satisfação das exigências do plano moral. Os papéis desempenhados pela Graça e Dignidade78 

neste caminho rumo ao verdadeiro não estariam estrita e radicalmente separados na sua 

finalidade última, pois os passos da dignidade completam os passos da graça, o reino da Razão 

feito reino da Graça.  

Essas categorias que, por muitas vezes, foram apresentadas, em muitos dos sistemas 

filosóficos, como separadas em seus interesses, exigências e atribuições, nas cartas sobre A 

educação estética do homem, Schiller pretende reaproximar, como já fizera em outros textos. 

Isso ocorre na tentativa da recuperação de uma unidade perdida, em que Graça coligaria à 

Dignidade, em que ambas ainda não estariam separadas. Melhor seria não falar em restituição, 

a fim de pensar com Schiller uma projeção programática de restauração da unidade perdida em 

um Estado estético vindouro. Assim, o texto defende as razões e a seriedade do seu objeto de 

                                                           
78 “O texto Sobre graça e dignidade, publicado em 1793 na revista Neue Thalia, é o primeiro grande debate crítico 

de Schiller com a filosofia crítica de Kant. Tendo em vista a natureza dual do ser humano como um ser sensível e 

racional, Schiller explicou a beleza humana em termos de graça e dignidade. Essa sua resposta fora um dualismo 

kantiano que reconcilia a natureza sensível-racional do ser humano em uma síntese em “belas almas” [Schöne 

Seelen]. Friedrich Schiller é solidário à tendência moderna do debate estético ao identificar dois grandes grupos 

de objetos artísticos, isto é: belo e sublime. Schiller retira do pensamento kantiano, escreve Vladimir Vieira, os 

fundamentos filosóficos a partir dos quais estas categorias devem ser corretamente compreendidas. A influência 

de Kant aparece na escolha dos termos quanto na própria estratégia argumentativa do texto”. “Graça e dignidade 

não são categorias estéticas mutuamente exclusivas; elas podem e devem se manifestar no mesmo sujeito. Como 

mencionado acima, a primeira representa um ideal de aperfeiçoamento moral inatingível para a humanidade. É, 

com efeito, antes nas relações entre as duas que reside para o homem a possibilidade de realizar plenamente a sua 

mais alta destinação” VIEIRA, V. Entre a razão e a sensibilidade: A estética pós-kantiana e o problema da cisão 

entre sensível e supra-sensível.  Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2009, p.72 
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discussão por meio de dois argumentos: o primeiro trata da felicidade, indo ao encontro das 

necessidades da matéria; e o segundo trata da ação moral, a qual satisfaz as necessidades da 

razão prática. O tema da felicidade aparece no texto Cartas filosóficas como um componente 

importante na destinação do ser humano.  

É sabido que Schiller viveu e esteve diante do contexto histórico da Revolução Francesa 

(1789), da qual foi partidário e entusiasta79, isso nos momentos antecedentes ao terror Jacobino. 

A felicidade, ali, fora reivindicada pelos revolucionários como um direito fundamental da 

humanidade. Já nas Cartas estéticas, o direito à felicidade80 também não fora esquecido e será 

reivindicado por meio de princípios. Contudo, Schiller aponta como hipótese aquilo que 

posteriormente pretenderá justificar, quando por meio de princípios for fundamentar o 

fenômeno da beleza, “falarei de um objeto que está em contato imediato com a melhor parte de 

nossa felicidade e não muito distante da nobreza moral da natureza humana” (SCHILLER, 

1989, pg.21), ou seja, aqui, como em muitos outros momentos do texto, o Belo e o Bom são 

muito mais próximos, embora separados e distintos.  

Assim, já se anuncia uma das teses desta carta, “defenderei a causa da beleza”81 

(SCHILLER, 1989, p.21). A beleza é pensada, por um lado, enquanto uma força e um poder 

sensível, mas também, por outro lado, como móbil da atividade e da ação moral. Assim como 

exposto em Kallias ou sobre a beleza, a disposição estética, para Schiller, não seria uma 

disposição de ânimo meramente passiva, mas mobilizaria a razão prática, ao mesmo tempo que 

desonera os imperativos da ação82, pois libera o ser humano para mera contemplação, ou seja, 

                                                           
79  A Assembleia Nacional Francesa concedeu a Schiller o título de citoyen français em 1792.  
80 Vladimir Vieira afirma: “No início de Über den Grund..., Schiller sugere que a natureza tem um propósito para 

nós: nosso fim último é nossa própria felicidade [Glückseligkeit]. Em sentido próprio, todavia, esta palavra designa 

o bem moral. O homem feliz é moralmente bom, mesmo que, graças às condições da experiência sensível, este 

fato permaneça oculto no cotidiano. Promover a moralidade significa, portanto, aumentar a felicidade (SVG, 358). 

Reversamente, o homem só realiza plenamente o seu fim quando persegue a própria felicidade, o que equivale a 

dizer, quando busca o seu aprimoramento moral. Existem muitos modos de atingir este propósito, mas na maior 

parte dos casos há também um preço a ser pago pelo sujeito: o esforço intelectual de alcançar compreensão sobre 

esta questão, o arrependimento que resulta da experiência prática. Apenas a arte é capaz de promover a moralidade 

sob a forma de um jogo [spielend], ou seja, sem custos (SVG, p. 359). Em suma, a arte é capaz de atingir “sem 

mediações [unmittelbar] o que todas as direções [Richtungen] e ocupações do espírito humano” realizam apenas 

por meio de sacrifícios e sofrimentos: a promoção da moralidade e, conseqüentemente, da felicidade (SVG, p. 

358). VIEIRA, V. Entre a razão e a sensibilidade: A estética pós-kantiana e o problema da cisão entre sensível e 

supra-sensível. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2009, pp.34-35 
81 A Estética é considerada em Baumgarten, no texto A Lógica da Arte e do Poema, como uma faculdade de 

conhecimento e ciência das sensações, considerada inferior às faculdades da ciência da lógica. Schiller pretende, 

nesse sentido, elevar a disciplina Estética a uma categoria autônoma, de modo que o seu conhecimento não seja 

mais considerado inferior ao conhecimento dito intelectual. 
82 Sobre esse assunto, Ricardo Barbosa afirma: “A beleza encontra-se pois na esfera da razão prática; mas como 

vimos, a experiência estética mobiliza razão prática enquanto a desonera dos imperativos da ação, liberando-a para 

mera contemplação (...) a consideração estética dos fenômenos é precisamente o que o uso regulativo da razão 
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desobriga o ser humano de partir para a ação direta e imediata, haja vista que tanto a ação moral 

quanto a contemplação são os dois modos da liberdade. Na Carta I já nos deparamos com o 

problema da relação entre o belo e o bom, a saber, a separação e, concomitante, aproximação 

ente o plano moral e o plano estético. Nesta aproximação residiria a singularidade e o empenho 

formativo de uma educação estética, pois apresenta os efeitos da formação do gosto, por meio 

da cultura, sobre a moralidade.  

Neste primeiro parágrafo, após terem sido apresentadas as condições deste belo caminho 

de investigação, agora, convoca-se a presença de espírito do leitor, não somente o seu intelecto, 

o qual irá se ocupar do percurso abstrato, decompondo, analisando separadamente cada 

particularidade dos passos argumentativos, mas também o seu coração é convocado, para 

recompor, intuir e pensar a totalidade de toda multiplicidade. Tal empreendimento não poderá 

ser feito sem a presença ativa de sua consciência de leitor, que deve possuir um coração 

sensível, aberto à multiplicidade e uma vontade livre, pronta para a liberdade estética. Estes são 

os dois motores que formarão o sistema que vincula a razão ao coração nas Cartas estéticas.  

Schiller pede licença, e em tom de modéstia83, convida a consciência do seu leitor, não 

para assistir passivamente e de maneira estática o desdobrar da sua argumentação, assumindo, 

de saída, como verdadeiras as suas premissas, mas, ao contrário, o convite é para que saiamos 

numa grande viagem, numa aventura pelos movimentos, contrariedades e conflitos do 

pensamento, por entre as questões históricas, culturais e sociais, para que, pensando e sentindo 

de forma ativa e dinâmica junto com a consciência do filósofo, nossa consciência também seja 

capaz de realizar um movimento livre. Ao final deste parágrafo, em que Schiller descreveu um 

pouco do caminho investigativo, já se desvelou, para nós, o tema desta presente carta, isto é, a 

beleza é tomada como uma diretriz de investigação; um procedimento que apela aos princípios 

e também aos sentimentos. Só assim poderemos compreender de que modo a noção de ação-

recíproca passa a ser entendido como um método. 

                                                           
prática torna possível. Não creio que Schiller tenha confundido os limites entre as esferas moral e estética, nem 

submetido esta àquela, e sim mostrado de modo convincente, segundo os meios de que dispunha, que as esferas 

da ação e da contemplação são, por assim dizer, os dois modos da liberdade.” SCHILLER, Friedrich, Kallias ou 

sobre a beleza: a correspondência entre Schiller e Körner, janeiro-fevereiro 1793. trad. Ricardo Barbosa – RJ: 

Jorge Zahar. Ed. 2002 em notas, pg. 21 
83 A essência do espírito é sempre a própria verdade. E que lhes fixais como essência? A modéstia. Só o mendigo 

é modesto, diz Goethe. É nesse mendigo que quereis transformar o espírito? Ou será que essa modéstia é a de que 

fala Schiller, a modéstia do gênio? Então, transformai primeiramente todos os vossos concidadãos e, antes de tudo, 

os vossos censores em gênios. MARX, Karl. Notas sobre as recentes instruções prussianas relativas à 

censura. In.: MARX. Karl; ENGELS, F. Sobre literatura e arte. 3ª edição. Tradução Brasileira de Olinto 

Beckerman. São Paulo: Global Editora, 1986p.31-32 
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É necessário refletir sobre a tarefa crítica herdada da filosofia kantiana e a especificidade 

da interpretação de Schiller na sua compreensão própria da natureza do idealismo 

transcendental. Schiller, porém, na Carta I, afirma, de saída, ser pouco afeito às formas de 

escola, ou seja, ele realiza uma dura crítica à forma de escrita escolástica da filosofia kantiana, 

embora Schiller não negue a origem kantiana da maior parte dos seus princípios e não deixe de 

reconhecer sua validade, mas tão somente quando as ideias da filosofia kantiana estão despidas 

de sua forma técnica equivocada. Isso porque essa forma técnica, fria, abstrata, que descarna o 

corpo em conceito, e apresenta o “vivo” em uma “carcaça verbal”, quando satisfaz o 

entendimento, oculta a verdade ao sentimento, “pois o entendimento, infelizmente, tem de 

destruir o objeto do sentido interno quando quer apropriar-se dele” (SCHILLER, 1989, p.24). 

Schiller, então, compara o modo de operar dissolvente de Kant ao do químico, uma vez que, 

para encontrar a unidade, ambos precisam dissolver a forma sensível em partes cada vez 

menores.  

Schiller revela, portanto, a importância da obra de Kant84 para a sua filosofia. Com 

efeito, existem várias polêmicas que giram em torno da herança kantiana na filosofia de 

Schiller, como é o caso, por exemplo, da crítica de Schiller a Kant, ao predomínio do 

entendimento na filosofia kantiana em detrimento do sentimento e da imaginação, também no 

predomínio do dever em detrimento da inclinação. A forma técnica do seu formalismo descarna 

os conceitos em precárias carcaças verbais, como escreve Schiller. Engendrando, por isso, 

vários problemas para a reflexão filosófica, a qual teremos oportunidade de observar, de perto, 

durante a exposição das Cartas estéticas. Schiller, contudo, não dialoga só com Kant, como já 

vimos no exemplo de Rousseau, mas está em diálogo intenso e heteróclito com outras escolas 

filosóficas85.  

                                                           
84 As leituras e releituras da Crítica da Faculdade do Juízo estão bem documentadas nas correspondências que 

Schiller manteve com Körner, como afirma Ricardo Barbosa em seu livro Limites do Belo, do qual retiramos 

algumas passagens. “Você não adivinha o que estudo e leio agora? Nada menos do que Kant. Sua Crítica da 

faculdade do juízo, que adquiri, me estimula através do seu conteúdo pleno de luz e rico em espírito, e me trouxe 

o maior desejo de me familiarizar aos poucos com sua filosofia” (BARBOSA, 2015, p.14). Aqui observamos o 

espanto e maravilhamento de Schiller com a novidade da filosofia kantiana, não apenas da terceira crítica, mas 

também da primeira e da segunda. Após a leitura das críticas de Kant, Schiller toma uma outra posição em relação 

ao texto. “Estou efetivamente no caminho de refutá-lo e de atacar a sua afirmação de que não é possível um 

princípio objetivo do gosto, pois estabeleço um tal princípio” (BARBOSA, 2015, p.23). Este é o tango que veremos 

acontecer entre Schiller e Kant, ora concordando, ora refutando.  
85 Tais como: Locke, Hume, Leibniz, Diderot, Sulzer, Shaftesbury, Fichte. Edmund Burke, A Philosophical 

Enquiry into the Origin of Ideas of Sublime and Beautiful (1765, tradução alemã de 1773); Johann Georg Sulzer, 

Allgemeine Theorie der schönen Künste (1771-1774); Daniel Webb, Enquiry into the Beautis of Paiting (1760); 

Anton Raphael Mengs, Gedanken über die Schönheit und den Gesmack in der Malerei (1762); Johann Joachim 

Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums (1764); Henry Home, Elements of Cristicism (1762-65; 

tradução alemã de 1763-66); Charles Batteaux, Cours de belle lettres, ou Principes de la littérature (1747-50, 
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 Não podemos deixar de destacar, no entanto, que Schiller identifica, de um lado, a 

filosofia kantiana como a causa de muitas controvérsias entre os filósofos, precisamente na 

parte prática do seu sistema; de outro lado, curiosamente, ela poderia ser considerada um 

consenso entre não filósofos, isto é, no senso comum. O que marcaria tal distinção? De saída, 

trata-se do método e da forma técnica utilizada por Kant, na diferença entre o seu espírito e a 

sua letra, na preponderância do espírito sobre a matéria. Schiller argumenta que, ao desnudar a 

roupagem da sua forma técnica, as ideias kantianas aparecerão como antigas exigências da 

razão comum, como fatos do instinto moral. Schiller identifica e denuncia justamente o 

problema da forma técnica do formalismo na filosofia kantiana, isto é, a sua letra, que mascara 

a verdade tornando-a visível apenas ao entendimento, porém, invisível e oculta ao sentimento. 

Uma exposição que não levasse em conta os interesses e exigências da sensibilidade não 

funcionaria para a apresentação do verdadeiro, pois ocorre que em Kant o entendimento destrói 

o objeto quando quer se apropriar dele, sendo assim, não teríamos, por isso, acesso ao conjunto 

da totalidade, ou seja, uma ação-recíproca entre letra e espírito, imagem e conceito, mas apenas 

a unilateralidade dos fragmentos.  

Nesta primeira carta apresenta-se uma importante passagem acerca da forma técnica do 

formalismo kantiano: “essa mesma forma técnica, que torna a verdade visível ao entendimento, 

a oculta, porém, ao sentimento” (SCHILLER, 1989, p.22). Esta passagem trata de uma crítica 

a Kant, Schiller pretende escrever uma filosofia na qual os conceitos não se afastem do sensível, 

nem do corpo, permitindo, assim, uma ação-recíproca entre imagem e conceito. Ora, o químico 

é apresentado como uma referência à ciência da época, como uma figura importante que revela 

o sentido do termo filósofo do entendimento instrumental, que dissolve os materiais em partes 

cada vez menores, para poder chegar aos elementos que almeja, ou seja, por meio da separação, 

da dissolução, da divisão do objeto em partes cada vez menores e unilaterais, que o seu 

entendimento alcança um conhecimento do seu objeto. Assim, opera o filósofo do entendimento 

unilateral que, apenas pela abstração, pela decomposição e pela dissolução do objeto em 

elementos cada vez menores, comporia algum conhecimento tácito. Apenas por meio desta 

técnica rudimentar de uma analítica estática que destrói o objeto, que o filósofo do 

entendimento pretende encontrar espontaneidade na natureza. Schiller oferece uma hipotipose 

deste funcionamento lógico do pensamento abstrato, “para apreender a aparência fugaz, ele tem 

de fixá-las em conceitos e conservar seu espírito vivo numa precária carcaça verbal” 

                                                           
tradução alemã de 1756-58); Robert Woods, An Essay on the Original Genius and Writtings of Homer (1768, 

tradução alemã de 1768); Moses Mendelssohn, Über die Empfindungen (1755). 
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(SCHILLER, 1989, p.22). É com esta forte imagem da carcaça verbal e com as ideias de 

Rousseau que Schiller faz a crítica da forma técnica na exposição de problemas filosóficos, 

denunciando o pensamento discursivo, que serve como crítica para a filosofia kantiana e sua 

precária carcaça verbal.  

Ao final do penúltimo parágrafo, ainda percorrendo o tema da inadequação entre letra e 

espírito na filosofia kantiana, Schiller nos coloca uma questão enigmática: “Espanta ainda que 

já não se reconheça o sentimento natural numa tal cópia [Abbild] e que a verdade pareça um 

paradoxo no relato do analítico?” (SCHILLER, 1989, p.22). Aqui ainda se trata de uma crítica 

a Kant, dos seus conceitos desencarnados, que não deixam reconhecer a natureza, e por meio 

de tais princípios a verdade torna-se um paradoxo. Talvez a noção de sentimento natural 

presente na pergunta enigmática seja uma referência implícita a Rousseau, cujo conceito denota 

as inclinações naturais do ser humano. De modo que, é uma surpresa encontrar um sentimento 

natural numa cópia, ou seja, o espírito na letra. 

Ainda no tocante à questão do paradoxo no relato do analítico, algumas questões se 

colocam: o que seria esse paradoxo86 e de que maneira se relacionaria com um relato analítico 

propriamente kantiano? O verdadeiro como totalidade expressa teria se tornado um paradoxo 

quando relatado em um juízo analítico, o qual não é capaz de apresentar o verdadeiro em sua 

totalidade, pois os conceitos desencarnados da filosofia kantiana não conseguiriam alcançar a 

totalidade da natureza, portanto, são considerados verdadeiros paradoxos. Os relatos analíticos 

são predicados que expressam qualidades formais do ser. 

A linguagem sensível, um tanto mais poética, presente nas Cartas estéticas aparece 

enquanto um modo negativo do relato analítico kantiano, nesse sentido, as Cartas estéticas 

servem como contraposição ao relato analítico; a reflexão sobre a linguagem poética auxilia, 

entretanto, a linguagem filosófica na exposição do verdadeiro, pois a linguagem poética pode 

expressar a unidade de um todo multifacetado, apresentando a unidade de uma intuição e 

também pode apresentar o ser por acidente ou o todo por contradição. Não bastaria classificar 

os seres como ocorre em relatos analíticos, o pensamento filosófico opera no âmbito do 

movimento especulativo de conceitos em transformação, em puro movimento. Uma coisa é 

entender como as faculdades operam, outra coisa é entender como elas se relacionam. Eis aqui 

                                                           
86 Etimologicamente, o paradoxo é aquilo que é contrário à opinião. É típico ao paradoxo o efeito do 

maravilhamento, porque propõe algo que parece assombroso que possa ser tal como se diz que é. Costuma-se 

associar o paradoxo às aporias, como sinônimo de antinomias.  
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o nosso intento, compreender o ser por relação ou a noção relacional de operação das faculdades 

concernente à própria noção de ação-recíproca.    

 Schiller, no entanto, permanecendo em diálogo com Kant, adverte contrariamente a tudo 

que acabara de afirmar, ser necessário aproximar do entendimento o seu objeto de investigação, 

ao afastá-lo por algum tempo dos sentidos. Schiller reconhece a importância filosófica da 

investigação analítica e abstrata para certos momentos da reflexão. Nessa direção, este será de 

fato o movimento da argumentação quando, na Carta X, Schiller tiver que tomar a via 

transcendental do método e abandonar o campo empírico. Assim sendo, como veremos, Schiller 

tomará as duas vias metodológicas: tanto do empírico antropológico quanto racional abstrato.  

No final da primeira carta, por enquanto, Schiller apenas aproxima novamente o modo de 

operação da potência moral e do fenômeno da beleza, “o que é dito da experiência moral vale 

em maior medida para o fenômeno da beleza” (SCHILLER, 1989, p.22). O ponto-chave do 

argumento está no fato de Schiller tomar a mesma posição quando trata dos conceitos 

desencarnados da experiência moral, que vale em maior medida para o fenômeno da beleza que 

não deve descamar seu objeto em conceitos abstratos. A Carta I sugere, ademais, uma forte 

relação entre moralidade e arte. Parece que, nesse sentido, se trata mais do que uma 

aproximação, trata-se de uma verdadeira inter-relação recíproca, considerada pela maioria dos 

comentadores como um avanço da filosofia schilleriana, em superação à sua herança kantiana, 

além disso, constituir-se-ia um verdadeiro problema87 filosófico, no sentido forte do termo. 

A diferença entre o Schiller do Ensaio e o das Cartas estéticas, para Márcio Barros, nem 

é tanto uma cesura entre um Schiller científico e um propriamente filosófico, “mas 

principalmente entre um Schiller pré-kantiano e outro assumidamente kantiano” (BARROS, 

2021, p.73). Reflexões recentes de Lars Meier supõem uma intencional encenação de Schiller 

como seguidor de Kant (MEIER, 2011). Compartilhamos com as reflexões que defendem  que 

Schiller já era um filósofo com concepções próprias, “que já havia um Schiller filosófico antes 

de seu encontro com o kantismo” (BARROS, 2021, p.74) Teria, assim, havido nas Cartas 

                                                           
87 “[...] e assim parece que o sentimento pelo belo é não apenas especificamente (como também de fato) distinto 

do sentimento moral, mas que ainda o interesse que se pode ligar àquele é dificilmente compatível com o interesse 

moral, de modo algum, porém, por afinidade interna. Ora, na verdade concedo de bom grado que o interesse pelo 

belo da arte (entre o qual conto também o uso artificial das belezas da natureza para o adorno, por conseguinte 

para a vaidade) não fornece absolutamente nenhuma prova de uma maneira de pensar afeiçoada ao moralmente 

bom ou sequer inclinada a ele. Contrariamente, porém, afirmo que tomar um interesse imediato pela beleza da 

natureza (não simplesmente ter gosto para ajuizá-la) é sempre um sinal de uma boa alma, e que se este interesse é 

habitual e liga-se de bom grado à contemplação da natureza, ele denota pelo menos uma disposição de ânimo 

favorável ao sentimento moral” Immanuel Kant, Crítica da Faculdade de Juízo, p. 144 Apud: Fragmento e Síntese, 

p. 20 
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estéticas, escreve Márcio Barros: “algo como uma estratégia consciente cuja finalidade seria 

“[...] elevar, por meio do emprego da terminologia kantiana, suas [de Schiller] próprias 

realizações à altura da discussão contemporânea, de modo a granjear atenção no contexto dessa 

discussão” (MEIER, 2011, p.51 apud: BARROS, 2021, p.74) É esse o caso quando se pensa 

nos impulsos formal e sensível. A primeira impressão é de que os impulsos nas Cartas estéticas 

tomam o lugar que o entendimento e a sensibilidade ocupam na Crítica da faculdade de julgar, 

o que faria de Schiller meramente um kantiano.  

Todavia, lembra o autor corretamente, devemos notar que aqui não estamos mais 

falando de faculdades de conhecimento, e sim de impulsos constitutivos do ser 

humano: Schiller teria assim reinterpretado a oposição kantiana entre as faculdades 

de conhecimento sob um prisma antropologizante. Assim é que o intérprete vislumbra 

sob os impulsos formal e material, não propriamente as faculdades kantianas, mas 

antes a velha dualidade entre matéria e espírito que caracterizava a concepção 

antropológica schilleriana já à época dos estudos de medicina.88 

Não se trata, ademais, apenas da preocupação schilleriana acerca da duplicidade da natureza 

humana, mas também das condições de sua unificação na noção de jogo ou d’o brincar [das 

Spiel], “então o brincar, em que ambos os impulsos se harmonizam e unificam, corresponde a 

uma recolocação do tema da formação como realização plena e harmônica do humano, com o 

qual Schiller já vinha lidando desde o tempo de seus escritos médicos” (BARROS, 2021, p.75). 

O brincar não se refere apenas à arte, mas à formação; no entanto, a arte é o centro articulador 

e canal de comunicação entre todas as atividades que compõem o âmbito da formação. 

A tarefa schilleriana, herdada do idealismo transcendental kantiano, consistiria, então, 

na reconstituição da totalidade perdida do homem, para superar a separação entre natureza e 

liberdade estabelecida pela filosofia kantiana. Tal tarefa, para Schiller, só poderia ser realizada 

pelo poder formador da arte. Nesse sentido, como veremos adiante, é a beleza que propiciará o 

elemento mediador e intermediário nessa relação de oposição. É justamente a noção de ação-

recíproca, coordenada e simultânea, entre termos aparentemente opostos, que permite a Schiller 

pensar a unidade entre duas esferas aparentemente opostas, não como sendo uma separação 

absoluta e originária, na qual haveria, neste sentido, necessariamente uma subordinação de um 

elemento em relação ao outro, mas como uma separação necessária e histórica, na qual haveria, 

nessa direção, necessariamente uma relação coordenada e simultânea de um elemento ao outro. 

Ou seja, a cisão que seria superada pela arte é histórica e não natural.  

                                                           
88 BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas. (SP): Editora Phi, 2021, Pp.74-

75 
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A liberdade ensaística própria da letra de Schiller é exercitada na exposição das Cartas 

estéticas89, tal exercício de liberdade é considerado necessário para fazer justiça à matéria da 

qual o texto trata. Tornar as ideias sensíveis, fazendo delas ideias estéticas, é um dos objetivos 

próprios desta forma literária. É na relação entre matéria e forma, letra e espírito na exposição 

de problemas filosóficos, que aparece o segundo momento ou modulação que prefigura a noção 

de ação-recíproca. Apesar de estarmos apresentando diversas modulações da noção de ação-

recíproca, é importante advertir o leitor que nem toda relação de interdependência aqui apontada 

[wechselseitige Abhängigkeit] é, entretanto, uma ação-recíproca.  

Aqui se coloca uma questão prévia: a qual gênero pertencem as Cartas estéticas? 

Schiller se antecipa avisando ao leitor que não está preso às formas escolares da filosofia, a 

saber, a explicação, o comentário, ou a um tipo de hermenêutica de textos filosóficos. Não se 

trata da escrita propriamente de um tratado ou de uma dissertação, seu texto não é nem segundo 

a forma escolástica, nem segundo formas populares. Diferentemente, ele buscaria avizinhar-se 

das formas belas. Daí adotar uma forma ensaística, nomeada de “exercício de liberdade”, que 

quer ser legislado pela necessidade do espírito, assim como opera, do mesmo modo, o seu objeto 

                                                           
89 O gênero epistolar filosófico é muito comum nos sécs. XVI, XVII e XVIII, não sendo exclusivo a Schiller o seu 

uso, sendo também utilizado por Diderot, seja por Rousseau ou por Montesquieu, porém, diferentemente do gênero 

epistolar filosófico convencional, as Cartas sobre A educação estética do homem teriam, entretanto, um remetente 

um tanto ambíguo, fora do convencional. Assim se apresenta a seguinte questão: a quem se endereçam as Cartas? 

Esta reflexão será realizada mais adiante no percurso do texto, contudo, a especificidade das Cartas sobre A 

educação estética do homem está no fato de que o remetente nunca responde, somente Schiller é quem fala, e 

quem toma propriamente o lugar do remetente é uma espécie de leitor e correspondente ficcional. Partindo do 

pressuposto que nenhuma carta pode ser entendida como um solilóquio, será que Schiller gostaria de incitar seus 

leitores à escrita de uma resposta? Ora, já que no gênero epistolar não é possível que a primeira resposta se traduza 

por uma ação propriamente dita, porém, pela mera ação do escrever. Contudo, o gênero permite a Schiller expor 

as ideias em tom afetivo, pressupondo um tom de veracidade e espontaneidade. Starobinski, no prefácio à obra 

Cartas persas, de 1721, nos apresenta um pouco sobre o gênero epistolar. “Através dessa encenação inventa-se 

um estilo: ele reduz a matéria habitual do ensaio à substância de uma carta ou de uma série de cartas; portanto, 

autoriza a encurtar, a desbastar, a cortar rente, a tornar inúteis preâmbulos e explicações.” MONTESQUIEU, 

Cartas Persas In: Introdução. SP: Martins Fontes p. XIX. Starobinski acrescenta: “Que em cada carta, cada 

parágrafo tende a ser demarcado por uma abertura e um arremate; que a própria frase organiza-se como um 

mecanismo muito finamente articulada. [...] Os instantes sucessivos destacam-se uns dos outros, cada um deles é 

um rico em substância própria e em surpresa renovada.” MONTESQUIEU, Cartas Persas In: Introdução. SP: 

Martins Fontes p. XXII. Desde Cícero, a epístola é definida como “diálogo entre os ausentes”, segundo Muhana, 

desde a Antiguidade clássica a epístola tem lugar entre os gêneros em prosa. A epístola é concebida enquanto 

“metade de um diálogo” (Poliziano, Tasso), que, nesse sentido, torna-se um gênero reconhecido no Renascimento 

“como aquele gênero que com mais perfeição e viveza imita a conversação entre amigos ausentes.” A. F. O. 

Muhana acrescenta “A redação das cartas constitui uma arte, à qual são aplicáveis preceito da antiga oratória. É 

com base neste pressuposto que interessa precisar melhor a primeira pessoa da carta, aquela que escreve para uma 

segunda, sobre uma coisa terceira, no contexto da preceptiva epistolar vigente no século XVII” MUHANA, A. F. 

O gênero epistolar: diálogo per absentiam. Discurso, [S. l.], n. 31, p. 329-346, 2000. DOI: 10.11606/issn.2318-

8863.discurso.2000.38043. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/discurso/article/view/38043. Acesso em: 

25 fev. 2021. A carta tinha o dever de apresentar o mais natural e verdadeiro de sua própria matéria. Há um aspecto 

interessante nas Cartas estéticas de Schiller, que é o seu caráter público; esta é uma obra que fala de interesses 

públicos para todos os seus semelhantes, isto é, todos os seres humanos. Schiller trata de coisas públicas, para 

sujeitos públicos, capazes de provocar ações políticas.  
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de discussão, isto é, a obra de arte. A apresentação das Cartas estéticas busca uma bela 

apresentação do verdadeiro. Nessa direção, buscando tornar estéticas suas ideias estéticas e, 

assim, ampliar as possibilidades do discurso filosófico, Schiller adota o formato epistolar como   

o gênero literário ao qual as Cartas estéticas pertencem. Deste modo, com um forte tom de 

modéstia e afetividade, característico desta carta, Schiller argumenta que, procedendo desta 

maneira, ele estaria livre do mau uso de tais gêneros escolares. 

O gênero escolhido por Schiller para melhor expor o seu objeto, isto é, a forma epistolar 

filosófica, pressupõe que o leitor possa encontrar no texto uma abertura para outra 

temporalidade e, assim, mobilizar seu próprio pensamento, conjuntamente com o pensamento 

do autor, à medida que transcorre o desenvolvimento da argumentação. Especificamente, o 

gênero epistolar filosófico pressupõe uma comunhão entre leitor e os objetos de discussão. 

Deste modo, já não seria a forma epistolar filosófica, incorporando o sentido próprio de uma 

correspondência, uma modulação da noção de ação-recíproca?90  

A quem se endereçam estas cartas? Ao gênio da época, à nobreza ilustrada, aos círculos 

burgueses ilustrados ou, por fim, à humanidade universal e à multitudo de Spinoza?91 Aos 

governantes, o príncipe, ou aos governados, as classes baixas, o povo, de um modo geral? A 

resposta sem demora, indicando para quem se endereçam as Cartas estéticas, não é marca de 

ingenuidade, pois é sabido que Schiller endereçou a primeira edição das Cartas estéticas ao seu 

“mecenas”, o príncipe Friedrich Christian I. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-

Augustenburg, em agradecimento, por ter lhe concedido uma pensão anual de mil táleres, 

possibilitando, assim, a escrita deste texto, a despeito de sua frágil saúde. Entretanto, ao ser 

publicada em 1795, na revista die Horen, Schiller manifesta a intenção de que o seu leitor fosse 

indeterminado, ficcional, um leitor ideal, livre, um livre pensador. Schiller apela para um leitor 

universal, mesmo sabendo que o público leitor da revista Horen era um pequeno público de 

mandarins alemães92.  

                                                           
90 Em referência ao Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm, para Goethe, na correspondência que mantém com 

Schiller, o gênero epistolar filosófico ganha o sentido da reciprocidade: „ich freue mich sie bald wieder zu sehen, 

wie ich denn von unserer wechselwirkung noch folgen hoffe“( Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 

Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Online-Version vom 

13.12.2019.) Nesse sentido, pode se compreender que a troca de correspondências entre os autores cria uma relação 

de influência mútua entre ambos, uma inter-relação recíproca para as suas próprias criações poéticas.  
91 A multitudo é o termo em latim para multidão, mantido em latim porque em nossa linguagem política a palavra 

tem uma conotação negativa: o indiferenciado; a desordem. A multitudo para Espinosa é o sujeito político.  
92 Cf. RINGER, F. K. O declínio dos mandarins alemães: a comunidade acadêmica alemã, 1890-1933; tradução 

de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, pp.30-39 
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O que mobilizou nossa investigação não foi o interesse de Schiller na filosofia 

profissional, haja vista que ela lhe trazia grandes dificuldades93, antes, foi o movimento 

reflexivo oriundo de sua consciência de artista e literato, “nascidas antes do trato regular comigo 

mesmo” (SCHILLER, 1989, p.21), isto é, na mesa de trabalho do dramaturgo e no chão de 

palco, o que explica o cuidado de Schiller com os aspectos sensíveis do conhecimento. 

A forma específica de exposição de problemas filosóficos que encontramos nas Cartas 

estéticas pressupõe um movimento próprio do pensamento, que progride em um sistema 

elíptico e em um movimento espiralado, para usarmos duas imagens geométricas. No 

movimento espiralado, primeiro o pensamento avança e progride na argumentação, depois volta 

um passo atrás e retrocede, para se corrigir, e então pode avançar novamente, superando cada 

passo argumentativo anterior; Schiller, operaria, assim, em uma espécie de um movimento 

ziguezagueante em direção a um centro94. Ora, o termo elipse vem do grego ἔλλειψις, que se 

refere à excentricidade. O sistema elíptico e o movimento espiralado pressupõem um 

ordenamento em um aparente caos. Marcio Suzuki, ao falar de Friedrich Schlegel, escreve: “O 

sistema não é uma linha reta, mas uma totalidade, um círculo que se demonstra a si mesmo ao 

voltar ao ponto de partida.” (SUZUKI, 1998, p.129). No entanto, o círculo95 propriamente dito, 

não é considerado a melhor imagem geométrica para apresentar o sistema do pensamento 

filosófico de Schiller; embora a elipse seja uma espécie de círculo, a elipse propriamente dita 

seria a sua melhor expressão96. O sistema das Cartas estéticas é elíptico, pois trata-se de um 

                                                           
93 Em 7 de Janeiro de 1795, Schiller escreve carta a Goethe dizendo: “Não posso expressar-lhe o quão muitas vezes 

me é penosa a sensação de penetrar na essência filosófica de um produto desse tipo. Aqui está tudo diluído com 

tanta serenidade, vida, harmonia, e tão verdadeiramente humano, lá é tudo tão exato, rígido e abstrato e 

extremamente artificial, porque toda natureza só é síntese, e toda filosofia é antítese. É certo que posso permitir-

me ser tão fiel quanto possível nas minhas especulações da natureza com o conceito da análise; sim, talvez tenha 

sido mais fiel do que permitiriam e considerariam possível nossos kantianos. Mas apesar disso, sinto com não 

menos intensidade a infinita distância entre a vida e a racionalidade – e não posso abster-me de expor, num tal 

momento melancólico um defeito em minha natureza, o que preciso considerar, num instante de serenidade, apenas 

uma qualidade natural da coisa. Contudo algo é certo: o poeta é o único homem verdadeiro, e o melhor filósofo é 

tão somente uma caricatura dele.” Apud: Jorge Anthonio e Silva, Fragmento e Síntese, p. 21 
94 Em referência  filosofia de Schlegel, escreve Suzuki: “No esforço de descobrir desenvolvimentos insuspeitados, 

a reflexão pode proceder por avanços e recuos, andar em ziguezague e, apesar disso, jamais perder do horizonte a 

coesão do todo, que pode ser adiantado por ela em virtude do sistema que de antemão delineia, e pressupõe poder 

ser alcançado.” SUZUKI, M. O gênio romântico: crítica e história da filosofia em Friedrich Schlegel. São Paulo: 

Iluminuras, 1998, p.124 
95 “Quem quiser saber como um círculo poderia ser descrito a partir de dois elementos opostos deverá conceber a 

questão assim: o centro do círculo é o fator positivo, o raio é o negativo, e o ponto na periferia, o ponto de 

indiferença. Ora, o fator positivo, no ponto de indiferença, tem o esforço de unificar com o fator positivo no centro; 

em virtude do fator negativo, porém, não pode se aproximar do centro, mas é apenas impelido em torno ao centro” 

SUZUKI, M. O gênio romântico. SP: Iluminuras, 1998 p.130 
96 Ao tratar da filosofia de Friedrich Schlegel, Marcio Suzuki escreve: “A bem da verdade, “elipse, círculo, 

parábola e hipérbole são apenas explosões, desenvolvimento do ponto”, mas no “ponto primitivo há dualidade” e, 

assim, a elipse pode ser considerada o primeiro “símbolo dele”. A filosofia, portanto, não pode ser construída 

desde um único centro: no seu “ponto primitivo”, a unidade absoluta que dá coesão e totalidade ao sistema já se 
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ponto primitivo que se encontra em torno de dois outros pontos focais, sendo um primeiro ponto 

mais elevado e o outro sendo um segundo ponto mais rebaixado. A elipse se define por uma 

curva plana traçando a intersecção de um cone com um plano. Uma elipse é a intersecção de 

uma superfície cônica com plano que corta numa curva fechada entre dois pontos, ou seja, o 

pensamento não parte de um único ponto primitivo, mas parte de uma dualidade ou bifurcação. 

O sistema elíptico do pensamento de Schiller teria dois pontos focais, ao mesmo tempo que o 

filósofo trata acerca de questões relativas à estética, Schiller aborda, do mesmo modo, e ao 

mesmo tempo, de questões relativas à política; este seria um entre outros exemplos no qual se 

baseia e se fundamenta o pensamento schilleriano na forma de uma elipse, por fim, no 

movimento elíptico do pensamento há uma duplicação dos pontos de vista. Márcio Suzuki 

escreve acerca de Schlegel: “A representação da filosofia que cabe nesta época é a de uma 

elipse com dois centros, um ideal, da razão, outro real, do universo” (SUZUKI, 1998, p.131). 

Marcio Suzuki nos propõe uma questão intrigante a propósito da análise que faz sobre Schlegel: 

“como construir um sistema circular reduplicado, a partir de dois pontos de referência principais 

que fornecem, um ao outro, uma prova recíproca?” (1998, p.129). De todo modo, a reflexão de 

Suzuki pode ser expandida, pois a elipse também seria a melhor forma de expressão do sistema 

do pensamento filosófico de Schiller. Dentro deste sistema de pensamento, haverá falhas e erros 

na argumentação, entretanto, elas não poderão ser acusadas de alguma espécie de sectarismo 

ou de alguma escola filosófica, pois este método de exposição de problemas filosóficos se 

pretenderia inaugural e singular, sem se apoiar, para seus fins, na autoridade de outros sistemas. 

Tanto as falhas quanto erros constituiriam um elemento importante para a própria forma 

argumentativa constitutiva do texto. 

Por outro lado, a letra de Schiller é marcada por figuras de linguagem e força poética, 

típicas de um erudito, de um bom orador que é familiarizado com os usos e efeitos da 

linguagem. Além das muitas expressões poéticas, há o uso no texto do recurso de antíteses, 

oposições, contrastes, repetições, algumas metáforas e, particularmente, hipotiposes97, ou seja, 

um recurso da estilística retórica que faz a descrição dinâmica de cenas ou circunstâncias de 

                                                           
apresenta como dualidade, da qual a elipse é a expressão mais imediata, “o primeiro símbolo”. Ora, também é 

importante perceber que essa elipse não tem os dois focos fincados no interior do saber filosófico “imanente”, mas 

sua trajetória é descrita a partir de um centro que se encontra na lógica, e outro na crítica.” SUZUKI, Márcio. O 

gênio romântico: crítica e história da filosofia em Friedrich Schlegel. SP: Iluminuras, 1998 pg. 131 
97 Uma representação enérgica de factos, de tal forma que criaria uma ilusão óptica da realidade. A palavra vem 

do grego antigo ὑποτύπωσις, que significa “esboços”. Essa palavra é muito conhecida pelos usos feitos pelo Sexto 

Empírico e por Kant. Este é um modo bem marcado de apresentar um argumento ou uma série de argumentos. As 

hipotipóse são exposições (apresentações) [exhibitiones] e não meros sinais. MORA, J. F. Dicionário de Filosofia, 

Tomo II. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 1354 
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maneira intensa e vivaz, como uma ilustração vívida; não de forma acessória, mas, ao contrário, 

constituindo os argumentos. 

É assim que Schiller finaliza a Carta I, com uma afirmação poética: “toda magia reside 

em seu mistério [...]” (SCHILLER, 1989, p.22), explicitando a necessidade do objeto belo ter 

uma aparência de indeterminação a regras e a conceitos, para que apareça de maneira misteriosa 

como um objeto determinado por si mesmo diante da intuição. Tal tema fora extensamente 

trabalhado em Kallias ou sobre a beleza, texto que trata das condições de possibilidade do 

conhecimento do belo objeto, da objetividade da beleza, e da liberdade no fenômeno. Ainda 

não se chegou a afirmar quais são esses elementos que compõem um vínculo necessário para a 

formação do fenômeno da beleza, pois ainda é cedo, mas já é uma conclusão, como já visto, 

que deve existir um vínculo mantido parcialmente oculto ao entendimento para o efeito da 

beleza. 

 

 

1.2. Filosofia, Arte e Política: um embate fortuito 

 

A Revolução Francesa não é mais do que a vanguarda de 

outra revolução maior e mais solene: a última revolução. 

Babeuf 

  

 A Carta II inicia-se com uma pergunta ao leitor, que relaciona moral e estética e dialoga 

nitidamente com a carta anterior; trata-se do momento no qual se duvida do objeto de 

investigação proposto, retrocedendo, assim, um passo na argumentação e relativizando o que já 

se tinha defendido até então: “Não haveria uso melhor para a liberdade que me concedeis do 

que chamar vossa atenção para o palco das belas artes?” (SCHILLER, 1989, p.23). Dito de 

outra forma: não haveria necessidades mais urgentes às questões do século do que tratar das 

questões relativas ao mundo estético? Neste momento, a Carta II apresenta-se como a antítese 

da anterior, marcando, assim, o início da primeira fase do sistema elíptico e do movimento 

espiralado, como já visto, que é próprio do pensamento de Schiller. Dando seguimento à 

antítese: quais questões poderíamos supor serem mais urgentes do que as questões estéticas? A 

instituição efetiva da liberdade, da igualdade e da fraternidade é considerada, pela voz da 

necessidade histórica, como o desafio mais urgente do século. Nessa direção, Schiller prossegue 
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ponderando se a procura por um código de leis para o mundo estético não estaria fora do 

momento oportuno, quando as questões ditas do mundo moral teriam um interesse muito mais 

próximo à necessidade do tempo. Haveria, então, uma contraposição entre a filosofia e a 

política, quando a primeira parece estar mais ligada ao campo teórico e distante das 

necessidades práticas da segunda? 

 Schiller ressalta o momento histórico, quando, ao responder, afirma: o espírito 

filosófico é agora solicitado a ocupar-se da maior de todas as obras de arte, quer dizer, da 

construção de uma verdadeira liberdade política. O autor quer aproximar por meio da filosofia 

os interesses da arte e da política, aproveitando da primeira, a sua vocação para a liberdade, e 

da segunda, a sua capacidade de transformação da realidade. Estética e política são, portanto, 

os dois pontos focais da elipse schilleriana. Ao falar da construção de uma verdadeira liberdade 

política, nitidamente, Schiller está falando da Revolução Francesa e dos dilemas ligados à 

instituição da liberdade por meio de um código de leis. Ao afirmar de um modo um tanto 

inusitado que a maior de todas as obras de arte é a construção de uma verdadeira liberdade 

política, Schiller relaciona lei e a liberdade, aproximando os interesses e atribuições da arte e 

da política. Por conseguinte, por que se furtar em escrever um tratado político, em contribuição 

legítima ao debate mais urgente do século? 

 Para dimensionar a relação entre arte e política em Schiller, é preciso voltar ao 

movimento artístico, literário e político Sturm und Drang (Tempestade e Ímpeto), que ocorreu 

aproximadamente entre 1770-1780, o qual reivindicava o sentimento como valor estético e 

filosófico predominante, reagindo ao racionalismo iluminista e às determinações formais do 

classicismo francês. Com base na leitura de Hume e dos textos do empirismo inglês, 

sustentavam o “fim” de uma dada razão e a emergência dos sentidos, impulsos e emoções, 

reconhecendo na imaginação a gênese criativa da obra em oposição à autonomia da razão. 

Schiller, Goethe e Herder, entre outros, foram os grandes expoentes do Sturm und Drang. 

Formavam um novo movimento estético que pensava a autonomia da arte, tema que surgirá 

primeiro em Karl Philipp Moritz e depois em Kant. Todavia, eram politizados, ao realizarem 

uma crítica ao seu tempo, por exemplo, no sentido da Weltschmerz, presente na produção 

artística do grupo. Como sugere Jorge Anthonio e Silva, a Weltschmerz é “revelada no embate 

político entre o sujeito e sua potência coletiva, a sociedade” (SILVA, 2003, p.14). Nessa 

direção, sob influência do Sturm und Drang, as reflexões de Schiller sobre a natureza do belo 

e da arte nunca foram puramente subjetivas, pois estavam sempre em relação com o mundo, 

seus conflitos, problemas sociais, e suas contradições imanentes, tanto é que o herói do Sturm 
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und Drang é como “o herói grego, atado à natureza e em enfrentamento com o mundo 

contingente, condenado a pagar com a vida a falha trágica que define sua humanidade” (SILVA, 

2003, p.14). O movimento literário e artístico Sturm und Drang98, do qual Schiller fizera parte, 

critica a abstração da razão e lhe contrapõe a natureza, o sentimento e a fé como forças para o 

alcance do divino, abrindo, assim, o caminho para a fundamentação de debates, não apenas 

sobre a natureza da arte e do sentimento, mas também sobre a natureza da razão. “A natureza, 

denunciavam os Strümer, deve emancipar-se da tutela de leis usurpadoras, o sentimento íntegro 

não deve ser mutilado” (ARANTES, 1996, p.207). 

 Schiller, ainda conectado a esse passado, não foge à questão da ordem do dia, em 1795, 

ao afirmar, “não quero viver noutro século, nem quero ter trabalhado para outro” (SCHILLER, 

1989, p.23). As questões do mundo estético seriam precisamente questões do presente porque 

estariam envolvidas com os problemas morais, sociais e políticos. Schiller, artista e filósofo, 

tem consciência da sua tomada de posição no agora histórico; é partindo dele que o filósofo 

pretende contribuir não apenas para o debate lógico e para a legitimação da autonomia da 

vontade, mas, sobretudo, para a dimensão ética da vida e para a instituição efetiva da liberdade.  

Schiller localiza, no entanto, uma oposição entre os interesses individuais e particulares 

do cidadão e a sua soma e realização na forma Estado, a qual só poderia ser correspondido pela 

representação indireta99 de seus interesses. Assim sendo, se o sujeito moderno está em luta por 

uma liberdade política, não podendo se esquivar dos costumes e hábitos do círculo em que vive, 

                                                           
98 Vinicius Figueiredo, no texto Kant e Goethe uma aproximação, traz algumas leituras possíveis a respeito da 

posição política do Sturm und Drang: a primeira delas seria de G. Lukács, que relaciona o movimento aos vetores 

progressistas do Esclarecimento europeu, a segunda seria a de A. Hauser, que classifica o movimento como reação 

de teor emocionalista e irracionalista contra as investidas do Iluminismo, contra a igreja e etc. Hauser destaca um 

traço importante constitutivo do Sturm und Drand, como o “enfatizar os aspectos insondáveis que subjazem à 

criação poética e, de modo geral, às relações intramundanas – um sentido de mistério” In: Arte e Filosofia no 

Idealismo Alemão, Kant e Goethe uma aproximação, p. 38. Ainda trazemos deste texto duas notas que apresentam 

a visão de dois críticos próximos a nós, o primeiro é Anatol Rosenfeld e o segundo é Benedito Nunes: “Por volta 

de 1770, eclodiu na Alemanha, estimulado em parte por sugestões vindas da França (Rousseau) e Inglaterra 

(Young, Wood, ‘Ossian’), o primeiro movimento ‘romântico’ amplo da Europa. O que esta corrente que se estende 

até os primeiros anos da década de 1780 e à qual se filiam autores como Hamann, Herder, Lenz, os jovens Goethe 

e Schiller, etc., é sobretudo o violento impulso irracionalista, a luta contra a Ilustração e contra os cânones 

classicistas da literatura francesa, os quais se opõem ao subjetivismo radical, a tendência ao primitivo, a expressão 

imediata e espontânea das emoções, o empenho pelo poema e pela canção popular [Volkslied] e o gênio 

supostamente bruto e inconsciente de Shakespeare” e “A grande ruptura dos padrões clássicos, que projetou o 

Romantismo como fenômeno da história literária e da evolução da artes, foi o efeito mais exterior e concentrado 

de um rompimento, interior e difuso, no âmago das correlações significativas da cultura, rompimento que se 

aprofundou, ainda na primeira metade do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade industrial, e do qual 

a reação contra o sistema das idéias do Iluminismo, desde as nascentes do movimento romântico, já era 

manifestação preliminar” In: Arte e Filosofia no Idealismo Alemão. V. Figueiredo, Kant e Goethe uma 

aproximação, São Paulo: Barcarolla, 2009 p.50 
99 Schiller muito provavelmente tenha lido o Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre 

os Homens de Rousseau, no qual o tema da representação política se faz presente.  
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ele não deveria desconsiderar a dita voz da necessidade e do gosto do século na escolha do 

próprio agir; mas a voz da necessidade imposta pelo tempo histórico, adverte Schiller, estaria 

em oposição aos interesses autênticos da arte; ao menos não estaria a favor da arte do Ideal, da 

qual Schiller pretende tratar em suas investigações. Se a voz da necessidade estaria em oposição 

à arte, por que, então, a educação estética seria uma questão do presente? Talvez fosse possível 

distinguir um pormenor que subjaz nesta passagem, pois, não se trata de uma questão do 

presente, porém, uma questão que se coloca para o presente. Trata-se de entender como a arte 

livre recusa ser útil, posicionando-se contra a voz da necessidade histórica, em uma Europa em 

que a classe trabalhadora é miserável, determinada pela dominação de uma aristocracia 

opulenta, regida por um processo que a levou à tirania, enquanto isso, de outro lado, o povo não 

tem o mínimo para sua subsistência, legado à privação e à miséria.  

 Sabe-se que o movimento histórico, o dito curso dos acontecimentos, teria dado ao 

gênio da época uma direção que o afastaria da arte do Ideal100. A arte Ideal seria, portanto, 

aquela que, autônoma, seria livre e não útil, por isso, não poderia estar subjugada e imersa na 

tentativa de supressão de necessidades imediatas, indo além da mera privação do tempo. Entre 

a contingência e a necessidade, a arte apontaria o reino do possível de um tempo ainda vindouro, 

no qual a arte como o brincar cumpriria plenamente o seu papel. A arte, filha da liberdade, é 

eleita como medium capaz de realizar o Estado estético do futuro, devendo conduzir o ser 

humano da sua condição miserável rumo à liberdade, ao reino do possível. Nesse sentido, em 

um tom preceptivo, Schiller caracteriza o modo de funcionamento desta arte, dita Ideal:  

Esta tem de abandonar a realidade e elevar-se, com decorosa ousadia, para além da 

privação; pois a arte é filha da liberdade e quer ser legislada pela necessidade do 

espírito não pela privação da matéria.101 

Há uma contraposição fundamental que aparece neste trecho entre matéria e espírito; 

contraposição antiga que remete, como já vimos, aos escritos médicos. Pensando, por exemplo, 

nos possíveis efeitos fisiológicos do sentimento causado diante de uma obra de arte, ou ainda, 

no ato criador do gênio, que dá forma à matéria informe, ainda poderíamos nos questionar: qual 

seria a concepção de espírito trabalhada por Schiller? Nessa concepção de arte estariam 

                                                           
100 A nota cinco do tradutor Marcio Suzuki para o termo ideal é muito iluminadora para a distinção do tipo de arte 

da qual Schiller trata. Existiriam dois sentidos, o primeiro seria uma Ideia inalcançável, ou seja, uma tarefa imposta 

pela razão, o outro sentido seria um modelo, tal como para os gregos, que eram um Ideal para os artistas modernos. 

SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.138 
101 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.23 
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ausentes as necessidades e exigências da matéria? Por enquanto, Schiller apenas afirmou que a 

arte não deve ser regida estritamente pela privação da matéria.  

Por outro lado, a arte que estivesse muito presa ao realismo do “chão-chão, terra-

terra”102, não poderia criar uma distância crítica, suficientemente capaz de engendrar na 

sensibilidade humana aquilo que, por enquanto, nomearemos de disposição ideal, momento em 

que se abre para o ser humano o horizonte do possível. Daí Schiller usar a expressão “abandonar 

a realidade” para poder “elevar-se”. A realidade é insatisfatória, porque, para Schiller, ela é a 

privação e utilidade; o tempo, do mesmo modo, é insatisfatório para a arte do Ideal. Vale a pena 

destacar, então, a contraposição entre o reino da utilidade e o reino da arte do Ideal. Ao se 

refugiar no estético não se abandona, contudo, o presente, nem a matéria, pois só assim é 

possível ir ao encontro do verdadeiro. O real, para Schiller, não é o verdadeiro. Nessa direção, 

o autor conclui que a arte é filha da liberdade, não estando sujeita, por isso, nem à privação da 

necessidade, seja ela histórica ou natural, nem à coerção das regras: a arte passa a não estar 

mais sujeita a um tema específico, nem a uma finalidade moral, nem a uma regra. Todavia, seu 

maior poder não se encontra no abandono da matéria, ao contrário, reside na transformação 

poética da matéria, no seu tratamento estético. Como já visto no Kallias, mesmo que a arte seja 

conforme a uma regra, por estar sujeita a uma técnica, que possa engendrar um efeito moral no 

ser humano, ao mobilizar a razão prática, ela é livre; como um objeto, por meio do conceito 

objetivo da heautonomia,103 vemos que, já na Carta II, Schiller defende a autonomia da obra de 

arte. Como filha da liberdade, a arte quer ser legislada pela liberdade do espírito, pela vontade 

da própria razão, não pelas frias algemas do entendimento instrumental.  

Schiller não quer, como Baumgarten104, defender apenas a autonomia estética enquanto 

uma mera disciplina filosófica, mas quer legitimar o momento a partir do qual ela torna-se 

                                                           
102 Expressão crítica de Paulo Arantes contra um materialismo grosseiro.  
103 “A heautonomia é uma propriedade rigorosamente objetiva, já que subsiste no objeto mesmo quando abstraímos 

do sujeito, mas não se confunde com um “em si”, uma vez que é subjetivamente mediatizada.” SCHILLER, 

Friedrich, Kallias ou sobre a beleza: a correspondência entre Schiller e Körner, janeiro-fevereiro 1793.In: 

Introdução trad. Ricardo Barbosa – RJ: Jorge Zahar. Ed. 2002, p.24 “Você também concordará comigo que essa 

natureza e essa heautonomia são propriedades objetivas dos objetos, que lhes imputo, pois elas permanecem neles, 

ainda que o sujeito representador seja inteiramente eliminado pelo pensamento.” SCHILLER, Friedrich, Kallias 

ou sobre a beleza: a correspondência entre Schiller e Körner, janeiro-fevereiro 1793. trad. Ricardo Barbosa – RJ: 

Jorge Zahar. Ed. 2002 p.91 
104 “A ciência do modo do conhecimento e da exposição sensível é a estética (lógica da faculdade de conhecimento 

inferior, filosofia das Graças e das Musas, gnoseologia inferior, arte da beleza do pensar, arte do análogo da razão). 

BAUMGARTEN, Estética: a lógica da arte e do poema, 1993, p.6 

“A originalidade de Baumgarten consiste no relevo que deu ao conhecimento sensível, ao qual considera apenas 

como grau preparatório e subordinado do conhecimento intelectual, mas também, e sobretudo, como dotado de 

um valor intrínseco, diverso e independente do valor do conhecimento lógico [...] Os resultados fundamentais da 

estética de Baumgarten são substancialmente dois: 1. O reconhecimento do valor autônomo da poesia e, em geral, 
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prática, ou seja, quando passa a atuar efetivamente sobre o ser humano, engendrando um efeito 

libertador em sua sensibilidade, com consequências não apenas individuais, na moralidade, mas 

se estendendo para o todo da sociedade, para todos os campos da vida do espírito. O filósofo, 

contudo, não está preocupado apenas com a formulação teórica de um código de leis para o 

mundo estético, ou seja, propriamente uma poética, mas também quer resolver na experiência 

o problema do político. Sem abandonar o tempo, Schiller defende de modo original que é 

possível instituir por meio da estética uma verdadeira ação moral, ou seja, a autonomia da 

vontade. Com efeito, a instauração estética está ligada à transformação do Estado e da sociedade 

em geral, está atrelada à seriedade do destino da humanidade.  

A vocação da arte do Ideal está em contraposição ao gosto do século, pois, “hoje, porém, 

a privação impera e curva seu jugo tirânico a humanidade decaída” (SCHILLER, 1989, p.23). 

É com as ideias provindas de Rousseau que Schiller inicia a sua crítica à modernidade. Se a 

privação impera sob o gosto do século, não seria legítimo esperar que a arte do Ideal tomasse 

distância dele? A palavra utilidade [Nutzen] está grafada pelo autor em itálico. Nisso vemos 

claramente o objetivo de chamar a atenção para essa noção considerada a primeira característica 

da Modernidade a ser criticada por Schiller. A utilidade é idolatrada como um valor abstrato 

próprio e característico da Modernidade. Na direção dela se curvam todas as forças e 

habilidades humanas. Dentro da sociedade, apenas se valoriza aquilo que é considerado útil ao 

mercado, ou seja, aquilo que produziria um valor. Schiller usa como metáfora a imagem de uma 

balança “grosseira”, para exemplificar o modo de funcionamento do gosto do século, ou seja, 

o gosto como balança, a qual não existiria enquanto um símbolo da justiça, da prudência, da 

harmonia e do equilíbrio, isto quer dizer, uma balança equilibrada que pesaria massas 

diferentes, com forças opostas, na mesma intensidade, em direções diferentes, porém, tal 

balança grosseira operaria como a de um mercado grosseiro que pesa valores de troca. A 

balança105 é uma imagem importante que sugere familiaridade com a noção de ação-recíproca, 

caracterizada como um instrumento mecânico uno, que opera por meio de outros dois corpos, 

agindo por suas forças, simultaneamente um sobre o outro, por meio de uma força de ligação, 

                                                           
da atividade estética, isto é, de um valor que não se reduz à verdade própria do conhecimento lógico; 2. O 

reconhecimento do valor de uma atitude ou de uma atividade humana que se considerava inferior e, portanto, a 

possibilidade de uma valoração mais completa do homem em sua totalidade.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese, 

p. 39 
105 „Die mechanischen Modelle ergeben eine Nähe von 'W.' zum Konzept des Gleichgewichts bzw. der Ruhe (etwa 

an der Waage); wenn H. von Helmholtz den neu entwickelten Energieerhaltungssatz unter dem Titel 'Über die W. 

der Naturkräfte' vorstellt [14], drückt 'W.' eine Umwandelbarkeit der "Naturkräfte" und damit einen umfassenden 

Zusammenhang der Natur aus.“ (Ritter, J. Gründer K. e Gabriel G. Historischen Wörterbuch der Philosophie. 

Wechselwirkung. 1971-2007) 
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a fim de produzir um equilíbrio entre as forças opostas. A balança relacionada ao gosto também 

tem o sentido de juízo, ou seja, de julgamento. Na balança do gosto do século, podendo assim 

designar o campo da subjetividade moderna, o mérito espiritual da arte, ou seja, os seus efeitos 

intersubjetivos sobre o espírito humano nada valeriam, “roubada de todo estímulo, [a arte do 

Ideal] desaparece do ruidoso mercado do século” (SCHILLER, 1989, p.23). No curso dos 

acontecimentos, o peso da utilidade domina inclusive o espírito de investigação filosófica, o 

qual utiliza o entendimento instrumental para diminuir o alcance da imaginação. A ciência, 

agora, estaria a serviço dos interesses do “ruidoso mercado” do século e, aliada ao processo 

mais crescente de especialização das habilidades humanas, vai ampliando, cada vez mais, os 

seus domínios, enquanto a arte do Ideal, em sua autonomia e desinteresse, vai estreitando as 

suas. 

Essa cena política predomina não só nas discussões entre os filósofos, como também 

nas inquietações e ações do “homem do mundo”; ambos, imbuídos com grandes expectativas, 

acompanham os desdobramentos revolucionários, como se estivesse em jogo o destino da 

humanidade. O termo homem do mundo, provavelmente, designaria aqui o leitor das Cartas 

estéticas, como todo aquele que se interessa pela humanidade. Schiller tem consciência de que 

está em jogo, neste grande debate, a própria sociedade pensada enquanto comunidade política.  

Situado no centro dos acontecimentos, Schiller posiciona-se, afirmando que a 

Revolução Francesa e o paradigma que ela introduz como tarefa para toda a humanidade não 

são problemas simples de serem compreendidos. O momento político, em que se acreditou 

poder superar contradições seculares, não apenas da sociedade francesa, mas de toda sociedade 

dita ocidental, é um acontecimento que precisa ser interpretado.106 A Revolução Francesa e sua 

invenção do homem universal é certamente o paradigma fundamental para a constituição da 

Ideia que, ainda hoje, temos de revolução, influenciando como modelo todas as revoluções 

subsequentes que, ao longo da história, tentaram resolver os problemas que por ela foram 

suscitados. Não se trata aqui só da instituição da liberdade, tão estimada por Schiller, mas 

também da determinação da igualdade entre seres humanos, como um princípio definido pela 

                                                           
106 É sabido que a Revolução Francesa influenciou não apenas as articulações políticas em todas as nações 

europeias, mas também nas Américas, como é o caso, por exemplo, da Revolução Haitiana e a sua questão. Dirá 

Hobsbawn: “[...] a Revolução foi, de fato, um conjunto de acontecimentos suficientemente poderosos e 

suficientemente universal em seu impacto para ter transformado o mundo permanentemente em importantes 

aspectos e para introduzir, ou pelo menos nomear, as forças que continuam a transformá-lo. [...] metade dos 

sistemas legais do mundo está baseada na codificação legal que a Revolução Francesa implantou. [...] quem 

poderia entender, digamos, a história alemã desde 1789 sem a Revolução Francesa.” SILVA, J.A. Fragmento e 

Síntese, p.42 
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razão e, ainda, talvez a realização mais difícil dessas promessas revolucionárias, a saber, a 

instituição de uma verdadeira fraternidade.  

A Revolução Francesa, considerada como parte de uma herança Iluminista, reúne e 

convoca todo aquele que se diga ser humano, no sentido mais universalista do termo, a tomar a 

palavra nesta grande disputa no campo das leis, para julgar o justo e o injusto. Aqueles que 

pensam por si mesmos [Selbstdenker]107 são convocados a tomarem parte neste diálogo, que 

interessa por seu conteúdo e suas consequências. Selbstdenker refere-se ao conceito kantiano 

que designa o ilustrado, aquele que está maduro intelectualmente, no texto Resposta à pergunta: 

O que é o Esclarecimento?, de 1784, de Kant. Schiller considera, mesmo com críticas, o 

imperativo kantiano, sapere aude!, uma das maiores heranças deixadas por Kant. O filósofo 

pressupõe para o seu leitor não só a capacidade de pensar por si mesmo, mas a de ser juiz de 

sua época, ainda que o mesmo não tenha alcançado a plena consciência de todas as suas 

potencialidades.   

Neste parágrafo, Schiller apresenta o embate entre duas realidades: a ordem tirânica do 

Antigo Regime, em que prevalecia o cego direito do mais forte, e o tribunal da razão iluminista, 

que é regido por meio de princípios definidos pela própria razão. Esperançoso, sugere que, neste 

momento, os problemas políticos “parecem” resolvidos pela corte da razão, a qual tornaria a 

todos iguais perante a lei, haja vista que fora por eles mesmos erigida. Neste tribunal da razão108 

vige o único critério de integração: todo aquele que é capaz de “elevar seu indivíduo à espécie” 

tem o direito de se considerar como um jurado, tomar a palavra e julgar a respeito do justo e do 

injusto. Não é, entretanto, a cidadania a um Estado que lhe confere o direito de legislar na corte 

da razão, mas o fato de ser cidadão do mundo [Weltbürger]109, indivíduo tornado humanidade, 

                                                           
107 “Com efeito, sempre haverá alguns que pensam por si, mesmo entre os tutores estabelecidos da grande massa 

que, após terem arrojado de si o jugo da menoridade, espalharão à sua volta o espírito de uma avaliação racional 

do próprio valor e da vocação de cada homem para por si mesmo pensar” KANT, Immanuel, Resposta à pergunta: 

o que é o iluminismo, in A paz perpétua e outros opúsculos, Lisboa, Edições 70, 1990 
108 Termo que era lema kantiano 
109 Silvio Rosa afirma que: “Sua mundanidade vem conjuminada tanto ao conceito de cosmopolitismo quanto 

àquilo que é tido como o que há de melhor no mundo, no caso, àquilo que transparece nitidamente no conceito 

universal de Wissenschaft, ciência que, em sua verdade, se apresenta como válida para todo ser capaz de razão. 

Como quintessência de todos os fenômenos, todavia, esse mundo só se enforma na comunicação entre os entes 

racionais. [Afirma Habermas em citação] ‘Aponta muito mais para a humanidade enquanto gênero, mas de tal 

modo que sua unidade se apresenta no fenômeno: mundo daquele público leitor pensante (ou raciocinante) que 

exatamente naquela época se desenvolvia nas camadas burguesas mais amplas.’ (J.Habermas sobre Kant. In: 

Mudança estrutural da esfera pública; Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1984.) A exigência de um alcance mundial 

para essa nova concepção do homem acompanha a necessidade de uma transformação do próprio modo de pensar. 

Caso contrário, havendo-se com a mera substituição de antigos novos preceitos, nada mais se teria senão 

aperfeiçoamentos nos ‘instrumentos mecânicos do uso racional.” Logo, a vitória não cogitada do avesso do 

iluminismo significaria apenas mudança no grau – não porém na natureza- desses ‘grilhões de uma perpétua 
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afeito ao temporal e à noção de cosmopolitismo, pois todos os seres humanos são irmanados 

diante da razão. Este é o momento no qual se configura propriamente o conceito de política, no 

sentido forte do termo, pois o momento histórico para o qual Schiller está chamando a nossa 

atenção não se trata de agir sob a ordem das leis, mas uma legislação diretamente sobre a ordem 

das leis. Nessa direção, Schiller reconhece ser muito proveitoso e atraente discutir o problema 

que ele denomina litígio jurídico, mas o autor das Cartas estéticas diz, ironicamente, que vai 

resistir a esta amável tentação de uma discussão jurídica formal. Esta não é, para Schiller, a 

verdadeira questão, pois o problema da liberdade, afirma, não é uma discussão sob leis.    

Seja como for, os problemas jurídicos e políticos criados pela Revolução já estão no 

horizonte de nossa reflexão e permanecerão como pano de fundo e panorama das cartas 

subsequentes. Isso porque eles não serão abandonados por Schiller; ao contrário, as Cartas 

estéticas pretendem responde-los, não sem antes percorrer uma trajetória que se concentra na 

estética.  

Mesmo atribuindo enorme importância e chamando a atenção para a cena política, 

sugerindo ser este um tema que interessaria ao bem de toda a sociedade, Schiller, entretanto, 

faz a sua escolha nesse embate. Entre analisar como objeto de estudo o mundo moral, como 

problema político da Revolução e analisar o problema específico da formação do gosto e da 

arte, ele ficará com uma terceira via, a saber, a de uma certa filosofia da liberdade. É nesse 

sentido que a beleza, para Schiller, precederá a liberdade. Resolver o problema político significa 

criar liberdade, encontrar um caminho para a liberdade. Sem liberdade, não há solução para o 

problema do político. A beleza seria a unidade sintética escolhida como medium para resolver 

o problema, ao mesmo tempo, político, lógico e estético, que é apresentado nas Cartas estéticas, 

pois a beleza refere-se seja à dimensão material, ética e política, seja à dimensão formal, da 

lógica, da determinação de leis. Tal movimento caracterizaria a dimensão estética, reflexão 

filosófica por meio da qual Schiller se aproxima do tema da formação do gosto e da 

sensibilidade. 

Na poesia terminam todos os caminhos do espírito humano, e tanto pior para este se 

não tem a coragem de segui-los até esta meta. A mais alta filosofia termina numa ideia 

poética, assim como a mais alta moralidade, a mais alta política. O espírito poético é 

o que indica o ideal a todas as três, sendo a sua mais alta perfeição aproximar-se 

deste.110 

                                                           
menoridade.” (ROSA FILHO, S., “O Sonho de Robespierre”. In: Eclipse da moral: Kant, Hegel e o nascimento 

do cinismo contemporâneo. São Paulo: Barcarolla, Discurso Editorial, 2009, p.232  
110 Carta a Charlotte von Schimelmnn, Jena, 11 de novembro de 1795 In: BARBOSA, R. Limites do Belo, p. 135 
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Contudo, a escolha de Schiller por tal objeto de discussão não se daria apenas mediante a sua 

inclinação e a sua experiência como artista e literato, mas também enquanto filósofo, pois 

Schiller filósofo pretende justificar as hipóteses que foram suscitadas mediante princípios 

racionais. O texto pretende contrariar o curso dos acontecimentos, haja vista que essa discussão, 

que denominamos de estética, interessaria menos à necessidade do tempo do que ao gosto do 

século. Deste modo, apresenta-se ao final dessa carta a polêmica e bela tese de Schiller: “para 

resolver na experiência o problema político é necessário caminhar através do estético, pois é 

pela beleza que se vai à liberdade” (SCHILLER, 1989, p.24). Faz-se necessário valorizar a ideia 

de caminho [Weg], pois para Schiller fazer política significaria caminhar por meio do estético. 

Ricardo Barbosa vê a necessidade de muitas mediações a fim de fundamentar adequadamente 

essa tese, as quais dizem respeito, de um lado, à reflexão sócio-política da primeira etapa das 

Cartas estéticas, passando pelas noções de Estado e de direito natural e, de outro lado, à 

aplicação das teses de Fichte, presentes em Sobre Destinação do Erudito, de 1794; certamente, 

um longo percurso a fim de caracterizar a “filosofia da história, de acordo com a qual Schiller 

formula seu diagnóstico da modernidade.” (BARBOSA, 2017, p.6) 

Sem realizar todas essas mediações, para permanecer perseguindo o fio condutor da 

noção de ação-recíproca podemos, no entanto, ressaltar a importância do seu objeto de 

discussão, o qual, por meio de uma síntese, aproxima os interesses da filosofia, da arte e da 

política. Se os objetos estéticos possibilitam caminhar em direção ao verdadeiro, é porque a 

compreensão dos mesmos, em sua refinada composição, indicia os dilemas políticos, pois nos 

ensinam mais a respeito da natureza do homem, e da sua representação na totalidade, a 

sociedade, do que um mero tratado político. Não se trata, assim, de pensar apenas o fazer 

artístico enquanto espaço privilegiado da experiência da autonomia da vontade, mas também 

da experiência estética do gosto e o problema da cultura. 

 

1.3. Estado natural, estado moral e estado ético 

 

Pontes dos instintos ao pensamento, 

Remendos nas barreiras da humanidade 

Onde sopram os mais densos ares, 

Entravado no abismo dos seres, 

Onde o macaco ascende do reino animal, 

E a Humanidade começa a desabrochar. 
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Friedrich Schiller, “Rousseau” (1776-1785) 

 

 A natureza é apresentada como um movimento atuante nas próprias formas, enquanto 

uma força consciente, ou seja, como natureza humana, que age sem hierarquia entre forças, 

como uma força movente. A natureza entendida enquanto circunstância universal do ser 

humano é personagem que anima essa carta. Ensaiamos, de início, uma definição do conceito 

de natureza: a natureza é o que é por si mesmo. Emprestamos a concepção apresentada de 

natureza de Kallias ou sobre a beleza. Para elucidar a definição de natureza na Carta III, escreve 

Schiller: 

A expressão natureza me é mais cara que liberdade porque ao mesmo tempo que 

designa o campo sensível sobre o qual o belo se limita e, ao lado do conceito de 

liberdade, indica sua esfera no mundo sensível. Diante da técnica, a natureza é o que 

é por si mesmo; arte é o que é através de uma regra. Natureza na conformidade à arte 

é o que dá a regra a si mesma – o que é através de sua própria regra. (Liberdade na 

regra, regra na liberdade). Se digo: a natureza da coisa: a coisa segue sua natureza, 

se determina através de sua natureza: assim oponho aqui a natureza a tudo aquilo que 

é diferente do objeto, ao que no mesmo é observado como meramente casual e pode 

ser desconsiderado sem suprimir ao mesmo tempo sua essência.
111 

Se em Kallias ou sobre a beleza a Natureza é pensada em oposição às regras, na Carta III a 

Natureza será pensada em oposição à Cultura. A natureza enquanto poder, age sem predileção 

sobre as coisas e objetos, da mesma maneira e na mesma proporção em que age sobre o ser 

humano, impulsionando o ser ao devir de novas formas, criando e destruindo, fazendo nascer e 

morrer tudo o que existe. A natureza é personagem central, figura antropomórfica, que anima a   

Carta III. Entre suas obras mais ínfimas, como, por exemplo, o formigueiro, narrado por 

Werther112, de Goethe, e o ser humano, que seria a sua obra mais bem acabada, não haveria 

diferença alguma em seu proceder, a natureza principia no ser humano a saída da necessidade 

física, e o começo da liberdade, como o faz em suas demais obras. 

                                                           
111 SCHILLER, F., Kallias ou sobre a beleza: a correspondência entre Schiller e Körner, janeiro-fevereiro 1793. 

trad. Ricardo Barbosa – RJ: Jorge Zahar. Ed. 2002 em notas, p.23 
112 “O mais inocente dos teus passos custa a vida de milhares de pobres insetos, uma pisada tua destrói o penoso 

trabalho das formigas e impele um pequeno mundo à tumba ignominiosa. Ah, não são as vossas grandes e raras 

catástrofes, essas inundações que arrastam vossos vilarejos, esses tremores de terra que submergem vossas cidades, 

que me impressionam! O que me consome o coração é essa força dominadora que se oculta sob a totalidade da 

Natureza, e que nada produz que não destrua o que a rodeia, e por fim a si mesmo... E assim vagueio atormentado 

por aí. Céu, terra e suas forças ativas em volta de mim! Nada vejo senão um monstro que engole eternamente e 

eternamente volta a mastigar e a engolir.” GOETHE, Os Sofrimentos do Jovem Werther, 18 de Agosto, LPM, p. 

76. A imagem da destruição do formigueiro pode ser contraposta a outra imagem, mais ao final do romance, da 

inundação de um vilarejo, localizado em um vale, pela torrente de uma tempestade, que Werther assistirá.  
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 O que nos permitiria afirmar que a natureza principia no ser humano? É a necessária 

anterioridade do material sobre o espiritual. A vida animal do homem, comenta Márcio Barros, 

deve ser considerada como condição ontológica incontornável para realização de sua natureza 

espiritual. Assim, é natural esperar que algum nível de realização da natureza animal deva 

necessariamente preceder no tempo a qualquer desenvolvimento da natureza espiritual: “[...] o 

homem precisou ser animal antes que viesse a saber que era espírito, teve de rastejar pelo pó 

antes de poder ousar o voo newtoniano pelo Universo” (SCHILLER, 2004, Bd V, pp.305-306 

apud: BARROS, 2021, p.64). Sobretudo, é interessante perceber uma possível dívida de 

Schiller para com Garve “no que respeita à ideia da necessária antecedência de certo 

desenvolvimento físico-material em relação ao desenvolvimento espiritual.” (BARROS, 2021, 

p.69) Para Garve, o impulso à conservação e o impulso do prazer sensível colocam o animal e 

o homem em atividade. Schiller, inspirado por Garve, afirma que “[...] o corpo, portanto, é a 

primeira espora para atividade, e a sensibilidade a primeira escada para perfeição” (SCHILLER, 

2004, Bd V, pp.305-306 apud: BARROS, 2021, p.69). 

O pensamento de Schiller, no entanto, operando com a ideia de natureza mista, buscará 

na relação dinâmica entre o caráter físico e o caráter moral, – a natureza e a cultura –, uma 

unidade sintética, ou se preferirmos, uma reconciliação113. Pensando deste modo, nos termos 

de uma filosofia da história, não há cultura sem natureza, e vice-versa. É o que poderemos 

perceber na narrativa da inevitável passagem do ser humano da natureza à cultura. De que 

maneira a natureza se conjugaria à cultura para uma possível reconciliação e superação da cisão 

humana? Fora inevitável e necessário a passagem da natureza rumo à cultura, como será 

necessário e possível que, pela cultura, se retorne à natureza.   

 Já neste primeiro parágrafo, podemos encontrar a tese da Carta III, que se formularia 

nos seguintes termos: a natureza age pelo ser humano, no seu caráter dito físico, até o alcance 

da sua maturidade, no caráter dito moral, no qual ele, ser humano, poderia se reconhecer 

enquanto ser racional, dotado de intelecto livre. A partir de então, o ser humano no uso de sua 

liberdade refaz regressivamente, pela razão, os passos que a natureza nele antecipou a fim de 

sair da privação rumo à liberdade, elevando, portanto, a sua necessidade física, de seu caráter 

físico, para uma necessidade moral, na formação de seu caráter moral. Vale a pena destacar a 

                                                           
113 “O momento final é o mesmo: a reconciliação da natureza e da cultura em uma sociedade que redescobre a 

natureza e supera as injustiças da civilização [...] Reencontramos a natureza no momento em que a arte e a cultura 

atingem seu mais alto grau de perfeição.” STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau – A transparência e o Obstáculo 

p. 43 apud: SILVA, J.A. Fragmento e síntese, p.32 
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precedência do físico-material sobre o espiritual. Assim, ver-se-ia Schiller articular os pares de 

opostos ao longo da Carta III, na qual o filósofo esboça uma filosofia da história. 

 Após a saída do torpor sensível, isto é, da era da infância nos braços tenros da natureza, 

o homem é lançado sem o poder de seu arbítrio para dentro da lógica do Estado, uma saída 

movida pela necessidade e não pela liberdade; mas ele não se satisfaz com este estado, 

reconhece que é ser humano, que vive uma experiência cindida e que está subjugado a um 

Estado. Este é só o início de uma dura relação entre a sua consciência individual, o dito caráter 

físico, e uma legalidade preestabelecida, de interesses, que aparentemente visaria a conservação 

da sociedade. O ser humano fora lançado pela coerção das privações, ou seja, fora atirado sem 

o poder do seu arbítrio para viver sob a necessidade histórica, isto é, sob um código de leis 

estabelecido a fim de possibilitar a formação de um Estado.  

O ato de ser lançado pela natureza caracteriza o primeiro lado do pêndulo pelo qual o 

ser humano é guiado, isto é, o acaso, personificado pela deusa grega Τύχη [Tyche], ou na 

tradução latina, a fortuna, mais conhecida pela terminologia filosófica como contingência. O 

segundo lado do pêndulo que o determina é o destino, personificado pela deusa grega Ανάγκη 

[Anánke], conhecida pela terminologia filosófica como necessidade. Nesse sentido, entre as 

coisas que podem ou não lhe acontecer, algumas delas vão depender dele e há outras que não 

dependerão. Entre a contingência e a necessidade, há o possível. Entre o necessário e o 

impossível, há o acaso. Há contingência na natureza, o acaso na história e a fortuna nas relações 

éticas e políticas do laço social. É pois, necessário que, no processo de amadurecimento e 

desenvolvimento do ser humano, enquanto caráter moral, que ele se conheça enquanto matéria 

e se pense enquanto espírito, que desperte na sua própria consciência uma indignação em 

relação a este Estado114, dito de necessitação [Notstaat].   

Todavia, o ser humano não deve se satisfazer com este estado determinado [Staat], ou 

se bastar com o que dele a natureza fez. A consciência inventa, por determinações racionais, 

um estado inaugural edênico, em que um dia gozara da felicidade na unidade consigo mesma e 

                                                           
114 Para o leitor em português das Cartas estéticas, existe uma dificuldade, que se apresenta como uma aparente 

imprecisão conceitual, em relação ao uso da noção de Estado, pois Schiller alterna os sentidos atribuídos em cada 

caso, ora designando Estado como Staat, ora designando estado como situação, condição, [Zustand], e ainda, ora 

estado como disposição [Stimmung]. Na tradução de Marcio Suzuki, é possível identificar pela grafia, Estado 

[Staat] é escrito com a primeira letra em maiúsculo, e estado [Zustand] pela grafia em minúsculo, também é 

possível identificar pelo contexto do uso. Ora trata do estado como condição subjetiva do ser humano, ora do 

Estado como regime de governo objetivo. Este estado é nascido antes, como determinação natural, o qual 

poderíamos nomear como surgido através da necessidade histórica, para o qual ele fora lançado sem o poder de 

seu arbítrio 
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com o mundo exterior, para então, através de um princípio de finalidade, tentar postular a 

possibilidade de recupera-lo enquanto homem moral.  

 Através da sua liberdade, portanto, ele abandona este estado do domínio da cega 

necessidade, justamente pelo direito que a razão lhe confere enquanto ser humano. Nessa 

direção, Schiller oferece um exemplo para esta saída do domínio das forças cegas, “ele apaga 

pelos costumes e enobrece pela beleza o caráter vulgar que a carência imprimiu ao amor sexual” 

(SCHILLER, 1989, p.25). Nessa direção, para continuar elucidando este processo de 

autonomização da vontade, apresenta-se uma concepção de filosofia da história muito próxima 

a de Rousseau. O ser humano, então, inventa em sua maturidade um estado de natureza Ideal115 

[Naturstand], meramente lógico especulativo ou hipotético especulativo, formado na Ideia e 

determinado como necessário pela razão, para apenas poder pensar uma finalidade, e descobrir 

uma escolha, isto é, a saída do domínio da cega necessidade. Nas palavras de Jorge Anthonio e 

Silva, apresenta-se a descrição deste estado êdenico. 

                                                           
115 Aqui estão em jogo, como influências para o argumento, três obras do filósofo Jean Jacques Rousseau, Ensaio 

sobre a Origem das Línguas, Discurso sobre a Desigualdade e o Contrato Social, das quais extraímos da primeira 

um trecho: “As águas teriam pouco a pouco parado de correr, o que não iria mais vivificar a Terra. As montanhas 

se deteriorariam e se reduziriam, os rios se arrastariam em seu curso, o mar se encheria e se ampliaria, tudo tenderia 

insensivelmente a se nivelar: as mãos dos homens retiveram tal declive e retardou o progresso; sem eles, ele seria 

mais rápido e a terra já estaria talvez sob as águas. Antes do trabalho humano, as fontes, mal distribuídas, 

espalhavam-se com maior desigualdade, fertilizavam menos a terra, saciavam mais dificilmente os habitantes. Os 

rios eram frequentemente inacessíveis, suas margens escarpadas ou pantanosas: como a perícia humana não os 

mantinha em seus leitos, deles saíam frequentemente, extravasavam à direita ou à esquerda, mudavam sua direção 

e seu curso, dividiam-se em diversas ramificações; ora eram encontradas em seco, ora areias movediças impediam 

a sua aproximação; eram como se não existissem e morria-se de sede no meio das águas.  

Quantas regiões áridas somente são habitáveis derivado aos sangradouros e aos canais que os homens extraíram 

dos rios! A Pérsia, em sua quase totalidade, subsiste apenas devido a esse artifício; a China formiga de gente graças 

a seus numerosos canais; sem os dos Países-Baixos, seriam eles inundados pelos rios, como o seriam pelo mar sem 

seus diques. O Egito, o mais fértil da terra, somente é habitável devido ao trabalho humano: nas grandes planícies 

desprovidas de rios e cujo solo não é suficientemente inclinado não há outros recursos além dos poços. Portanto, 

se os primeiros povos mencionados na história não moravam em regiões férteis ou em margens favoráveis, não 

era porque tais regiões felizes estivessem desertas mas porque, podendo seus numerosos habitantes dispensar-se 

mutuamente, viveram por mais tempo isolados em suas famílias e sem comunicação, porém nos lugares áridos 

em que somente se podia ter água dos poços foi realmente necessário se reunir para cavá-los ou pelo menos para 

pôr-se de acordo quanto a seus usos. Tal deve ter sido a origem das sociedades e das línguas nas regiões quentes.  

Lá se formaram os primeiros laços familiares, lá se situaram os primeiros encontros entre os dois sexos. As moças 

vinham buscar água para o trabalho da casa, os jovens vinham dar de beber aos rebanhos. Lá, os olhos acostumados 

desde a infância a ver as mesmas pessoas começaram a ver outras mais agradáveis. O coração emocionou-se diante 

dessas novas pessoas, uma atração desconhecida tornou-o menos selvagem, ele sentiu o prazer de não estar só. A 

água insensivelmente se tornou mais necessária, o gado teve sede com maior frequência: chegava-se 

apressadamente e partia-se com pesar. Nessa época feliz em que nada marcava as horas, nada obrigava a contá-

las: o tempo não possuía outra medida além do divertimento e do tédio. Sob velhos carvalhos, vencedores dos 

anos, uma ardente juventude esquecia gradativamente sua ferocidade: pouco a pouco todos se familiarizaram 

mutuamente; esforçando-se para fazer-se compreender, aprenderam a manifestar-se. Lá se realizaram as primeiras 

festas: os pés pulavam de alegria, o gesto pressuroso não bastava mais, a voz acompanhava-o com acentos 

apaixonados; o prazer e o desejo confundidos, faziam-se sentir ao mesmo tempo: lá foi, enfim, o verdadeiro berço 

dos povos: e do puro cristal das fontes saíram as primeiras chamas do amor. (ROUSSEUA, J.-J., Ensaio sobre a 

Origem das Línguas, in: Os Pensadores 1997, pp.296-297) 
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Estar no mundo é um ato de liberdade inaugural, em sintonia com as determinações 

do estágio primeiro, bem aventurado, sem categorias de significações metafísicas e 

aberto como possibilidade à plena existência, sem os desvios do egoísmo. Em 

comunhão com a natureza e dela fazendo uso na exatidão das necessidades, o homem 

apenas satisfaz as determinações do físico, regidas pela contingência da 

sobrevivência.116 

  O tema da Carta III é o da superação do Estado de necessitação: a passagem da 

recuperação artificial do Estado de natureza [Naturstaat] para a transformação deste em Estado 

moral, rumo à instituição do Estado Ético [Sittenstaat]. Poderíamos concluir que, para Schiller, 

a fundação dos Estados monárquicos europeus não seria nada mais do que fruto de um cego 

arbítrio, obra de forças cegas, muito embora sejam sólidos e engenhosos, se afirmando durante 

a história, com arrogante firmeza de uma aparência venerável.  A despeito disso, a razão deveria 

legitimamente, como já o fizera uma vez, considerá-los ilegítimos, superando-os no caminho 

para instituição de uma nova sociedade, pois entre a obra de forças cegas e a liberdade humana, 

esta última tem maior prestígio, pois está submetida ao supremo fim último, que a razão mesma 

colocou na personalidade humana. “Desse modo surge e justifica-se a tentativa de um povo, 

emancipado já, de transformar em Estado ético o seu Estado natural” (SCHILLER, 1989, p.25).  

Ao falar em Estado natural, Schiller não se refere a uma estrutura política própria que 

não fora constituída historicamente. O texto nos apresenta a definição do que poderíamos 

entender por Estado natural, que não é propriamente o estado de natureza: “todo corpo político 

que tenha sua instalação originalmente derivada de forças e não de leis” (SCHILLER, 1989, p. 

26). Com efeito, ele surge decorrente das privações, ele é o estado da necessitação, é o domínio 

da “cega necessidade”, justificado pelas leis da natureza. O Estado natural satisfaz apenas o 

caráter físico do homem, embora contradiga o seu caráter moral, que está suposto na 

conformidade a leis. O caráter moral estabelece leis para legislar na conformidade a leis, 

enquanto o caráter físico lida com as forças. O caráter físico é o que existiria de realidade, 

enquanto o caráter ético é considerado “problemático” e se forma enquanto Ideal a ser 

alcançado. 

Essa recuperação inteligível das idades do ser humano, proposta neste texto, certamente 

em diálogo com Rousseau, é apenas um mero esforço especulativo, a saber, o processo de 

refazer regressivamente por meio da razão a passagem ideal da privação à liberdade. O que 

Schiller designa como estado [Zustand], parece que se torna a noção de caráter. Ao falar em 

estado de natureza, Schiller está falando do caráter físico. Natureza aqui é entendida como 

                                                           
116 SILVA, J.A. Fragmento e Síntese, p.28 
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física, dominada pelas necessidades, que se move como força cega. Nesse sentido, para dar 

cumprimento à sua tarefa, a razão inicia o seu percurso compreensivo pela supressão do Estado 

natural para poder, por meio de leis, erigir o Estado Ético. Então, no interior deste processo, a 

razão irá confrontar o ser humano físico, real, com o ser humano ético, problemático; ou seja, 

a sociedade real com o Ideal de sociedade. Assim, lamenta Schiller, diferentemente de 

Rousseau, para a realização de tal passagem, da natureza à cultura, o ser humano teve de 

aniquilar neste processo a sua animalidade e a sua espontaneidade; simultaneamente, a razão 

com celeridade lhe indicaria um Ideal, que ele só poderia e deveria possuir enquanto ideia.  

Schiller propõe um apontamento crítico radical, ao afirmar que esta humanidade 

abstrata, em nome da qual se aniquilou a sua pulsão primeira, é imposta como mera ideia por 

uma razão legítima, mas despótica, apenas uma possibilidade. Isso porque em nome de uma 

humanidade abstrata, de um dever ascético, o qual o ser humano ainda não alcançou e nem 

chegou a possuir efetivamente, no processo de passagem da natureza aos contratos lhe é retirado 

o acesso à animalidade, a qual é, na verdade, a origem de toda a estrutura de sua subjetividade, 

ou seja, a condição primeira de sua humanidade verdadeira. “Sem que ele tenha tido tempo de 

apegar-se por sua vontade à lei, ela terá tirado sob seus pés a escada da natureza” (SCHILLER, 

1989, p. 26). O processo de civilização do ser humano, ou seja, a passagem do estado de 

natureza ao estado dos contratos, é marcado por uma violência brutal: separa do homem seu 

caráter físico e suas inclinações, afastando-o da matéria, enquanto transporta seu caráter moral 

para um estado ideal, apegado à lei, sem a liberdade natural ou as primeiras impressões. 

Não se pode cessar o trabalho do tempo para formar a sociedade Ideal, o tempo é 

irredutível e incontornável. Não se deve ferir, em nome da dignidade, a existência do ser 

humano; nem, em nome do dever, aniquilar os interesses da matéria. Nessa direção, o texto nos 

oferece uma metáfora que merece a nossa atenção. O artesão que conserta o mecanismo do 

relógio pode esperar que a corda se acabe para realizar o conserto que lhe é necessário. Ora, 

para Schiller a questão é: de que maneira corrigir o mecanismo vivo do Estado enquanto ainda 

pulsa? A resolução seria encontrar um suporte [Stütze] para a existência da sociedade. Este 

suporte, contudo, não se localizaria no caráter físico, nem no caráter ético. Por um lado, seria 

necessário, para tanto, separar do caráter físico o arbítrio, e que ele concordasse com as leis, e 

se afastasse um pouco da matéria. Por outro lado, a um só tempo, seria necessário separar do 

caráter moral na conformidade a leis da liberdade, que ele dependesse de impressões, e se 

aproximasse um pouco mais da matéria. 
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 O que temos aqui apresentado são dois caracteres, que em um primeiro momento são 

postos como antagônicos, para depois serem aproximados. A terceira modulação da noção de 

ação-recíproca, portanto, encontra-se no engendramento [erzeugen] de um terceiro caráter, 

análogo aos outros dois [verwandt], mas que não é nenhum dos dois, porém, é um outro, o qual 

surgiria na supressão da dicotomia não só entre o caráter físico e moral, mas entre a sociedade 

física e Ideal, entre Natureza e Cultura. É pela mistura dos termos opostos, na medida em que 

interagem entre si, como um contra efeito reverso, um por sobre o outro, na mesma intensidade 

e direção, que ocorre a passagem das simples forças para o das leis, dando “à eticidade invisível 

o penhor dos sentidos” (SCHILLER, 1989, p.27). A ação-recíproca aqui decorre da separação, 

do afastamento e depois de aproximações. Essa ação produz um outro, que não é nem a 

síntese117 kantiana, nem a hegeliana, mas um terceiro elemento mais complexo, entendido no 

sentido de uma composição, de algo novo que é posto diante da antiga oposição. 

Contudo, retomamos a argumentação já realizada, para acentuar alguns passos neste 

caminho, que são considerados relevantes para aquilo que chamamos de terceiro momento da 

                                                           
117 “O termo ‘síntese’ deriva do grego σύνθεση, que significa ‘composição’ (‘com-posição’, compositio), isto é, 

‘posição de’ (uma coisa com outra, um conceito com outro etc.). Portanto ‘síntese’ equivale primariamente a união 

ou unificação, integração etc. Como resultado de uma união, integração etc. é mais complexo que qualquer dos 

elementos unidos, integrados etc., pode-se dizer que em geral a síntese é a ação ou efeito, ou ambos ao mesmo 

tempo, de passar do mais simples ao mais complexo. Isso pode ser entendido fundamentalmente de dois modos, a 

cada um dos quais corresponde um conceito básico de ‘síntese’: 1) A síntese como método; 2) a síntese como o 

que chamamos de “operação”. 

1) A síntese como método é o chamado “método idêntico”, que se distingue do chamado “método analítico”. Antes 

de tudo, que em muitos casos se entendeu “a passagem do simples ao complexo” como “passagem do universal 

(ou do mais universal) ao particular (ao menos universal)”. Por esta razão, considerou-se o silogismo como uma 

síntese, ao contrário da indução, considerada como uma análise. Depois – especialmente a partir dos inícios da 

época moderna – tendeu-se a considerar o método sintético ou “método compositivo” como um método em que 

se procede de uma quantas premissas para uma série de conclusões, ou então de uns quantos pensamentos ou 

“objetos” simples para uma série de pensamentos ou “objetos” compostos. A síntese é composição porque compõe 

o complexo a partir do simples.  

2) A síntese como operação consiste primariamente em unir dois ou mais elementos em um composto. Há aqui 

também, como no caso anterior, uma composição, mas esta oferece um aspecto distinto, e às vezes contrário, ao 

resenhado anteriormente. O termo ‘síntese’ foi empregado para referir-se à composição ou integração de 

elementos, mas na literatura filosófica se fala sobretudo de síntese como união ou integração de sujeito e predicado. 

O resultado desta síntese é uma proposição que, como tal, é mais complexa que seus elementos componentes, mas, 

por outro lado, pode-se dizer que ao “sintetizar-se” o sujeito e o predicado obtêm-se algo mais “simples”. Este 

último modo de ver a síntese é que prevalece num autor como Kant, em quem a noção se síntese desempenha um 

papel fundamental. De imediato, Kant entende a síntese como unificação: “Por síntese, em seu sentido mais geral, 

entendo o ato de reunir as diferentes representações umas com as outras, e de apreender o diverso delas em um só 

ato de conhecimento”. (KrV, A 77/B 103).  

A noção de síntese também foi desenvolvida pelos idealistas alemães, que destacaram o caráter “criador” e 

“produtor” da síntese. Isso ocorre em Fichte. Os elementos contraditórios que a análise descobre em cada 

proposição são unidos, segundo Fichte, por uma síntese. Tanto a análise – que, a rigor, é uma antítese – como a 

síntese pressupõem uma “tese”. A síntese une e ao unir “produz” o unido. Mas o caráter “produtor” e “criador” da 

síntese depende, em última análise, do caráter “produtor” e “criador” da tese – ou das chamadas “proposições 

téticas” nas quais a auto afirmação (como a auto-afirmação do eu) é absoluta (cf. Grundlegung der gesamten 

Wissenschaftslehre, 3) MORA, J. F. Dicionário de Filosofia, Tomo IV. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p.2701-

2702 
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ação-recíproca nas Cartas estéticas. Temos na Carta III a apresentação de dois termos 

antagônicos, o caráter físico [physiche Charakter] e o caráter moral [moralischen Charakter], 

o homem físico e o homem moral, colocados em movimento, ora de separação e afastamento, 

ora de aproximação, união e semelhança. A finalidade deste movimento proposto pela razão 

consiste em elevar a necessidade física à necessidade moral. Neste primeiro momento o passo 

argumentativo é de afastamento e separação. O caráter moral não se satisfaz com o dito Estado 

da necessitação [Notstaat]. O caráter físico corresponderia ao campo daquilo que é real, 

enquanto o caráter moral corresponderia ao campo daquilo que é ideal, daquilo que é 

problemático; o caráter físico é determinado por forças, enquanto o caráter moral é determinado 

por leis; o caráter físico é separado do arbítrio, enquanto o caráter moral é separado da 

animalidade. Neste passo argumentativo se contrapôs razão e real, a ética como sendo fruto da 

razão e a natureza como sendo fruto do real. A razão, então, suprime o caráter físico para 

substituí-lo pelo caráter moral, ela opera pela confrontação de ambos os caracteres, assim como 

confronta a existência da sociedade com o Ideal apenas possível de sociedade. O caráter moral 

foi cindido e perdeu sua animalidade e proximidade com a natureza. O caráter físico é 

considerado egoísta e violento. De início, o tema da crítica ao egoísmo que se inicia nesta carta 

é análogo à crítica apresentada nas Cartas filosóficas. 

Após ter operado por meio da confrontação, no último parágrafo do texto Schiller 

argumenta ora por meio de uma aproximação um tanto inusitada, da conjunção dinâmica, da 

união dos caracteres, até então, necessariamente antagônicos; ora opera por meio da separação 

e do afastamento. De que modo o suporte [Stütze] tão necessário para o bem da sociedade 

aproximaria o caráter físico do caráter moral? Este suporte, ou se quisermos, um apoio, que não 

se refere necessariamente a um suporte material, Schiller talvez estivesse indicando os aspectos 

subjetivos, referentes a um terceiro caráter [Charakter] ou de um terceiro estado [Zustand]. É 

claro, contudo, que, neste caso, já se pode prefigurar a noção de obra de arte. Aqui, no entanto, 

o suporte capaz de realizar a passagem da eticidade invisível [unsichtbar Sittlichkeit] ao penhor 

dos sentidos [sinnlichen Pfand] deveria estar presente em uma filosofia da história específica, 

com contornos estéticos, portanto, diferente da filosofia de Rousseau, haja vista que, para 

Schiller, esse terceiro caráter do ser humano, isto é, seu caráter ético, pressupõe duas 

especificidades: ele surge livre e nunca aparece [er nie erscheint].  

Contra uma narrativa apenas Ideal, Schiller começa a operar com as aproximações dos 

aspectos presentes em ambos os caracteres: é necessário que o caráter físico concorde com as 

leis e o caráter moral dependa de impressões. O movimento se inverte, o que configura o 
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primeiro caráter, isto é, o caráter físico, vai constituir e influenciar aquilo que configura o 

segundo caráter, isto é, o caráter moral. Eis a solução estética encontrada para nossa questão: é 

necessário que o caráter físico se afaste um pouco da matéria, enquanto o caráter moral se 

aproxime um tanto mais da matéria. Neste movimento que se aproxima e, ao mesmo tempo, se 

afasta, encontramos Schiller operando com a noção de ação-recíproca. Esta aproximação e este 

afastamento servem para engendrar um terceiro caráter, síntese da dicotomia, que é aparentado 

[verwandt], ou se preferirmos, é a união, ou conjunção dos outros dois caracteres. O pressuposto 

para a possibilidade de um elemento mediador e intermediário seria, então, uma filosofia da 

história que reconstruísse essa transição, apontando o terceiro caráter ético, operando em 

silêncio, já na natureza, a fim de permitir a passagem do domínio das simples forças para o 

domínio das leis. Assim se realizaria a conjunção entre a ética invisível e a garantia dos sentidos. 

O texto se encerra com uma bela passagem:  

[...] para engendrar um terceiro caráter, 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.118  

 O que Schiller quer dizer com a seguinte sentença: “desse à eticidade invisível o penhor dos 

sentidos”? A eticidade não tem manifestação visível no mundo sensível, ela é uma ideia, uma 

abstração, um dever ser. É por essa razão que caberia à filosofia compreender, por meio de 

conceitos, essa possibilidade da conjunção entre o físico e o moral, como a garantia dos sentidos 

para plena realização do terceiro caráter, isto é, o caráter ético, que realiza a passagem do 

domínio das forças para o domínio das leis. 

 

1.4. Entre o dever e a inclinação: a crítica de Schiller ao conceito de vontade de Kant 

 

 Cada homem carrega a forma inteira da 

humana condição. 

Montaigne 

Toda transformação radical na ordem das coisas pressupõe alguma violência, ou pelo 

menos alguma força, se acaso o movimento de modificação e supressão do antigo encontra em 

                                                           
118 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.27 
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seu caminho alguma resistência a esta metábolê [μεταβολίτη]119 inexpugnável no devir do novo. 

Com base nessa referência antiga, é possível pensar essa passagem, preconizada por Schiller, 

que estamos acompanhando, do Estado natural ao moral, sem violência ao caráter físico? Ou 

ainda, nos termos de Paulo Arantes, de que maneira realizar o conteúdo social da Revolução 

fazendo, no entanto, economia dos métodos revolucionários exigidos por Schiller para tanto?120 

Na Carta IV, Schiller, com efeito, não defende meios violentos, mas advoga uma transformação 

pacífica e duradoura. O texto principia pela descrição da fundamentação e constituição do 

Estado moral vindouro, isto é, parte de uma descrição do campo da objetividade do Estado 

moral até chegar a uma crítica da faculdade humana da vontade, ou melhor, direciona-se a uma 

crítica do conceito de vontade kantiano, a fim de alcançar os limites da subjetividade, com a 

descrição do modo de operação do terceiro caráter humano.  

Schiller reconhece que o Estado moral, por um lado, deve estar assentado na lei moral, 

que seria a força ativa de seu funcionamento, assim como, por prerrogativa deste Estado moral, 

a vontade livre, de outro lado, deveria ser “transportada para o reino das causas”, necessário e 

constante, fundamento de toda a vontade e de todo agir moral e pressuposto do Estado moral. 

                                                           
119 O termo grego metábolê significa mudança, transição ou troca. Metábolê é um dos termos que Aristóteles usa 

para designar a mudança em obras como a Física (o outro é kinêsis). BONITZ, H. Index Aristotelicus. Berlin: 

Reimer, 1870, s.v. μεταβολή. Para Konder: “Aristóteles observou que nós damos o mesmo nome de movimento a 

processos muito diferentes, que vão desde o mero deslocamento mecânico de um corpo no espaço, desde o mero 

aumento quantitativo de alguma coisa, até a modificação qualitativa de um ser ou nascimento de um ser novo. Para 

explicar cada movimento a gente precisa verificar qual é a natureza dele.  

Segundo Aristóteles, todas as coisas possuem determinadas potencialidades; os movimentos das coisas são 

potencialidades que estão se atualizando, isto é, são possibilidades que estão se transformando em realidades 

efetivas. Com seus conceitos de ato e potência, Aristóteles conseguiu impedir que o movimento fosse considerado 

apenas uma ilusão desprezível, um aspecto superficial da realidade; graças a ele, os filósofos não abandonaram 

completamente o estudo do lado dinâmico e mutável do real.” KONDER, L. O que é dialética? SP: Brasiliense, 

2004, p.10 

Para Puente: “Aristóteles mobiliza alguns de seus conceitos mais conhecidos para pensar o movimento, a saber, 

ele faz uso das noções de ato e potência, assim como das categorias a fim de tentar apreender a essência do 

movimento. Em primeiro lugar, é preciso compreender que para Aristóteles não pode haver movimento ou 

mudança à margem das coisas, pois estas mudam sempre consoante as categorias de substância, quantidade, 

qualidade ou lugar. Note-se, pois, que essa diferenciação categorial é a base mesma da diferenciação posterior, 

estabelecida no livro V, entre os diferentes tipos de movimento, ou seja, crescimento e diminuição, alteração, 

translação e a mudança. Não há, portanto, nenhum sentido em atribuir ao movimento aqui analisado um estatuto 

apenas substancial: ele necessariamente é um movimento - seja ele quantitativo, qualitativo ou local - que ocorre 

em uma substância. Mesmo quando mais tarde, mais exatamente no livro V, Aristóteles diferenciar estes tipos de 

movimento da mudança (metabolê), esta não poderá ser simplesmente pensada como uma substância, mas sim 

como algo que ocorre com a substância.” PUENTE, Fernando Rey. Por que o movimento é a essência da natureza?. 

Kriterion, Belo Horizonte, v. 51, n. 122, p. 505-519, Dec. 2010. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2010000200011&lng=en&nrm=iso>. 

access on  08  Mar.  2021. 
120 “Recorde-se novamente o programa schilleriano da ‘revolução passiva’, que era o dos ‘clássicos’, poetas e 

filósofos: Schiller, com a Revolução Francesa diante dos olhos, cujas crueldades cedo apagaram seu entusiasmo 

por ela, imagina ser possível transformar, através da educação estética, os súditos do Estado absolutista em 

cidadãos aptos a integrarem um Estado moral e nacional, sem ser necessário recorrer à revolução.” ARANTES P. 

Ressentimento da Dialética, SP: Paz e Terra, 1996, p. 199 
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No entanto, o ser humano se encontra no Estado de necessitação, no campo das determinações 

físicas, no domínio do contingente, ou seja, na conformidade a forças e impulsos. Assim, só aí 

ele poderia edificar um Estado moral. De modo que o ser humano se realizaria na perspectiva 

do ser absoluto somente se pensado como uma projeção de unidade Ideal do Eu, em que as 

determinações físicas da vontade e as leis morais coincidissem harmoniosamente.  

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

a vontade livre é transportada para o reino das causas, onde tudo se articula com 

rigorosa necessidade e constância. Sabemos, entretanto, que as determinações da 

vontade humana permanecem sempre contingentes e que apenas no Ser absoluto as 

necessidades física e moral coincidem. Se queremos, portanto, contar com a conduta 

ética do homem como seus efeitos naturais, ela tem de ser natureza, e o homem já tem 

de ser levado por seus impulsos a um comportamento que só pode ser resultado de um 

caráter ético.121 

Essa passagem que acabamos de ler embute certa obscuridade, quando pensamos o problema 

da origem do caráter ético a partir do par contingência/necessidade. A primeira coisa a ser 

notada, entretanto, é o surgimento inicial da noção de impulso, tão importante para filosofia de 

Schiller, como correlato à noção de inclinação. De que maneira o caráter ético se articularia, ou 

se coligaria, à natureza, entendida como impulso, ou inclinação122, para que a conduta ética 

finalmente aparecesse no reino dos fenômenos como um mero efeito natural? Ao que parece, 

                                                           
121 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.29 
122 Sich Neigen (inclinar-se), neigen zu (tender para), geneigt (inclinado), geneigtsein (estar inclinado), enclysis 

(enclise), inclinatio (tendência, inclinação), proclivitas (propensão), propensio (propensão). Em referência ao 

Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm, encontramos no sentido próprio da palavra inclinação, em que seu 

primeiro sentido, podemos intuir o sentido de um movimento, seja a inclinação da cabeça, dos joelhos (neingung 

des haupts, der nie). A inclinação pode ser um estado (Zustand), direção (Richtung), uma posição (Lage) ou 

movimento de desvio (Abweichung). O uso da palavra, muito comum e mais técnico, aparece primeiro como um 

afeto (zuneigung) interior com respeito à vontade e humor emergidos dos instintos internos. Esse uso é comum 

entre os místicos que queriam reproduzir o sentido latino do inclinatio (voluntatis, aními). Essa palavra, neste 

sentido, desempenha um papel importante para a Filosofia Moderna. A vontade, nesse sentido, ainda é 

compreendida como inclinação, um apetite (desejo) sensível (sinnliche Begierde) para o bem. Immanuel Kant, 

oferece, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, mais uma definição de inclinação, ainda com o mesmo 

sentido: “Die abhängigkeit des begehrungsvermögens von empfindungen heiszt neigung, und diese beweist also 

jederzeit ein Bedürfnis. Die Abhängigkeit eines zufällig bestimmbaren Willens aber von Principien der Vernunft 

heisst ein Interesse.“ A felicidade também é considerada uma inclinação. Ainda nesse sentido, a inclinação aparece 

limitada pela razão. A inclinação é considerada um apetite sensível que serve ao sujeito como regra [éthos] 

[gewöhnheit]. Ainda em referência ao Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm, apresentaremos a noção de 

inclinação com as modulações de inclinação interior, animorum (sentimento), impulso e propensão. A primeira 

modulação aparece enquanto vício, maus hábitos, luxúria (gelüsten). Aparece uma ideia de ética sensualista. O 

belo na arte também é visto como inclinação. Uma visão não tão compromissada com uma posição religiosa pode 

ver na inclinação uma expressão íntima de nossa alma. Nesse conjunto de definições temos uma visão mais crítica, 

que ora compreende a inclinação como vício, ora como uma tendência para o bem, ou seja, como uma matéria 

volúvel que se modifica. Nesse seguinte excerto, encontramos uma definição da inclinação muito próxima da 

trabalhada por Schiller nas Cartas estéticas, há o pressuposto de que tudo na natureza humana está destruído 

[zerrüttet], pela desproporção entre as inclinações e as forças, que a terapêutica necessária para restaurar a natureza 

humana é equilibrar esses dois polos opostos. “alles in der menschlichen natur ist zerrüttet, oder, es ist 

disproporzion zwischen seinen neigungen und kräften. soll die menschliche natur wieder hergestellt werden, so 

müssen neigungen und kräfte wieder ins gleichgewicht kommen. Lavater verm. schriften 2, 55;“ 
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Schiller está procurando fundamentar uma aproximação entre os termos a fim de poder operar 

com uma noção positiva de impulso. 

Ao final da passagem, Schiller fala em Ser absoluto grafado em maiúsculo, afinal, que 

isso quer dizer? Jorge Anthonio e Silva defende uma posição deísta, na qual o que denotaria, 

portanto, o Ser absoluto seria a figura de Deus, embora o próprio autor reconheça em seu texto, 

O Fragmento e a síntese, que Deus não precisaria de um lugar destacado nas reflexões de 

Schiller sobre o ser humano nas Cartas estéticas. Não será, porém, a posição deísta nossa opção 

de análise, pois nos apoiamos em uma passagem de A Doutrina da Ciência de 1794, na qual 

Fichte expõe uma terminologia similar a Schiller e apresenta uma definição do Eu, entendido 

como sujeito absoluto. 

[...] isso torna, pois, plenamente claro, em que sentido usamos aqui a palavra eu e nos 

conduz a definição do eu, como sujeito Absoluto. Aquilo cujo ser (essência) consiste 

meramente nisto: que ele põe a si mesmo como sendo o eu, como sujeito absoluto. 

Assim que se põe, ele é, e assim que é, ele se põe; e portanto para o eu, o eu é pura e 

simplesmente, e necessariamente. O que para si mesmo não é, não é um eu.123 

Nessa direção, é possível pensar o Ser absoluto ou o sujeito absoluto para Schiller como o 

próprio Eu, que será realizado em um programa da educação estética. Ora, no caso da filosofia 

de Schiller, este ser absoluto poderia ser considerado como Eu absoluto, também como 

totalidade de sua humanidade, o homem total, o homem cultivado, o ser da vontade, essência 

de infinitude e de liberdade? De início, poderíamos afirmar, com cuidado, que o ser absoluto 

seria o eu em sua plena atividade. 

Algumas questões se interpõem: Schiller trata de qual conceito de vontade? De que 

maneira a inclinação se articula ao dever para uma ação livre ou para autonomia da vontade? 

De um lado, temos um campo regido por princípios, de outro, temos outro regido por impulsos: 

ambos os campos, em ação-recíproca, mobilizam com intensidades diferentes a vontade 

humana para as duas direções opostas. Entretanto, neste jogo de forças entre os princípios e os 

impulsos, a vontade deve permanecer soberana entre ambas as determinações, seja por 

princípios e seja por impulsos, sem sofrer, contudo, nenhum constrangimento, nem físico. O 

mais importante a salientar nesta carta é que, “a vontade do homem, contudo, é plenamente 

livre entre dever e inclinação” (SCHILLER, 1989, p.29). Diferentemente da noção de vontade 

kantiana, que é identificada à razão, Schiller contrapõe uma “avaliação antropológica plena”124, 

                                                           
123 SILVA, J.A. Fragmento e síntese, p.36 
124 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.140 
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termo comentado por Suzuki, na qual a vontade não se identificaria à razão, mas com a 

liberdade. O ser humano, então, se encontraria no limiar de um equilíbrio instável, entre razão 

e sentimento, inclinação e dever, impulsos e princípios, cultura e civilidade, liberdade e 

natureza, matéria e espírito, e o equilíbrio entre as extremidades surge como tarefa no horizonte 

da educação estética. Neste momento, em que já se teria alcançado o seu objetivo Ideal, ambos 

os motores – razão e sentimento, impulsos e princípios –, devem, então, poder ser honrados na 

escolha do próprio agir, na legitimação da autonomia da vontade. O mais importante aqui é 

distinguir inclinação dos sentidos, no sentido kantiano, unilateral, da noção de impulso no 

sentido schilleriano, no sentido de complementaridade, para definição do seu conceito de 

vontade.  

Com efeito, para Kant, o atributo da vontade ou da faculdade de agir é característica 

própria e substancial apenas dos seres racionais, “uma vez que para a dedução das ações a partir 

de leis, exige-se razão.”125 Em nota, Suzuki apresenta a definição de vontade estabelecida por 

Kant na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785. Nesse sentido, para Kant, a 

vontade nada mais é do que o próprio uso da razão prática na determinação do agir.  

Se a razão determina incontrolavelmente a vontade, as ações de um tal ser, que são 

reconhecidas como objetivamente necessárias, são também subjetivamente 

necessárias, isto é, a vontade é uma faculdade de escolher aquilo que a razão, 

independente da inclinação reconhece como necessário, isto é, como bom.126 

A tudo que fora afirmado, se adicione que, a vontade, para Kant, é a capacidade de agir segundo 

a lei moral, de acordo com a razão, independentemente de toda inclinação, que é entendida por 

Kant como ligada aos sentidos. Entretanto, para Schiller, a autonomia da vontade não ocorre 

pela exclusão estrita da inclinação enquanto um princípio movente, como ocorre em Kant; é 

pela inclusão da inclinação que opera o conceito de vontade em Schiller, sem a qual não seria 

possível pensar a virtude, ou seja, uma ação direcionada para o bem moral. É necessário, 

portanto, considerar a faculdade de escolha, ou seja, a vontade, a partir dessa avaliação 

antropológica plena, na qual os interesses da sensibilidade, considerados como exigências da 

inclinação e dos impulsos, ganham uma importância singular na escolha do próprio agir. É 

necessário, para Schiller, que haja uma ação-recíproca entre princípios e impulsos para a 

efetuação da autonomia da vontade 

                                                           
125 KANT, I. Fundação da Metafísica dos Costumes, Apud: Marcio Suzuki, nota 13 in:  SCHILLER, F A Educação 

Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p. 140 
126 Ibid. 
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 Algumas contribuições do texto Sobre graça e dignidade, de 1793, podem auxiliar na 

compreensão da Carta IV e do conceito de vontade schilleriano. De um lado, temos o campo 

das leis, onde rege o dever; de outro, temos o reino das forças, onde rege a inclinação e os 

impulsos. O agir deve aparecer no campo dos fenômenos como determinado, a um só tempo, 

tanto pelos princípios, enquanto uma mera determinação racional, quanto pelos impulsos, 

enquanto uma mera determinação natural; para que as seguintes conclusões possam se equivaler 

como uma legislação universal, entretanto, os impulsos devem, ao final, se comportar de 

maneira não muito distante de como ocorre em Kant, ou seja, concordando suficientemente 

com a razão. Entretanto, aproximando graça e razão (dignidade), Schiller insiste em apontar 

uma diferença determinante:  

Na filosofia moral de Kant, a ideia do dever é exposta com uma dureza diante da qual 

toda a Graça recua e que poderia facilmente induzir um entendimento fraco a buscar 

a perfeição moral na via de um ascetismo obscuro e monástico. Por mais que também 

o grande filósofo buscasse se guardar desta falsa interpretação que, entre todas, tem 

de ser justamente a mais revoltante ao seu espírito sereno e livre, parece-me, porém, 

que ele mesmo deu uma forte (embora, em sua intenção, talvez, quase não se pudesse 

evitar) ocasião para isso, pela oposição severa e penetrante de ambos os princípios 

que agem sobre a vontade do homem.127 

Neste trecho, Schiller realiza uma dura crítica à ideia de dever kantiano. O dever na filosofia 

kantiana está em oposição à inclinação. Ora, é a partir de uma nova compreensão128 da 

                                                           
127 SCHILLER F. Sobre graça e dignidade; trad. Ana Resende. Porto Alegre: Movimento, 2008 p. 39 
128 Encontramos a mesma reflexão no texto Sobre Graça e Dignidade, 1793, em que Schiller debate acerca da 

filosofia moral kantiana: “Se, a saber, nem a razão que domina a sensibilidade nem a sensibilidade que domina a 

razão se combinam com a beleza da expressão, logo, (pois não há um quarto caso) aquele estado do ânimo, no 

qual razão e sensibilidade – dever e inclinação – concordam será a condição sob a qual ocorre a beleza do jogo.  

Para poder se tornar um objeto da inclinação, a obediência à razão tem de dar um motivo de contentamento, pois 

o impulso somente é posto em movimento pelo prazer e pela dor. Com efeito, na experiência comum é o inverso 

e o contentamento é o fundamento pelo qual se age racionalmente. Que a moral mesma tenha, por fim, cessado de 

falar esta linguagem, deve-se ao imortal autor da Crítica, ao qual cabe a glória de ter restabelecido a razão sã a 

partir da razão filosofante.  

Mas, como os princípios deste filósofo costumam ser representados por ele mesmo e também por outros, a 

inclinação é, portanto, uma companheira muito ambígua do sentimento ético e o contentamento, um acréscimo 

duvidoso às determinações morais. Se o impulso de felicidade também não afirma nenhum domínio cego sobre os 

homens, logo, porém, ele quererá de bom grado falar na atividade de escolha ética e prejudicará a pureza da 

vontade, que sempre deve seguir somente a lei e nunca o impulso. Portanto, para estarmos inteiramente seguros de 

que a inclinação não interveio, prefere-se vê-la em guerra que em acordo com a lei da razão, porque pode ser que 

demasiado facilmente só sua intercessão lhe proporcionasse seu domínio sobre a vontade. Pois se aí, no agir ético, 

isto não depende da conformidade à lei dos atos, mas unicamente da conformidade ao dever das disposições, logo, 

com razão, não se põe nenhum valor na consideração de que é comumente mais vantajoso para a primeira se a 

inclinação se encontra ao lado do dever. Portanto, parece certo que o aplauso da sensibilidade, se também não 

torna suspeita a conformidade ao dever da vontade, é, porém, ainda menos capaz de ocultá-la. A expressão sensível 

desse aplauso na Graça nunca dará, portanto, um testemunho suficiente e válido da eticidade da ação, na qual ele 

é encontrado, e nunca se saberá o valor moral da bela exposição de uma disposição ou ação.  

Até aqui creio estar completamente de acordo com os rigoristas da moral, mas espero ainda não me tornar com 

isso um latitudinário, pois ainda temo manter, no campo do fenômeno e do exercício efetivo do dever ético, as 

exigências da sensibilidade que, no campo da razão pura e da legislação moral, são inteiramente rejeitadas.  

Se estou, a saber, tão convencido – e justo porque o estou – de que a parte da inclinação numa ação livre nada 

prova da pura conformidade ao dever desta ação, logo, creio poder concluir justo a partir desta participação da 
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faculdade da escolha – a vontade – que Schiller passaria, então, a considerar a multiplicidade 

dos sentidos na edificação do Estado moral; a inclinação também estaria presente na 

fundamentação deste Estado novo e inaugural, que agora estaria assentado em uma nova 

concepção de vontade. De modo que, a humanidade plena e o estado ético só desabrocham das 

naturezas sensível e racional, como efeito unificado de ambos os motores. Sobre graça e 

dignidade já prenuncia as Cartas estéticas e a ideia de que a vontade deve permanecer livre 

entre o dever e a inclinação129. A lei geral deveria, assim, perder seu caráter abstrato e  

considerar cada caso particular; por outro lado, a expressão da beleza do ser humano só seria 

possível a partir da relação da parte sensível com a parte racional. Se, por um lado, o ser humano 

repele tudo o que é sensível e apenas através da abstração alcança o sentimento da sua liberdade 

racional, tal estado de ânimo não poderia ser favorável à beleza; em outros termos, não poderá 

ser favorável à Graça aquilo que luta contra a matéria. Por outro lado, se o ser humano deixa 

que o impulso da natureza o domine, desaparecem sua autossuficiência interior e os vestígios 

do ser humano em uma forma; ele começa a ser oprimido pela massa ou natureza comum, 

perdendo, assim, a sua Dignidade. Nessas reflexões de Sobre graça e dignidade são 

introduzidas algumas noções e conceitos que só aparecerão mais adiante nas Cartas estéticas, 

como, por exemplo, a ideia da beleza do jogo. No texto de 1793, no entanto, Schiller já assinala 

que a razão não deve dominar a sensibilidade, nem a sensibilidade deve dominar a razão, pois 

o estado de ânimo no qual razão e sensibilidade, dever e inclinação130, concordam e combinam 

                                                           
sua inclinação no seu agir moral. O homem, a saber, não está destinado a executar ações éticas singulares, mas a 

ser um ser ético. Não virtudes, mas a virtude é o seu preceito e a virtude não é mais que “uma inclinação para o 

dever.” Portanto, por mais que também as ações da inclinação e as ações do dever em sentido objetivo se oponham 

umas às outras, isso, porém, não ocorre em sentido subjetivo e o homem não apenas pode, mas deve combinar 

[Verbindung bringen] o prazer e o dever; ele deve obedecer com alegria à sua razão. Uma natureza sensível está 

associada a sua pura natureza espiritual não para atirá-la como um fardo ou removê-la de si como um espesso véu, 

não, mas para combiná-la [Verinbaren] do modo mais íntimo com seu si mesmo mais elevado. Já que a natureza 

o tornou em ser racional e sensível, isto é, em homem anunciou-lhe a obrigação de não separar o que ela combinou 

[Verbunden]; mesmo nas mais puras manifestações de sua parte divina não deve deixar para trás a parte sensível 

nem fundar o triunfo de uma sobre a opressão da outra. Somente quando ela brota de sua humanidade inteira como 

efeito unificado [vereinigte] de ambos os princípios, quando se tornou para ele em natureza, seu modo de pensar 

ético é recuperado, pois, na medida em que o espírito ético ainda usa o poder, o impulso natural ainda tem de opor-

lhe a força. O inimigo meramente derrotado pode erguer-se de novo, mas o reconciliado [versöhnte] é 

verdadeiramente vencido. SCHILLER F. Sobre graça e dignidade; trad. Ana Resende. Porto Alegre: Movimento, 

2008 pp. 37-39 
129 A vontade, deste modo, “permanece aqui entre duas jurisdições, e cabe exclusivamente a ela [decidir] de qual 

deseja receber a lei” (SAW, p. 471). VIEIRA, V. Entre a razão e a sensibilidade: A estética pós-kantiana e o 

problema da cisão entre sensível e supra-sensível. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2009, p.71 
130 Analisando o texto Sobre Graça e Dignidade, Vladimir Vieira afirma que: “De acordo com o autor, existem 

três relações possíveis entre nossas capacidades sensíveis e supra-sensíveis. Ou bem o homem resiste às 

inclinações com o propósito de seguir a lei moral; ou bem não o faz, e executa ações moralmente condenáveis; ou 

ainda não existe conflito, porque “razão e sensibilidade – dever e inclinação – concordam entre si” (SAW, p. 463; 

cf. tb. pp. 461-462). VIEIRA, V. Entre a razão e a sensibilidade: A estética pós-kantiana e o problema da cisão 

entre sensível e supra-sensível. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2009, p.69 
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entre si é a condição sob a qual ocorre a beleza do jogo. O conceito de vontade, para Schiller, 

não é determinado somente pelo mero dever ascético, nem é determinado pela inclinação dos 

sentidos. A vontade deve ser livre entre os dois. Ambos devem concordar para a ação moral e 

autonomia da vontade. O ser humano deve combinar o prazer com o dever, deve obedecer com 

alegria a sua razão.131  

 No início do segundo parágrafo, entre as noções de permanência e de modificação, é 

que encontramos a tese da carta IV.  

Todo ser humano individual, traz em si, quanto à disposição e destinação 

[Bestimmung], um homem ideal e puro, e a grande tarefa de sua existência é concordar 

[übereinzustimmen] em todas as suas modificações, com sua unidade inalterável.
132  

Neste trecho aparece novamente a ideia de caminho, por meio do termo destinação ou do termo 

disposição [Bestimmung], acrescida da noção de concordância [Übereinstimmung], enquanto 

tarefa para a existência do ser humano. Por um lado, temos as modificações [Abwechselungen], 

determinando o ser humano individual, por outro lado, temos a unidade [Einheit], determinando 

o ser humano ideal e puro. As modificações são aquilo que alteram o ser humano; a sua unidade 

é aquilo que permanece inalterável. Há uma inadequação entre aquilo que permanece e aquilo 

que se modifica no ser humano, de modo que esta relação entre permanência e modificação tem 

que ser reconciliada por meio de uma concordância entre permanência e alternância, as quais 

deveriam ser postuladas enquanto uma tarefa da razão. Essa concordância, assinalada no texto, 

indiciaria também uma ação-recíproca? Que modificações permanecem na unidade inalterável? 

O que na unidade inalterável decorre das modificações? Como já vimos, a relação de 

concordância entre as modificações e a unidade inalterável é um processo, ou seja, um 

procedimento que ocorre em etapas ao longo do tempo. O verbo concordar, em estado de 

dicionário, tem o sentido de pôr-se de acordo com, na direção de um consenso, correspondência 

ou harmonia. Seguimos a tendência que pensa o termo concordar, empregado por Schiller, no 

                                                           
131 No tocante ao texto Sobre o fundamento do deleite com objetos trágicos, Vladimir Vieira afirma: “Muitos 

supõem que exista uma contradição entre o prazer que sempre esteve tradicionalmente associado ao domínio da 

estética e os altos propósitos que se espera alcançar para a humanidade no comércio com seus objetos. Para eles, 

parece estranho sustentar que o traço mais fundamental de uma tal experiência seja algo tão pequeno quanto a 

mera capacidade de produzir satisfação [Vergnügen] no sujeito, dado que seu fim último é a promoção da 

moralidade. [...] Schiller tenciona mostrar que este raciocínio não procede. Por um lado, o prazer verdadeiramente 

estético, denominado satisfação livre, não se deixa confundir com o mero agrado dos sentidos e tem por base 

condições integralmente morais. A arte deve, portanto, “pôr-se a caminho por meio da moralidade” (SGV, pp. 

359-360)12; qualquer que seja o seu objetivo, ela só pode realizá-lo “no mais estreito acordo com o sentimento 

moral” (SVG, p. 360). VIEIRA, V. Entre a razão e a sensibilidade: A estética pós-kantiana e o problema da cisão 

entre sensível e supra-sensível. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS, 2009, pp.33-34 
132 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.29 
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sentido de conformidade, conciliação ou harmonia construídas. Aquilo que se adianta nesta 

passagem é o modo de operação da relação entre estado e personalidade, que só irá aparecer na 

Carta XI. Aqui, no entanto, Schiller já adverte sobre a diferença entre a produção dessa 

harmonia: há, diz ele, duas maneiras do homem temporal concordar [übereinstimmen] com o 

homem ideal e da permanência coincidir [zusammentreffen] com a modificação, a primeira 

ocorre pela opressão do homem empírico pelo puro; a segunda, quando a modificação ocorre 

como tarefa da Educação Estética, “o homem no tempo se enobrece em direção ao homem na 

Ideia” (SCHILLER, 1989, p.30). Nessa direção, Schiller defende que não é somente na Ideia 

que se produziria uma concordância entre a modificação e a unidade inalterável, haja vista que 

seria possível realizar na experiência uma certa concordância, sem oprimir o homem empírico.  

Schiller compartilha uma nota de rodapé com o leitor, na qual atribui a autoria desta 

formulação ao filósofo Fichte da Preleção sobre a Destinação do Douto, de 1794133. Com 

efeito, a vontade, para Fichte, deve estar em unidade consigo mesma e todas as forças dos 

homens devem concordar numa identidade perfeita e harmonizar-se entre si. Este é o momento 

no qual, pela primeira vez, o filósofo Fichte é mencionado nas Cartas estéticas, aquele que 

teorizara em sua Doutrina-da-Ciência acerca da forma do Eu puro, conceito por meio do qual 

o Eu é pensado, em linhas gerais, como a identidade absoluta do Eu e suas modificações, na 

medida em que não é apenas a vontade pura, entendida como mera determinação da razão, mas 

todas as forças do ser humano, que deveriam estar em harmonia para a formação do eu puro e 

a sua autoatividade. Tal definição de Fichte vem ao encontro da avaliação antropológica plena 

de Schiller. No entanto, para Suzuki em nota134, Schiller observa com muita reserva, e pensa 

um tanto diferente, acerca da “unidade absoluta” ser concebida na forma do eu puro. Ademais, 

não é por meio da pura identidade estática, ou na anexação unilateral do Não-eu pelo Eu, que 

se funda a autoposição da subjetividade, para Schiller. Com efeito, na avaliação antropológica 

plena de Schiller, que estamos a delinear, diferentemente de Fichte, na unidade irreconciliável 

                                                           
133  Para Fichte: “A destinação última de todo ser racional finito é, pois, unidade absoluta, identidade contínua, 

concordância total consigo mesmo. Essa identidade absoluta é a forma do eu puro e a única forma verdadeira do 

mesmo; ou antes: a expressão daquela forma é conhecida na possibilidade de pensar a identidade. Porém, qual 

destinação possa ser pensada como eternamente duradoura, tal está de acordo com a forma pura do eu. Que não se 

entenda isso pela metade e unilateralmente. Não é meramente a vontade que deve estar em unidade consigo mesma 

– desta se fala apenas na doutrina dos costumes –, mas todas as forças dos homens, que em si são apenas uma 

força, sendo distintas meramente na aplicação a objetos diferentes, devem concordar numa identidade perfeita e 

harmonizar-se entre si” FICHTE, Sämtliche Werke, v. VI, Seção III, p. 297 apud: SCHILLER, F. A Educação 

Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p. 140 
134 Para Suzuki, na nota 14: “A ideia de que não apenas a vontade, mas todas as forças do homem devem estar em 

harmonia vem ao encontro da perspectiva “antropológica plena” buscada por Schiller, embora ele veja com reserva 

o fato de a “unidade absoluta” ser concebida na forma do eu puro.” In notas: SCHILLER, F. A Educação Estética 

do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p. 140 
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do Eu ainda haveria espaço para a multiplicidade sensível, ou seja, para o Outro; a identidade 

do ser humano surgiria, então, da tensão entre o mundo, personificado na figura do Outro, e a 

forma, personificado na figura do Eu.  

 Embora esta disposição Ideal – a unidade inalterável do Si mesmo e suas modificações 

– se apresente em todos os seres humanos, porém, não a observamos empiricamente em todos 

eles. Nisso reside o empenho prático da Educação Estética, cuja tarefa é realizar no caráter 

físico de todos os seres humanos esta disposição Ideal. A representação objetiva desta 

disposição subjetiva do ser humano é o Estado, a unidade de toda multiplicidade, “a forma mais 

objetiva e, por assim dizer, canônica na qual a multiplicidade dos sujeitos tenta unificar-se” 

(SCHILLER, 1989, p.29). Ora, na avaliação antropológica plena de Schiller, porém, não só o 

conteúdo, como o sentimento e a inclinação são considerados ao lado da forma e da razão. O 

ser humano, que é composto em sua essencialidade tanto pela natureza quanto pela razão, tem 

de reconciliar, ou se quisermos, concordar em si mesmo, unidade e multiplicidade, modificação 

e permanência, antes de pretender realizar esta consonância na forma Estado. É por essa razão 

que em culturas ainda precárias, o caráter ético se afirma em detrimento e sacrifício do estado 

natural; nelas só o Estado consegue produzir uma unidade pelo sacrifício da multiplicidade. 

Sendo assim, é necessário que o Estado seja capaz de honrar a especificidade de cada cidadão; 

antes disso, o próprio súdito tornado cidadão tem que ter honrado em si mesmo essa unidade.  

 Nesse sentido, Schiller acerta ao recorrer à bela metáfora do Estado como uma obra de 

arte. Comparando as três diferentes técnicas utilizadas ora pelo artista dito mecânico, ora pelo 

artista do belo e, ainda, pelo artista pedagogo e político, Schiller sugere como o Estado deve se 

relacionar com seus cidadãos; com base nas técnicas artísticas e no modo próprio pelo qual eles 

trabalham a sua matéria, dando forma a massa amorfa. O Estado deveria tratar a vontade dos 

seus cidadãos, para Schiller, da mesma maneira que o artista se ocupa da sua matéria. 

Acompanhemos, então, os artistas em seus ateliês: o artista mecânico, quando toma sua matéria 

para lhe dar forma, age sem receio de causar-lhe violência, “ele não quer o todo pelas partes, 

mas as partes pelo todo” (SCHILLER, 1989, p.30). Já o artista do belo, quando toma na mão a 

mesma massa, também não teme em fazer nela violência, sua diferença para com o artista 

mecânico reside no fato de que o artista do belo evitará mostrá-la, tentará, porém, “iludir o olho 

que protege a liberdade da mesma” (SCHILLER, 1989, p.30). Se mostra diferente, entretanto, 

do artista pedagogo e político [Staatkünstler], que já não submete sua matéria a qualquer 

violência, pois o ser humano é considerado a própria matéria e a sua tarefa final, que merece 

respeito e dignidade. “Aqui o fim retoma à matéria e é somente porque o todo serve às partes 
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que as partes devem submeter-se ao todo” (SCHILLER, 1989, p.30). Vale observar de 

passagem que o artista pedagogo e político, entretanto, não é capaz de produzir a bela arte, pois 

a bela arte não é didática. Aqui, o assunto é outro: a edificação de um Estado ético. A matéria, 

nesse caso, se antropomorfiza, ganha dignidade na sua própria formação, na qual a forma, 

importaria tanto quanto a matéria, que neste caso lhe é indissociável, de modo que a matéria se 

submete aos desígnios da forma, justamente porque aqui, nesta unidade, os seus interesses estão 

compreendidos, “cuidando de sua especificidade e personalidade não apenas subjetivamente, 

para um efeito ilusório sobre os sentidos, mas objetivamente e para a essência interna” 

(SCHILLER, 1989, p.30-31). A finalidade, então, retornou à matéria, porque esta corresponde 

às exigências da forma, o fim não se encontra somente na forma, porque a forma se tornara 

indissociável da matéria, na sua constituição própria. Assim, o Estado deve tratar o ser humano, 

encontrando nele a finalidade última, para não suprimir em nome de uma abstração o alcance 

de todas as suas potencialidades.  

 Nesta figura do Estado, enquanto Ideia do todo, já podemos enunciar, contudo, a quarta 

modulação do conceito de ação-recíproca, surgida neste instante de maneira ainda muito sutil 

e precária, como paráfrase da noção de comunidade135, que será fundamental para filosofia de 

Schiller. Por enquanto, observamos a reciprocidade: a destinação do Estado é derivada da 

destinação do homem, ou seja, “o Estado deve ser uma organização que se forma por si e para 

si, e é justamente por isso que ele só poderá tornar-se real quando suas partes tiverem se afinado 

com a Ideia do todo” (SCHILLER, 1989, p.31). O Estado como “representante da humanidade 

pura e objetiva no seio de seus cidadãos” só pode tornar-se real se coincidir com os próprios 

cidadãos, em sua multiplicidade e subjetividade, reforçando, novamente, a ideia da necessária 

concordância das partes com o todo.  

 A tarefa da Educação Estética, portanto, é percorrer o caminho que leva o ser humano, 

partindo da humanidade e liberdade subjetiva, até o alcance da humanidade e liberdade objetiva, 

                                                           
135 Fichte vê a sociedade em geral, para Ricardo Barbosa, como uma ação-recíproca entre as ações-recíprocas, 

tanto dos próprios indivíduos em relação entre si, como entre eles e a natureza. “A realização da razão resulta por 

isso cada vez mais diferenciada, a ação recíproca dos membros da sociedade cada vez mais complexa, as relações 

entre as diferentes categorias sociais cada vez mais ramificadas. Assim, a imagem imediata da modernidade que 

se deixa ver aqui é a de uma época num crescente processo de especialização que coloca em risco as maiores 

exigências humanas, pois tende a promover a fragmentação ao invés da unificação, o egoísmo e não a dinâmica 

entre os impulsos receptivo e comunicativo, a instrumentalização de uns pelos outros no lugar do reconhecimento 

recíproco das liberdades.” BARBOSA R., Educação moral ou estética? Sobre Schiller e Fichte; Pensando – 

Revista de Filosofia Vol. 8, Nº 16, 2017 p. 67 “De acordo com a “avaliação antropológica plena”, a harmonização 

da natureza pulsional humana deve ser o princípio não só de uma individuação bem conseguida (a enobrecedora 

síntese do “eu” como um complexo de forças sensíveis e espirituais), como também de uma socialização política 

tal que a síntese dos “eus” no Estado assegure a liberdade de todos e a de cada um.” Ibidem, p. 71 
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trajetória na qual o ser humano é tornado instante do todo e a sua subjetividade é honrada em 

toda sua singularidade. A ideia apresentada por Schiller é a de um percurso rumo ao universal, 

o qual não causaria prejuízo às particularidades, pois ao se tornarem unas consigo mesmas, ou 

seja, particulares tornadas singulares, foram tornadas singulares em concordância com o 

universal. O universal estaria presente no extremamente particular. Assim, “o Estado será 

apenas o intérprete de seu belo instinto, a formula mais nítida de sua legislação interna” 

(SCHILLER, 1989, p.31). Ora, se acaso o homem subjetivo não tiver se aproximado da 

humanidade objetiva, então, será pela opressão e alienação do primeiro que deverá vencer o ser 

humano objetivo. O homem que assim participa do Estado moral, por não ser uno consigo 

mesmo, submete-se ao severo rigor da lei, que estabelece o corpo social; neste caso, fatalmente, 

é contra o particular que surge “um corpo moral e coletivo.” (SCHILLER, 1989, p.141) 

No parágrafo que se segue, o texto trará a ação-recíproca entre as duas maneiras pelas 

quais o homem pode ser oposto a si mesmo, a primeira delas é como selvagem, momento em 

que os sentimentos lhe são mais dominantes do que os seus princípios, ou então, como bárbaro, 

momento em que os princípios predominam e destroem os seus sentimentos. O bárbaro e o 

selvagem prefiguram estados nos quais predominam apenas um lado de sua oposição 

necessária, apresentando, assim, as desvantagens deste predomínio no desenvolvimento 

unilateral das suas forças. Entre o selvagem, que despreza a arte e reconhece a natureza como 

soberana irrestrita, e o bárbaro, que escarnece e desonra a natureza, mas “continua sendo 

escravo de seu escravo por um modo frequentemente mais desprezível que o do selvagem” 

(SCHILLER, 1989, p.31), desabrocha, portanto, o terceiro elemento, o homem cultivado, 

estado no qual o ser humano fora cultivado e formado pela arte, formação e Cultura do gosto, 

em que nele se reconcilia natureza e liberdade, na medida em que ele faz da primeira sua amiga 

e honra a segunda, nas suas palavras: “põe rédeas a seu arbítrio”. 

 Nessa direção, Schiller retoma os temas da vontade e da tarefa ética, a saber, a 

construção moral da sociedade, acrescentando um elemento novo à reciprocidade examinada: 

“a força vitoriosa repousa a igual distância da uniformidade e da confusão” (SCHILLER, 1989, 

p.31). Com efeito, por um lado temos a razão, regida pela necessidade moral, na sua exigência 

por unidade, afirmando-se no todo da sociedade pela imposição de sua unidade em detrimento 

da multiplicidade; por outro lado temos a natureza, regida pela necessidade física, que requer 

multiplicidade, afirmando-se no todo da sociedade pela imposição de sua multiplicidade ao 

edifício moral da sociedade. Schiller reconhece a reciprocidade operando, a saber, que no 

primeiro caso ainda é necessário que se reconheça a multiplicidade, e no segundo, que se 
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reconheça a unidade; mas afirma que para encontrar a totalidade de caráter de um povo é 

necessário que ocorra um distanciamento, seja da uniformidade, seja da multiplicidade. Ao final 

dessa carta, sobre a teoria de Estado, Schiller pensa essa distância como “reordenamento 

racional” e não como anulação do sensível. Um reordenamento estético, certamente, pois, 

lembremos, a fundamentação da principal tese de Schiller, “é pela beleza que se vai a 

liberdade.” Se exige, para tanto, a recapitulação dos “princípios mediante os quais a razão se 

guia em geral numa legislação política.” Na devida compreensão de que, para Ricardo Barbosa, 

os princípios que orientam a razão na legislação política do Estado, 

[...] são precisamente os que permitem a reconstrução da obra da natureza pela 

liberdade, ou seja, a transição da necessidade física à necessidade moral pela 

dissolução dos vínculos meramente naturais e seu reordenamento racional.136  

Ainda sobre o papel do Estado, no início da Carta VII, Schiller nos propõe uma questão: “Seria 

o caso de esperarmos tal obra do Estado?” Schiller é certeiro ao responder que é impossível, 

“pois o Estado em sua forma presente originou o mal e o Estado, a que se propõe a razão na 

Ideia, não poderia fundar esta humanidade melhor, pois nela teria de ser fundado” (SCHILLER, 

1989, p.43). Na escala temporal que Schiller está mobilizando, isto é, indo ao mundo grego e 

regressando criticamente ao mundo moderno, a conclusão que se tem no quadro da experiência 

para uma transformação no Estado é de que “será necessário considerar extemporânea toda 

tentativa de uma tal modificação no Estado”, isto é, tal modificação ocorrerá fora do tempo, 

além do tempo determinado; talvez por isso a ideia de suprimir o tempo no tempo. Assim, 

aparece pela primeira vez no texto a palavra cisão, embora as noções de ferida, separação e 

dilaceramento de forças já estivessem presentes na carta anterior, em suas palavras: “até que 

seja de novo suprimida a cisão no interior do homem e sua natureza se desenvolva o suficiente 

para ser ela, mesma, artista e capaz de assegurar realidade à criação política da razão” 

(SCHILLER, 1989, p.43). 

 “A natureza aponta-nos o caminho a ser percorrido da criação física à criação moral” 

(SCHILLER, 1989, p.43). Schiller, então, fala de uma luta das forças elementares nos 

organismos inferiores, a qual deveria ser apaziguada, para que daí desponte o homem ético. 

Encontramos um possível esboço, ainda precário, da efetuação da ação-recíproca apresentada 

no excerto abaixo:   

Assim também no homem ético, o conflito dos elementos, dos impulsos cegos deve 

ser primeiro acalmado, e a oposição grosseira há de ter cessado antes que se ousar 

                                                           
136 BARBOSA R., Educação moral ou estética? Sobre Schiller e Fichte; Pensando – Revista de Filosofia Vol. 8, 

Nº 16, 2017 p.69 
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favorecer a multiplicidade. Por outro lado, antes que se possa submeter sua 

multiplicidade à unidade do Ideal, é preciso que a autonomia de seu caráter esteja 

assegurada e que a submissão a formas estranhas e despóticas tenha dado lugar a uma 

liberdade decorosa.137 

Encontramos nessa passagem o conflito de elementos, dos ditos impulsos cegos interiores ao 

ser humano, que deveriam ser acalmados subjetivamente, ou seja, a oposição grosseira que a 

cisão impõe com braço forte deve ter cessado antes que se favoreça a multiplicidade. Antes de 

submeter a multiplicidade à unidade do Ideal é necessário garantir a sua autonomia da vontade 

e que, ao invés de submetê-la a formas estranhas e despóticas tenha se dado lugar a uma 

liberdade decorosa. 

 É preciso que o homem natural não abuse de seu arbítrio e conheça a liberdade, ainda 

pelas mãos da natureza, e que o homem artificial use de fato sua liberdade, pois:  

A aprovação de princípios liberais é traição ao todo quando ela se conjuga a forças 

ainda em fermentação, reforçando uma natureza já de si prepotente; a lei da 

unanimidade torna-se tirania contra o indivíduo quando conjugada à fraqueza e a 

limitação.138 

O Estado, da maneira tal qual está posto, é a própria cisão do homem. Se por um lado temos o 

homem sendo lançado a uma cômoda servidão pelo temor à liberdade, por outro lado, ele foge 

para o selvagem descompromisso do estado de natureza pelo desespero provocado por uma 

tutela pedante. Sem um estado fundado no ideal de humanidade despontam por todos os lados 

insurreições e usurpações que pretendem apoiar-se na natureza e, tragicamente, o domínio da 

força cega [blinde Stärke], ou seja, da ação irracional, contrária a fins, denominada por Schiller 

de “a grande senhora de todas as coisas humanas”, e que a “força cega intervenha 

[dazwischentritt] e resolva [entscheidet] o pretenso conflito de princípios como se fosse um 

pugilato” (SCHILLER, 1989, p.44). 

 

1.5. A interpretação da Revolução Francesa  

 

O difícil não é fazer, mas controlar uma revolução  

Mirabeau 

 

                                                           
137 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.43 
138 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.43 
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A última carta retomara cada tema tratado nas cartas anteriores, para poder sintetizá-los 

por meio da introdução de dois novos pares de termos. Esse é o caso da ação-recíproca entre o 

bárbaro e o selvagem, que se localiza entre a perversão e a grosseria. A Carta V, no entanto, 

inicia-se com uma pergunta retórica ao leitor crítico, a qual por sua vez retoma a argumentação 

do final da carta anterior, questionando, agora, se um tal caráter apresentado pelo espírito do 

tempo contemporâneo a Schiller, isto é, se o caráter do povo francês apresentado pelos últimos 

acontecimentos políticos da Revolução, se este seria, portanto, justamente aquele caráter Ideal 

do homem cultivado, cuja definição se encontra determinada por Schiller no final da Carta IV.  

Nesse sentido, por mais estranho que pareça ao leitor, somente após já terem sido 

apresentadas as quatro primeiras cartas introdutórias que Schiller, na Carta V, convoca a nossa 

atenção para o “objeto que mais salta aos olhos neste amplo quadro [Gemälde]”139 (SCHILLER, 

1989, p.33). O quadro de que fala Schiller é o “caráter do nosso tempo”, e o objeto é a 

Revolução Francesa; precisamente, os últimos desfechos e acontecimentos políticos que 

resultaram em fracasso político e instabilidade. Antes de tudo, percebemos aqui o movimento 

do pensamento que, de modo inusitado, toma como objeto de análise um acontecimento 

histórico, visando a uma singular compreensão do tempo. Em Schiller, assim como em todo 

idealismo alemão, a Filosofia torna-se propriamente, nos termos de Günther Anders140, a 

maneira pela qual o pensamento reage a um acontecimento histórico extremo, no nosso caso, 

este evento é a Revolução Francesa.   

As ideologias inerentes às ações políticas e às práticas revolucionárias em curso, e no 

seu pleno acontecer, estão, portanto, à plena disposição do espírito desses intelectuais de bom 

senso que, no caso da intelligentsia alemã, se encontram em distância e segurança suficiente, 

para poder julgar, de forma pretensamente isenta, a liberação do novo produzido pela 

Revolução. A expressão “o arbítrio está desmascarado” (SCHILLER, 1989, p.33) indicia, nesse 

                                                           
139 “Ao atestar o direito do cidadão aqui e acolá (diesseits und jenseits) certamente refere-se, cronologicamente, às 

mutações revolucionárias na França e à Revolução Americana, que lhe antecedeu. Esta pôs fim a um sistema 

econômico-social incompatível com a perspectiva da natureza sensível do homem. Em 1760, a nobreza 

latifundiária sulista americana mantinha quatrocentos mil escravos nas lavouras e como servilismo pessoas em 

grandes propriedades, e, em 1776, a independência ocorreu pela via da decisão congressista, o que não eliminou a 

beligerância entre a realeza britânica e os movimentos coloniais autonomistas. A escravidão serviu de suporte para 

um sistema produtivo, eminentemente capitalista e de desigualdade, em um mesmo Estado cindido. [...] O sistema 

escravocrata, frente ao liberal industrializado foi uma das causas marcantes da Guerra de Secessão (1861-1865).” 

SILVA, J.A. Fragmento e Síntese, p.41 Os movimentos fundados no sentimento de autonomia, liberdade e 

igualdade, que continuariam afetando as regiões americanas por mais de cinquenta anos, foram vistos e refletidos 

na Europa, onde estavam as matrizes do colonialismo estendido ao novo mundo, à Africa, à India, ao Oriente 

próximo e ao extremo.  
140 Cf. ANDERS, G. Endzeit und Zeitenende. Gedanken über die atomare Situation. C. H. Beck, München 1972; 

ANDERS, G. Reflexões sobre a Bomba H. In: Dissent 1956 
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agora histórico de Schiller, que o ser humano consciente de si e do poder das suas ações, bem 

como consciente das suas ilusões e desilusões, reconhece as ilusões que o fizeram acreditar no 

poder ilimitado do despotismo do Estado, mas não apenas, na medida em que ele passa a 

acreditar no seu poder de determinar o destino das instituições, Igreja e Estado e da História, 

indo além, até a tentativa de inverter o Tempo141.  

Após um longo período de alienação, sob o julgo dos poderes tirânicos do absolutismo, 

descrito pelo autor como sendo um período de indolência e ilusão, o súdito teria, então, 

despertado deste sono inerte. A expressão despertar carrega muitos significados que poderiam 

explicar o sentido desse uso pelo filósofo: o primeiro deles, o menos explícito, está relacionado 

com a passagem abrupta e imediata de um estado de relação do indivíduo com a sociedade, no 

qual ele é súdito, para outro estado, no qual deveria tornar-se cidadão. O segundo significado, 

mais implícito, tem a ver com a contraposição entre estados, estar dormindo e estar acordado, 

sono e vigília: o sono estaria para a ilusão, enquanto que a vigília estaria para razão. No 

acontecimento, o indivíduo torna-se espécie, encontra-se na República e o súdito é tornado 

cidadão: eles se levantam, discursam, debatem e, então, tendo vivenciado esta passagem, pela 

forte maioria de votos, exigem a restituição de seus direitos inalienáveis, outrora negados, ao 

longo de todos os anos de trevas em que foram ultrajados sob a égide do Absolutismo.  

Termos como: quadro [Gemälde], retratar [malt sich], desmascarar [entlarven], figura 

[Gestalt] e drama [Drama], estão todos presentes nos primeiros parágrafos desta presente carta, 

fazendo referência implícita à Revolução, apresentada em um cenário trágico, o qual sugere a 

dramaticidade histórica presente nesses acontecimentos políticos, como se Schiller analisasse a 

Revolução como um espetáculo teatral142. É, assim, como espectador, que Schiller realiza uma 

                                                           
141 Esse trecho faz referência tanto ao uso feito na Revolução Francesa de tambores revolucionários para demarcar 

a passagem do tempo ao invés do uso dos sinos das igrejas, quanto do calendário revolucionário francês, 

simbolizando a ruptura com o passado e com o calendário cristão, tendo sido baseado no ciclo da natureza.  
142 Gustave Flaubert, no romance Educação Sentimental (1869), nos brinda com uma imagem paradoxal da 

Revolução da 1848, mas também encontramos a noção de teatralidade histórica operando: “Ele carregava a arma 

e disparava, enquanto conversava com Frédéric, tão tranquilo no meio do motim como um horticultor em sua 

horta. Um rapaz de avental de aniagem o adulava para obter cápsulas de pólvora, a fim de usar seu fuzil, uma bela 

carabina de caça que “um senhor” tinha lhe dado. — Apanhe aqui nas minhas costas — disse o burguês —, e 

suma! Você vai ser morto! Os tambores batiam à carga. Gritos agudos, hurras de triunfo elevavam-se. Um turbilhão 

contínuo fazia a multidão oscilar. Frédéric, preso entre duas massas compactas, não se mexia, fascinado, aliás, e 

se divertindo tremendamente. Os feridos que caíam, os mortos estendidos não pareciam verdadeiros feridos, 

verdadeiros mortos. Ele tinha a impressão de assistir a um espetáculo.” (FLAUBERT, G. A educação sentimental. 

Trad. de Rosa Freire D'Aguiar. São Paulo: Penguin Companhia, 2017)  

Silvio Rosa afirma que: “A resposta de 1798 [O Conflito da faculdade de filosofia com a faculdade de direito] é 

bem conhecida. Nela, contudo, vale insistir: não é propriamente o drama revolucionário, nem os feitos nem a 

gesticulação que os acompanha; o que é significativo é a forma pela qual a Revolução se constitui como espetáculo, 

a maneira pela qual ela é acolhida pelos espectadores que dela não participam diretamente mas que a tomam em 

consideração, assistem aos seus desdobramentos e que, em certa medida, se deixam arrastar por ela. É assim que 
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dura crítica à Revolução afirmando que, mesmo tendo sido motivada por legítimas exigências, 

ela fracassara no objetivo central da Revolução, que era alcançar a dignidade do ser humano.  

É sabido que Schiller só perdera a crença na Revolução Francesa por causa do Terror 

Jacobino, momento no qual a abstração burguesa chegara ao poder político, tendo na sua 

máxima expressão simbólica o uso da guilhotina pelo tribunal revolucionário para a decapitação 

e morte do rei Luis XVI e toda sua família; posteriormente, o mesmo tribunal perseguiria e 

mataria os próprios líderes revolucionários, Jean Paul Marat, Georges Danton, Camilles 

Desmoulins e Maximilien Robespierre, quando, nas palavras do dramaturgo: “A revolução é 

como Saturno, devorará os seus próprios filhos.” (BÜCHNER, 2016, p.24) 

A descrição interpretativa deste período de passagem da História é realizada por Schiller 

levando em conta as suas contradições internas, ao lado da crítica dura e negativa sobre a 

Revolução. O texto segue narrando também os aspectos positivos e a necessidade histórica da 

Revolução. No entanto, a crítica dos aspectos fecundos da Revolução segue até o momento no 

qual a violência entra em cena, e se instaura como um dispositivo político para contestação e 

exigências de direitos. Neste primeiro instante, Schiller não relativiza as exigências por direitos 

que foram reclamadas pelos cidadãos franceses, mas condena seu método violento que 

colocaria em risco tanto a dignidade dos que exigem quanto o alcance e a duração efetiva da 

Revolução. Como se poderá ver à frente, Schiller não está defendendo a ordem do Estado 

Absolutista, ao contrário, afirma com forte convicção que os “fundamentos do velho Estado são 

podres”; justamente por isso, por esta crise interna, esses fundamentos balançam, pois já são 

ruínas.  

 Ao perseguirmos ainda o fio desse mesmo raciocínio, a Revolução Francesa não estaria 

reduzida às suas insuficiências, pois, por um lado, ela teria sido vitoriosa, ao colocar abaixo o 

velho edifício da injustiça e ter dado fim ao Absolutismo. A crítica realizada por Schiller à 

Revolução é, nesse sentido, tão dura quanto a proferida contra o Absolutismo pelo dito 

Iluminismo. A compreensão da realidade de um Estado que balança, pois seus fundamentos 

podres cedem, nos levaria a crer, assim, que, para Schiller, este era de fato o momento oportuno 

para a efetuação da passagem do Estado da Necessidade ao Estado da Liberdade, da 

Necessidade Física para Necessidade Moral, nas suas palavras, “parece dada a possibilidade 

                                                           
tomar partido por esse acontecimento de modo inteiramente desinteressado (ou seja, sem os componentes 

patológicos presentes, por exemplo, na busca do lucro, do poder ou das honrarias) é tomar partido pelo universal 

(ou seja, pelo interesse da razão). ROSA FILHO, S., “O Sonho de Robespierre”. In: Eclipse da moral: Kant, Hegel 

e o nascimento do cinismo contemporâneo. São Paulo: Barcarola, Discurso Editorial, 2009, p. 238) 
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física de entronizar a lei, de honrar finalmente o homem enquanto fim em si mesmo e fazer da 

verdadeira liberdade o fundamento do vínculo político” (SCHILLER, 1989, p.33). 

O tom da resposta à promessa da Revolução Francesa não deixa de ser menos duro, 

afirma Schiller: “Esperança vã!” (1989, p.33). Esta não seria, no entanto, uma vã esperança 

somente para os revolucionários franceses comprometidos com a prática revolucionária, mas 

também para os intelectuais alemães que, de longe, acreditavam em uma revolução burguesa 

pacífica. A tese defendida nessa carta assinala um paradoxo dialético da utopia do intelectual, 

para tomarmos de empréstimo os termos de Paulo Arantes, nas palavras de Schiller: “A 

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

receptiva” (SCHILLER, 1989, p.33). No momento oportuno, por um lado, havia todas as 

condições e possibilidades ditas físicas para a transformação social e política efetiva, porém, 

não havia, por outro lado, as condições e possibilidades morais para se fundamentar tais 

transformações. A fim de resolver este paradoxo, o filósofo propõe uma Educação Estética143. 

Era necessário, portanto, que antes da Revolução houvesse uma outra revolução que fosse capaz 

de preparar o caminho, e lhe dar as estruturas morais para sua realização efetiva.  

A sequência da dura crítica opera por meio dos binômios introduzidos na carta anterior, 

a saber, selvagem e bárbaro. Schiller constata que, durante a Revolução, se pode observar o ser 

humano se retratando [sich malt] em seus atos, por um lado expressando selvageria, por outro 

lado, lassidão. Os termos derivam do binômio anterior e expressam nada menos que o 

desenvolvimento unilateral das esferas das capacidades humanas, análise que compõe uma das 

partes do diagnóstico antropológico da sociedade cindida, “os dois extremos da decadência 

humana, e os dois unidos em um espaço de tempo” (SCHILLER, 1989, p.33). Aqui 

encontramos a manifestação sensível de uma sociedade adoecida que se alastra pelos povos, 

regida ora pelo egoísmo, ora pela utilidade, ora pelo apego à propriedade privada, ora pela 

indiferença. Dentro deste espectro dualista, que lado da esfera seria mais preponderante do que 

o outro na dinâmica social? Neste agora histórico, encontramos no corpo social a maior 

preponderância do selvagem ou do bárbaro? Não cabe aqui adiantar a articulação da Teoria dos 

Impulsos, em que teremos explicações melhores e mais elaboradas, e poderemos retomar tais 

temas armados de um vocabulário mais refinado, com as ferramentas conceituais que esse 

argumento ainda prepara para nós. Em todo caso, encontramos nas Cartas a Augustenburg, 

                                                           
143 “Assim tal obra educadora deve realizar-se antes da Revolução, antes da transformação da sociedade segundo 

as exigências da razão e, além do mais, à margem do Estado existente e dos poderes sociais reais.” ARANTES P. 

Ressentimento da Dialética, SP: Paz e Terra, 1996, p.202 
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apresentada em nota por Suzuki, outra análise crítica de Schiller à Revolução Francesa, com o 

emprego de um tom muito mais duro do que já se vinha tratando o tema ao longo desta carta. 

Vejamos:  

A tentativa do povo francês de estabelecer-se em seus sagrados direitos humanos e de 

erigir uma liberdade política apenas pôs a luz sua incapacidade e falta de dignidade, 

lançando de novo na barbárie e na servidão não apenas um povo infeliz, mas com ele 

também uma parte considerável da Europa e todo um século. O momento era o mais 

propício, mas encontrou uma geração corrompida, que não estava à altura dele, e não 

soube dignifica-lo nem aproveitá-lo.144 

Guardadas as diferenças, encontramos um contraponto possível ao argumento schilleriano em 

Rousseau, no seguinte argumento acerca do uso da violência e da necessidade histórica da 

Revolução. Localizamos tal tema em um trecho do Segundo Discurso, o qual indicia, por um 

lado, um presságio, e por outro lado, uma crítica ao retorno da lei do mais forte no campo 

político. 

O déspota só é senhor enquanto é o mais forte e, assim que se pode expulsá-lo, 

absolutamente não lhe cabe reclamar contra a violência. A rebelião que finalmente 

degola ou destrona um sultão é um ato tão jurídico quanto aqueles pelos quais ele, na 

véspera, dispunha das vidas e dos bens de seus súditos. Só a força o mantinha, só a 

força o derruba; todas as coisas se passam assim, segundo a ordem natural, e seja qual 

for o resultado dessas revoluções breves e frequentes, ninguém pode lamentar-se da 

injustiça de outrem, mas unicamente de sua própria imprudência ou de sua 

infelicidade.145 

Para Schiller, no entanto, ao invés de realizar alguma espécie de reconciliação, ou até mesmo 

uma superação, a Revolução desencadeou, ao contrário, o aprofundamento das cisões dos 

velhos tempos. É por essa razão que a inflexão mais marcante que a crítica de Schiller coloca à 

Revolução Jacobina é o paradoxo entre a cultura teórica e a prática, o qual se voltará mais à 

frente, mas que neste instante se expressa por meio da noção de perda do momento oportuno, 

por uma falta e incapacidade na formação moral dita subjetiva, que, no entanto, só poderia ter 

sido alcançada, nos termos de Schiller, por uma formação estética, que naquele momento, 

porém, ainda estava bloqueada. Na coxia do pensamento filosófico de Schiller, se supõe como 

hipótese que, se acaso tivesse sido realizada uma formação e Cultura do gosto, conforme o 

programa sistemático da Educação Estética, poderia ter sido dado ao ser humano objetivo todas 

as condições subjetivas para aproveitar o καιρός, realizando na efetividade as aspirações e 

utopias subjetivas, por meio de uma emancipação objetiva, coletiva e social.  

                                                           
144 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p. 141 
145 ROUSSEAU, J.-J. Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1978, p. 280. 
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 Na sua crítica à Revolução Francesa, Schiller nos apresenta uma concepção de 

sociedade que é dividida radicalmente em classes; mais uma vez encontramos operando no 

texto as relações de predominância, ou desigualdade entre polos opostos, que é o que nos 

interessa quando pensamos na noção de ação-recíproca. Nas classes mais baixas e numerosas 

encontramos impulsos grosseiros e sem lei, que diante da dissolução da ordem civil, tais 

impulsos se libertam e são guiados com furor indomável, na busca somente de sua satisfação 

animal. Uma afirmação um tanto difícil de demonstração, convenhamos, não muito palatável 

ao gosto do leitor revolucionário, que estaria presente na constatação de Schiller, quando o 

filósofo questiona as razões pelas quais as classes baixas sofreriam; tal sofrimento teria sido 

originado em decorrência do papel do Estado, incapaz de atender às exigências da humanidade 

dita objetiva, ou seja, incapaz de suprimir as necessidades mais básicas, como, por exemplo, a 

alimentação. Aqui, a causa do sofrimento é constatada na insuficiência da instituição Estado. 

Até esse ponto, porém, não encontramos nenhum problema, já que se havia dito de uma 

afirmação difícil, entretanto, a crítica continua e ainda afirma que: mesmo que as classes baixas 

tivessem motivos objetivos suficientes para se queixar deste Estado, para Schiller, elas 

deveriam não apenas suportar tais contradições da necessidade histórica, mas também deveriam 

honrar subjetivamente as suas instituições, como Laocoonte, deveriam possuir uma disposição 

de ânimo sublime. Nesse sentido, Schiller lança mão de uma questão ambígua acerca do Estado 

Absolutista, para o leitor atento, que está julgando os últimos acontecimentos: “Será lícito 

censurá-lo [Estado] por descuidar da dignidade da natureza humana, quando ainda era válido 

defender-lhe a existência?” (SCHILLER, 1989, p.33). A “administração” da vida social poderia 

ter sido diferente? De que maneira o Estado Absolutista operava uma organização da sociedade 

civil? Schiller nos responde que, o Estado ora dividia o corpo social por meio da força de 

separação, ou da força de gravidade, ora acirrando a divisão social das classes, só unindo as 

camadas sociais pela coesão dos interesses de classe. A resposta de Schiller, a todas estas 

questões, é muito clara e não deixa dúvidas, quando vem ao encontro com o êxito da Revolução: 

“Sua dissolução é já sua justificação” (SCHILLER, 1989, p.33). 

 Do outro lado do espectro desta sociedade dividida em classes, encontramos também 

aqui apresentadas as classes ditas civilizadas; para elas, Schiller reserva uma crítica lancinante. 

As classes ditas civilizadas são consideradas mais repugnantes pela visão que nos dão de sua 

languidez e depravação do caráter; o que estarrece a Schiller é que a fonte de sua depravação é 

a própria cultura, contradição que assinala, deste modo, os efeitos maléficos produzidos pelo 

desenvolvimento unidimensional das capacidades humanas, causado por um processo na 
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cultura de especialização progressiva das habilidades. Nesta passagem, acerca da situação das 

classes ditas civilizadas, podemos observar dois pontos: o primeiro é de que a lei corrompe, se 

pensarmos que as classes ditas civilizadas estão em convívio com a cultura, que não deixa de 

estar relacionada à formação da moral. O segundo aspecto é que a cultura não pode ser 

estritamente separada do desenvolvimento técnico, de modo que a técnica deveria ser pensada 

como um problema, ou até mesmo como um paradoxo no desenvolvimento da sociedade civil. 

A fonte da corrupção moral das classes civilizadas é a própria cultura entendida na sua forma 

técnica. Qual seria, então, a fonte da violência das classes baixas, a opressão da desigualdade?   

 De todo modo, Schiller reforça sua crítica com a observação de Platão na República, de 

que o “mais nobre é que é o mais abominável em sua destruição” (SCHILLER, 1989, p.34). Se 

a selvageria das classes baixas poderia ser perdoada pela ausência do convívio com a força 

formadora da arte, as classes ditas civilizadas, dispondo, pois, de todo arcabouço da Cultura e 

sua força formadora, eram responsáveis para Schiller por sua depravação moral. O que tais 

observações constatam nas ações durante a Revolução é um estado de verdadeira desordem 

social – anomia –, pois nenhum dos estamentos desempenhava mais um papel fixo na 

constituição da sociedade civil, as classes sociais foram corrompidas e se perderam em meio às 

transformações. 

 Vale a pena voltar o nosso olhar para uma expressão no texto que ganha uma conotação 

irônica. Quando Schiller faz uso do termo Ilustração do Entendimento [Auflärung des 

Verstandes], ele está criticando precisamente aqui os limites das regras do entendimento que, 

de fato, não influenciaram o campo moral, o qual, sem as impressões dos sentidos, solidificou 

a corrupção e a tirania dos princípios. A cultura produzida pela “Ilustração do Entendimento” 

terminou por corroborar para o desenvolvimento desigual e unilateral das forças humanas, o 

qual não afetou apenas a produção e o saber, mas também se estendeu ao sentimento e à ação. 

Nesse sentido, emprestamos um termo retirado das Cartas Filosóficas, com o qual podemos 

afirmar que esta Ilustração não deixa de ser uma “Ilustração pela metade”, ou seja, encontramos 

nesta passagem uma crítica aos limites do Iluminismo. A influência desta Ilustração pela 

metade, ao invés de corroborar com o enobrecimento do caráter e das ações morais por 

intermédio de uma Cultura e formação do gosto, ao contrário, só justifica e solidifica a sua 

própria corrupção, fragmentação e degradação moral, que além de tudo, são muito bem 

justificadas por meio de sua letra morta, de máximas e axiomas criados pelo mero 

Entendimento. O princípio moral tornado déspota, nesse processo histórico, é tão nefasto para 
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formação do caráter, pois se impõe com grande força, usurpando da sensibilidade todas as suas 

potencialidades, esgotando, por isso, a extensão da capacidade de suas esferas. 

 De que maneira isso se refletiria no campo moral? Diante do Entendimento, que é 

apresentado ao lado do dever, das ideias e princípios morais, a natureza, entendida ao lado da 

inclinação, é usurpada de seus direitos, para nos fazer experimentar a tirania do dever ascético 

no campo moral. Os princípios morais são determinados, em detrimento dos flagelos e açoites 

direcionados à inclinação. Nessa direção, o texto apresenta uma afirmação um tanto nebulosa: 

“A decência afetada de nossos costumes recusa à natureza o primeiro voto perdoável, para 

conceder-lhe em nossa ética materialista um voto último e decisivo” (SCHILLER, 1989, p.34). 

O que o filósofo sugere aqui é que a nossa compreensão moral de uma ética materialista inverte 

precisamente o papel que a natureza deveria desempenhar na formação dos costumes [Sitten], 

ao invés de conceder à natureza a precedência, anterioridade e primeira etapa na formação, 

justamente por onde a nossa humanidade desabrocharia, se confunde, ao contrário, com sua 

finalidade moral, momento em que nossa humanidade já deveria ter alcançado o seu Ideal mais 

elevado.  

 Esta é uma época caracterizada pelo egoísmo, da qual faz parte um Estado que separa 

os homens no lugar de uni-los. Como já vimos, a crítica ao egoísmo aparece também nas Cartas 

filosóficas. Nas Cartas estéticas, o egoísmo não é só uma característica desta sociedade, mas é 

um problema próprio da estrutura em que se fundara este sistema. Schiller constata que o 

egoísmo e a decadência alcançaram também as sociedades aristocráticas, nas quais suas boas 

maneiras retratam no fundo uma intrínseca depravação.  

O paradoxo da cultura é considerado por Schiller como o pharmakon grego, por um lado 

a cultura é considerada causa do problema, como se observa no argumento desta presente carta, 

porém, por outro lado, a cultura é também a solução do vetor central de nosso problema. A 

“ilustração do entendimento”, contudo, se desenvolve progressivamente pela especialização das 

capacidades humanas, através da cultura entendida em sua forma técnica que, ao invés de 

formar o ser humano em sua inteireza, obriga o desenvolvimento de uma única capacidade cada 

vez mais específica, tornando o ser humano dependente cada vez mais desta sociedade 

fragmentada que realiza seus indivíduos enquanto fragmento, na medida em que ele é formado 

por meio da cultura da especialização, tal como descrito na Carta VI. Ao final da carta V, além 

de localizar ainda outras contradições imanentes do seu agora histórico, com as quais Schiller 

ainda terá de se haver, retorna, justamente, o movimento pendular parabólico concernente às 
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aporias do espírito do tempo, que ora balança para perversão, ora para grosseria, ora 

desnaturado, ora meramente natural, ora superstição e ora descrença moral. 

 No trecho a seguir, Schiller apresenta mais um par de opostos, desta vez, um tanto 

inusitado. Schiller evidencia uma relação de oposição hierarquizada entre o negro escravizado 

[Neger] e o pensador europeu [Denker]. Não se trata apenas de termos opostos, há uma relação 

de hierarquia entre eles. De modo que, os termos de pares de opostos começam a se 

complexificar, além de estarem em oposição, passam agora a ser hierarquizados. Os pares 

seriam antitéticos e hierárquicos. “Em outras partes do mundo a humanidade será honrada no 

negro; na Europa será humilhada no pensador” (SCHILLER, 1989, p.44). Resta pensar duas 

hipóteses para o trecho no qual Schiller opõe, como muitas outras de suas oposições 

hierárquicas, a figura do negro escravizado contra a do pensador europeu. Cabe-lhe responder 

agora não mais de modo hipotético, mas de maneira apodítica. Podemos ver ao menos duas 

interpretações para o seguinte trecho: a primeira trataria de uma ironia indignada, que constata 

que se o progresso desigual das forças formadoras prosseguir sua marcha obstinada, se 

inverteria, portanto, tal relação histórica de hierarquia, e o valor de humanidade passaria, então, 

a ser honrado na figura do negro, tida como indigna de tal valor e passaria a ser humilhada, ou, 

se preferirmos, desonrada no pensador europeu. Levantamos esta primeira hipótese para 

rapidamente abandona-la. Este trecho indica, com efeito, uma promessa visionária de ação 

futura, considerando que, após já ter sido realizada a revolução por meio da Educação Estética, 

em um movimento de relatividade, essa ação futura mudaria a relação de valor com o passado, 

nesse sentido, o negro, que ainda estava sob o julgo da escravidão, no futuro seria honrado nele 

a sua humanidade negada, abolindo-se, deste modo, a escravidão; enquanto que o pensador 

europeu seria humilhado por gerações futuras pelo seu silêncio covarde, pela omissão 

desprezível diante da barbárie da escravidão146. “Die Weltgeschichte ist das Weltgericht”147. 

Existe uma relação hierárquica, em que o termo inferior consiga escapar desta relação de 

opressão. Só é possível mudar essa hierarquia mudando a lógica do discurso. Este trecho revela 

                                                           
146 Humboldt, sob influência de Wolf, não deixou de apontar a escravidão como condição da cultura e formação 

gregas: “[...] A escravidão. Esta retirou dos ombros dos homens livres uma grande parte dos trabalhos cuja 

realização demanda exercício unilateral do corpo e do espírito. Ele [o grego livre] tinha agora ócio para usar seu 

tempo em prol da formação de seu corpo através da ginástica, de seu espírito através das artes e ciências e de seu 

caráter por meio da participação ativa na vida política, da convivência e da própria reflexão” HUMBOLDT, 1903, 

p.271 apud: BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche, Campinas-SP: Editora Phi, 

2021 p.57 
147 “A história mundial é o tribunal mundial”. Verso extraído do poema Resignation, de 1786, de Schiller.  
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o paradoxo entre a prática da escravidão nas periferias coloniais e o discurso Ilustrado sobre a 

liberdade na metrópole148. 

 

1.6. Os gregos em contraponto aos modernos: uma questão de modelos  

 

Volte para o antigo e será moderno 

Giuseppe Verdi 

 

 Na Carta VI, Schiller inicia o primeiro passo do movimento ternário ou esquema triádico 

de sua filosofia da história, que consiste em propor diante desse presente um retorno reflexivo 

ao passado, por meio de um exercício da razão, a fim de poder realizar uma comparação entre 

um suposto modelo de antiguidade, a saber, a Antiguidade grega, e o presente, para que, em um 

terceiro momento, possa realizar, a partir do presente, um movimento de viravolta, 

redirecionando o olhar de sua reflexão na direção de um futuro ideal, ainda a ser alcançado na 

experiência por meio da Educação Estética149. Tal movimento realizado pelo trabalho do 

pensamento lança mão, para nós, de pelo menos uma questão: qual escala de temporalidade 

Schiller mobiliza para poder pensar o seu problema? Tudo indica que a duração temporal e o 

fuso horário, nas Cartas estéticas, é projetada em séculos e milênios; vale adiantar aqui a 

previsão de Schiller localizada na Carta VII, a qual afirma que a Educação Estética é uma tarefa 

para mais de um século. Além de que, ao final desta presente carta, Schiller menciona um 

                                                           
148  Diante das exigências apresentadas por Schiller para restabelecer a totalidade, unidade e harmonia perdidas 

dos homens, é compreensível que o projeto de uma Educação Estética seja considerado uma tarefa para mais de 

um século. “O caráter da época, portanto, deve por um lado reerguer-se à cega violência da natureza e, por outro, 

regressar à sua simplicidade, verdade e plenitude” (SCHILLER, 1989, p.44). Nesse momento do texto, Schiller 

fala sobre várias tentativas isoladas de modificação do Estado, ou seja, outras revoltas e revoluções que poderiam 

ser até bem sucedidas. É sabido que Schiller tinha consciência histórica do presente e certamente nesta passagem 

da Carta VII, Schiller faz referência à Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Haitiana, de 1791148. Schiller 

tinha interesse pela História da América, pois traduzira em 1777 o livro do norte-americano William Robertson 

chamado História da América [Geschichte von Amerika]. Não obstante, Schiller, por outro lado, adverte o leitor 

astuto, entretanto, que no todo nada melhorará por meio de tentativas de transformações isoladas, haja vista que o 

problema real e concreto estaria no comportamento e no caráter do ser humano. 
149 Ao tratar do esquema triádico na filosofia de Schiller, Márcio Barros afirma que: “Nicholas Martin (...) chama 

com propriedade a atenção para uma altamente similaridade entre as construções históricas que servem de base 

para ambas as obras [Schiller e Nietzsche]. Nos dois casos, argumenta, estamos diante de um esquema triádico em 

que a cultura grega antiga aparece como referência ideal do passado (se bem que Schiller priorize a Grécia clássica 

e Nietzsche, contrariamente, a trágica), cujo desaparecimento é seguido por um longo processo de decaimento e 

degeneração, o qual, por fim, haverá de ser superado no futuro, por meio de algum tipo de retomada do ideal 

antigo. Nos dois casos, portanto, a Grécia antiga é vista, ao mesmo tempo, como modelo cultural com o qual o 

presente é criticamente comparado e como farol que ilumina o caminho da redenção.” BARROS, M. B. Ser 

humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas (SP): Editora Phi, 2021, p.34 
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trabalho servil pela humanidade que seria realizado durante milênios. Ao mobilizar uma volta 

aos gregos, e depois, viravoltar o pensamento em direção a uma redenção futura, propondo a 

partir da Antiguidade clássica um prognóstico de uma sociedade ideal vindoura, Schiller estaria 

aparentemente operando, como Rousseau, com um modelo nostálgico, centrado no passado em 

detrimento do presente.   

 A pergunta ao leitor atento, a qual abre a presente carta, questiona se a força com a qual 

Schiller realizou a sua crítica contra a Revolução Francesa, pensada como o símbolo do fracasso 

de nosso tempo, não teria sido, afinal, uma crítica excessiva. O que fundamenta tão dura crítica 

aos acontecimentos políticos contemporâneos? Esta pergunta não é menor, antes aponta ao 

leitor atento o início de um movimento argumentativo, preparando-o para a digressão ao mundo 

grego, dando seguimento ao terceiro grande movimento espiralado do texto. Com efeito, no 

momento em que o filósofo parecia mirar os acontecimentos políticos contemporâneos, Schiller 

historiador dá um passo atrás. Um pormenor salta aos olhos quando se compara o volume 

textual encontrado na Carta V, que trata da Revolução: ele é muito menor do que o encontrado 

na Carta VI, que trata da comparação entre o mundo grego e o mundo moderno. No último são 

apresentados os objetos de discussão desta carta, isto é, a comparação entre o mundo grego, ou, 

se quisermos, a humanidade grega e o mundo moderno, ou, se preferirmos, a humanidade 

moderna. Ao comparar, Schiller pergunta-se pela possibilidade de, com base no contraste entre 

o modelo grego e o modelo moderno, propor uma finalidade geral para o homem.  

 Em sua pergunta hesitante, apresentada no começo da Carta VI, Schiller responde ao 

leitor crítico afirmando que não acredita ter se excedido contra o nosso tempo, mas que a sua 

crítica teria sido convincente. Abandonando, então, o exame dos fatos, Schiller retoma a 

perspectiva da filosofia da história, perguntando se este processo ocorrido com o povo francês 

não seria semelhante ao de outros povos. Entre as perspectivas de Rousseau e Kant, 

encontramos, então, sua contribuição para a questão, na Carta VI: 

[...] este quadro se assemelha à humanidade atual, mas assemelha-se também a todos 

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

através da sofisticação, antes de poderem retomar a ela pela razão.150 

Schiller reconhece que não é nenhuma peculiaridade a França ter realizado o caminho da 

cultura, com ou sem a economia dos meios revolucionários, pois, sem distinção, o filósofo 

afirma, todos os povos tiveram de abandonar a natureza através da sofisticação [Vernünftelei], 

                                                           
150 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.35 
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antes de poderem retomar [zurückkehren] a ela pela razão. Retomar a natureza não seria, 

contudo, reaver aquilo que uma vez se havia perdido, mas estabelecer um contraste entre 

infância e maturidade, por meio da razão, a fim de dar continuidade ao desenvolvimento. Como 

já vimos na Carta II, significa “refazer regressivamente os passos que a natureza antecipara 

nele”. É o que significa esse duplo movimento de sair da natureza rumo à cultura e de regressar 

à natureza pelo trabalho da razão. 

 Schiller já havia falado em caráter físico, caráter moral e caráter ético. Neste momento, 

com o olhar do historiador, observa atentamente o caráter do tempo [Zeitcharakter], em 

contraste com uma forma passada de nossa humanidade, especialmente a forma da humanidade 

grega. Schiller insere um comentário acerca da natureza grega, em detrimento da natureza 

moderna.  

A glória da formação e do refinamento, que fazemos valer, com direito, contra 

qualquer outra mera natureza, não nos pode servir contra a natureza grega, que 

desposou todos os encantos da arte e toda dignidade da sabedoria sem tornar-se, como 

a nossa, vítima dos mesmos.151  

 O modelo com o qual Schiller opera coloca os gregos tanto na posição de rival quanto de guia 

para os modernos. O filósofo caracteriza o que realmente diferencia os gregos dos modernos: 

“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, 1989, p.35). Os gregos conseguem unificar aquilo que os modernos só conseguem 

vivenciar de modo fragmentário, pois lá os sentidos e o espírito não tinham seus domínios 

rigorosamente separados. O mundo helênico era a fonte a partir da qual foram despertadas as 

forças espirituais do ser humano. Naqueles dias ainda não se havia incitado a divisão belicosa 

entre natureza e espírito, responsável pela demarcação das fronteiras entre as faculdades 

humanas. No mundo grego, tanto a poesia quanto a especulação, cada qual a seu modo, 

honravam a verdade. “Por mais alto que a razão se elevasse, trazia consigo, amorosa, a matéria 

e por fina e rente que a cortasse, nunca a mutilava” (SCHILLER, 1989, p.35). Na relação entre 

as faculdades, Schiller contrapõe o ato de cortar, entre os gregos, ao ato de mutilar, dos 

modernos, apresentando alguns termos contrastantes, como, por exemplo projetar e decompor, 

mesclar [mischte] e dilacerar. “Embora decompusesse a natureza humana e a projetasse, 

ampliada em suas partes, em seu magnífico círculo divino, não a dilacerava, mas a mesclava de 

maneiras diversas, já que em deus algum faltava a humanidade inteira” (SCHILLER, 1989, 

                                                           
151 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.35 
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p.35). Os gregos152 teriam, assim, efetuado uma circunscrição, nomeada de círculo divino, na 

qual, apesar de decompor a natureza humana, projetavam, ampliada e mesclada, uma totalidade 

harmônica. Márcio Barros, ao falar da ciência da Antiguidade e do ideal de formação, para 

Wolf, faz uma contraposição entre as realizações gregas e modernas: 

A Wolf, como, em geral, aos helenistas, esta cultura aparece como um terreno no qual 

o espírito humano se exercitou livremente em todos os campos nos quais se poderia 

desenvolver e em cada um deles alcançou culminâncias absolutamente admiráveis. E 

aqui é de menor importância a questão de se saber se a ciência grega foi refutada por 

Galileu, se a filosofia grega foi ultrapassada pela de Kant, ou se a arte grega é menos 

perfeita que a moderna – ponto este, aliás, em que a opinião de Wolf não destoa da de 

Winckelmann. O que realmente importa é que a cultura grega deu ao espírito humano 

livre campo para o máximo desenvolvimento possível de todas as potencialidades que 

se expressaram na sua ciência, filosofia e arte.153 

 Liberdade, harmonia, plenitude, espontaneidade: tais atributos do mundo grego 

permitem a Schiller apresentar, por contraste, uma dura crítica aos modernos. No conjunto, 

pode-se ver quão diferente é a condição moderna, haja vista que a imagem possível que se tem 

do homem moderno é composta por fragmentos, de modo que: 

[...] para reconstituir a totalidade da espécie, é preciso indagar, um a um, todos os 

indivíduos. Entre nós, é-se tentado a afirmar, as faculdades da mente manifestam-se 

também divididas na experiência, tal como o psicólogo as distingue na 

representação.154  

A fragmentação é constitutiva do mundo moderno; ela não ocorre apenas nas faculdades da 

mente, mas na organização do trabalho, nas classes sociais e nas atividades que os indivíduos 

realizam no interior dessas classes, na medida em que, especializados, eles desenvolvem apenas 

uma parte de suas potencialidades, assinalando um desenvolvimento unilateral de suas forças e 

capacidades. 

Já o homem moderno, vitimado pela crescente especialização e compartimentação dos 

ofícios e saberes, desenvolve apenas um aspecto particular e isolado das suas 

potencialidades, constituindo-se assim apenas como fragmentos da humanidade. A 

                                                           
152 Há uma característica na concepção sobre a Grécia por parte do classicismo alemão que é considerada muito 

apolíneo. Segundo Márcio Barros, a identificação entre Schiller e o apolíneo tem naturalmente um fundamento. 

Nessa direção, afirma Barros que: “(...) a oposição nietzschiana entre o apolíneo e o dionisíaco reflete claramente 

a oposição (...) desde o final do século XVIII (...) a oposição entre a estética classicista e a romântica” (BARROS, 

2021, p.32). Schiller é, obviamente, identificado com a primeira vertente. Contudo, é certo que Schiller não 

vislumbrou uma Grécia dionisíaca, porém, cabe perguntar se: “Mas seria correto dizer que menosprezara a 

importância da dimensão instintiva do ser humano?” (BARROS, 2021, p.33). Desde os estudos médicos Schiller 

dedicou especial importância para os aspectos materiais do conhecimento. Ainda cabe perguntar se: “E ter-se-ia 

ele recusado a sondar em profundidade os mais obscuros meandros da alma humana?” (Ibid.). Para dimensionar 

os aspectos dionisíacos da obra de Schiller, vale destacar, segundo Márcio Barros que, no primeiro capítulo de O 

nascimento da tragédia, Nietzsche se tenha servido justamente da poesia de Schiller. Na interpretação de Márcio, 

o legado schilleriano pode ser seguido tanto no campo do apolíneo como no campo do dionisíaco. 

153 BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas-SP: Editora Phi, 2021 p.45 
154 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.36 
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rigor, não vê o filósofo como fato negativo a especialização e a divisão do trabalho 

que daí resultou: antes, considera como condição histórica necessária para o 

desenvolvimento individual de todas as diversas potencialidades que encerra o 

espírito humano. Mas, não obstante todos os avanços particulares de que é causa, a 

compartimentação do humano assim produzida é incompatível com o ideal de 

formação, e, portanto, com a plena realização humana, o que torna necessária a sua 

superação.155   

 Com efeito, acerta Barros, pois Schiller utiliza aqui novamente a imagem da balança, 

desta vez trata-se da balança da razão, para afirmar que não desconhece as vantagens dos 

modernos, como um todo, se pensadas como critério comparativo; no entanto, individualmente, 

nós modernos, não somos comparáveis aos gregos em nossos atributos: “Que indivíduo 

moderno apresentar-se-ia para lutar, homem a homem, contra um ateniense pelo prêmio da 

humanidade?” (SCHILLER, 1989, p.36). A diferença, para Schiller, se encontra na fonte das 

forças que mobilizam a ação: enquanto os gregos recebiam suas forças da natureza, que tudo 

une, os modernos recebem suas forças do entendimento, que tudo separa. De modo que, como 

em Rousseau, a causa da discrepância e distância entre os povos reside no próprio 

desenvolvimento histórico. “Foi a própria cultura que abriu essa ferida na humanidade 

moderna” (SCHILLER, 1989, p.36). Com efeito, Schiller explica historicamente o problema 

central da cisão [Entzweiung] na modernidade; a experiência ampliada e o pensamento cada 

vez mais preciso tornaram necessária uma separação mais nítida das ciências, isto é, uma 

sociedade cada vez mais especializada. O mecanismo do Estado teve de delimitar de maneira 

mais rigorosa os estamentos e negócios e, assim, “rompeu-se a unidade interior da natureza 

humana e uma luta funesta separou as suas forças harmoniosas” (SCHILLER, 1989, p.36). 

Abre-se, assim, historicamente, uma ferida no ser humano. 

 Na esfera do mundo grego, todos os encantos da arte e de toda dignidade da sabedoria 

são harmonizados; na esfera do mundo moderno, divorciam-se Estado e Igreja, as leis [die 

Gesetze] e os costumes [die Sitten]. A fruição foi separada do mundo do trabalho, e o mundo 

do trabalho foi separado do ciclo da natureza, o meio separado do fim, o esforço separado da 

recompensa. Nesse sentido, Schiller faz uso de uma analogia dramática:  

Eternamente acorrentado a um pequeno fragmento do todo, o homem só pode se 

formar enquanto fragmento; ouvindo eternamente o mesmo ruído monótono da roda 

que ele aciona, não desenvolve a harmonia do seu ser.156  

O ideal da Paideia [παιδεία], como processo de educação no qual os estudantes eram submetidos 

a um programa que procurava atender a todas as esferas da vida do ser humano, está, portanto, 

                                                           
155 BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas-SP: Editora Phi, 2021 p.77 
156 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.37 
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perdido para nós modernos. O homem moderno é produto de sua ocupação na vida do trabalho 

e da sua ciência, ou seja, daquilo que sabe. Schiller afirma a existência de uma participação 

fragmentária que, de certo modo, alguns membros isolados ainda estão unidos ao todo, mas não 

dependem de formas, que eles se dão espontaneamente a si mesmos, mas lhes são prescritas 

com severidade escrupulosa num formulário ao qual se mantém preso o livre conhecimento. “A 

letra morta substitui o entendimento vivo, a memória bem treinada é guia mais seguro que gênio 

e sensibilidade” (SCHILLER, 1989, p.37). 

 No seio da modernidade, a profissão tornou-se a medida do homem, cuja consequência 

é a de que, agora, se honra no cidadão apenas as suas habilidades particulares em determinada 

área do saber. “Quando em um se honra a memória, noutro o entendimento tabelar, e num 

terceiro a habilidade mecânica, quando quer ver ao mesmo tempo essas habilidades isoladas e 

exercitadas numa grande intensidade” (SCHILLER, 1989, p.37). Na modernidade, em nome da 

honra e por causa das recompensas, se aniquilam as múltiplas habilidades humanas em 

detrimento de uma única habilidade. Ora, mesmo o gênio que não faz dos limites de sua 

profissão os limites de sua atividade, tem seu talento mediano consumido pela parca soma de 

suas forças, “e é preciso ser já uma cabeça incomum para conservar suas predileções sem 

prejuízo de sua profissão” (SCHILLER, 1989, p.38) Aos olhos do Estado, as forças não devem 

superar os ofícios, nem a mais alta carência espiritual do gênio rivalizar com seu ofício. O 

Estado é tão ciumento de seus servidores que prefere compartilhar seu homem com uma Vênus 

Citereia, deusa do amor carnal, do que com uma Vênus Urânia, deusa do amor espiritual. Com 

efeito, o Estado prefere desenvolver em seus cidadãos a sua parte sensível em detrimento de 

sua parte espiritual, sem a qual não se dará a formação plena de sua humanidade.  

 As consequências da cultura de especialização se estendem para o domínio objetivo do 

Estado e suas instituições. A multiplicidade do ser humano é sacrificada em detrimento do todo 

abstrato do governo. 

Vai se aniquilando assim, pouco a pouco, a vida concreta individual, para que o 

abstrato do todo prolongue a sua existência precária, e o Estado continua eternamente 

estranho a seus cidadãos, pois que o sentimento não pode encontra-lo em parte 

alguma.157  

Neste parágrafo do texto, Schiller explicitará um vínculo de interdependência insatisfatório 

entre a parte governante e a parte governada dentro da lógica do Estado moderno. Neste Estado, 

                                                           
157 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p. 38 
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a multiplicidade dos homens é simplificada por uma operação do entendimento que a classifica, 

de sorte que a parte governante recebe a multiplicidade da humanidade somente por 

representações de segunda mão. Com efeito, a parte governante perde completamente a 

humanidade nesta representação, já que os governados são um mero produto do entendimento 

especulativo, o qual não consegue alcançá-los em sua multiplicidade. Ora, por outro lado, a 

parte governada recebe com frieza as leis que são tão pouco endereçadas a ela. Eis a situação, 

afirma Schiller, de muito dos Estados europeus, “a sociedade positiva decompõe-se num estado 

de natureza moral (...) no qual o poder público é apenas um partido a mais, odiado e ludibriado 

por aquele que o torna necessário e acatado somente por aquele que pode dispensá-lo” 

(SCHILLER, 1989, p.38). 

 Ao fundamentar um diagnóstico histórico-crítico da modernidade, Schiller acentua que 

o desenvolvimento do processo de dilaceramento foi vivido internamente ao ser humano, mas 

potencializado por uma esfera exterior e objetiva, denominada espírito de governo. “Este 

dilaceramento que arte e erudição introduziram no homem interno foi aperfeiçoado e 

generalizado pelo novo espírito de governo” (SCHILLER, 1989, p.37). A arte aqui é 

compreendida de modo genérico, na sua conformidade à técnica, a qual não pode ser confundida 

com bela arte ou a arte do Ideal. Esse processo, contudo, começou ainda no mundo antigo. Não 

foi possível, nas primeiras repúblicas, preservar a singeleza dos primeiros costumes e das 

relações primevas, mas a arte e a erudição, ao invés de conduzirem a humanidade a um 

progresso para um novo estado de coisas, denominado por Schiller de vida animal superior, ao 

contrário, degradaram-se até uma vida mecânica vulgar e grosseira. Ademais, a esfera do 

mundo grego, em que cada indivíduo gozava de uma vida independente e podia, quando 

necessário, elevar-se à totalidade, também se degradou, dando lugar a uma engenhosa 

engrenagem, cuja vida mecânica, em sua totalidade, “é formada pela composição de infinitas 

partículas sem vida” (Ibid.).  

 Diante da cisão, interior e exterior, que caracteriza a modernidade, Schiller examina se 

a humanidade poderia ter tomado um caminho diverso. Para isso, opõe o modo de operação dos 

campos do saber e da produção, examinando como foram afetados ao longo do processo 

histórico pela fragmentação. No campo do saber, por um lado, o espírito especulativo teve de 

tornar-se um estranho no mundo sensível, enquanto se empenhava pelas propriedades 

inalienáveis das ideias, perdendo, deste modo, a matéria em troca da forma. O espírito de 

negócios, por outro lado, fechado em si mesmo, num círculo uniforme de objetos, de certo 

modo, enclausurado pelas fórmulas, perdeu o todo da produção, como, por exemplo, quando 
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um sapateiro que conhecia a totalidade do processo de produção de um sapato passa a saber tão 

somente produzir uma única parte. O espírito especulativo, por um lado, quer modelar a 

realidade de acordo com o pensável, e “elevar as condições subjetivas de sua faculdade de 

representação a leis constitutivas da existência das coisas” (SCHILLER, 1989, p.39). O espírito 

de negócios, por outro lado, avalia toda a experiência em geral segundo um fragmento particular 

da experiência. Um é “vítima da sutileza vazia”, o outro fora vítima da “limitação pedante”. O 

que podemos observar é que encontramos aqui um certo despotismo do entendimento que 

legisla sobre a imaginação, anulando a sua riqueza, separando e impondo limites às coisas. Essa 

posição espiritual, no entanto, não se limita a uma mera condição subjetiva e interior, mas se 

estende, de fato, para o campo objetivo e exterior. 

As desvantagens desta posição espiritual não se limitaram, entretanto, ao saber e à 

produção; estenderam-se também ao sentimento e a ação. Sabemos que a 

sensibilidade da mente depende, segundo seu grau, da vivacidade, segundo sua 

extensão, da riqueza da imaginação.158 

Schiller denuncia criticamente aquilo que ele denomina de predomínio da faculdade analítica, 

isto é, do entendimento em detrimento da força e do fogo da fantasia. Nessa direção, Schiller 

nos oferece dois exemplos: o primeiro é o pensador abstrato que tem frequentemente um 

coração frio, “pois desmembra as impressões que só como um todo comovem a alma”; o 

segundo é o homem de negócios que possui frequentemente um coração estreito, porque sua 

“imaginação enclausurada no círculo monótono de sua ocupação” (SCHILLER, 1989, p.39) é, 

por isso, incapaz de elevar-se à compreensão de um tipo alheio de representação.  

   Nesta Carta VI, portanto, a linguagem do filósofo ganha dramaticidade, ao mobilizar 

várias imagens. Schiller, como vimos, apresenta em imagens como o entendimento intuitivo e 

o especulativo dividiram-se com intenções belicosas em campos opostos. Em intenso e 

constante conflito, passaram a vigiar com desconfiança e ciúme a esfera de atuação do outro, 

“cada um deu a si mesmo um senhor que não raro termina por oprimir as demais 

potencialidades” (SCHILLER, 1989, p.36). É como poeta, portanto, que o filósofo tira as 

melhores conclusões da cisão: “a imaginação luxuriosa devasta as penosas plantações” do 

entendimento e o espírito de abstração “consome o fogo junto ao qual o coração deveria 

aquecer-se e no qual deveria inflamar-se a fantasia” (SCHILLER, 1989, p.37). 

                                                           
158 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.39 
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 Como em Rousseau, Schiller propõe uma compreensão do tempo, em chave negativa. 

“Estava em meu caminho revelar a diretriz danosa e as fontes do caráter de nosso tempo, e não 

as vantagens com que a natureza o compensa” (SCHILLER, 1989, p.39). De fato, a análise 

privilegia mais as desvantagens do que as vantagens do caráter de nosso tempo, mostrando o 

que nele, de fato, carece. Há pouca coisa que se possa dizer vantajosa dentro desta fragmentação 

do ser moderno, porém, a constatação de Schiller é incontornável: não há progresso sem 

fragmentação, pois, diz ele:    

Aparição da humanidade grega foi indiscutivelmente um máximo que não podia 

perdurar neste nível, nem elevar-se mais. Não podia perdurar porque o entendimento, 

pelo acúmulo que até então realizara, tinha inevitavelmente de ser forçado a separar-

se da sensação e da intuição, e empenhar-se pela distinção do conhecimento; não podia 

também elevar-se mais porque apenas um certo grau de clareza pode coexistir com 

uma determinada profusão e calor.159 

A explicação não é de todo convincente, carrega consigo certa reconciliação ou acomodação ao 

rumo tomado pelo progresso; de todo modo, para Schiller, os gregos haviam alcançado o grau 

máximo de desenvolvimento, seja na produção, seja no saber, e caso quisessem progredir no 

sentido de uma formação ainda mais elevada, se tornariam, inevitavelmente, modernos, e teriam 

de “abrir mão da totalidade de seu ser e buscar a verdade por rotas separadas” (SCHILLER, 

1989, p.39). Sem nostalgia, legitimando o progresso, Schiller nos oferece a descrição do modo 

de operação da cultura, entendida enquanto meio de promoção das potencialidades humanas:   

Não houve outro meio de desenvolver as múltiplas potencialidades do homem senão 

opondo-as. Este antagonismo das forças é o grande instrumento da cultura, mas 

apenas o instrumento; pois enquanto dura, está-se apenas a caminho dela.160 

  Sem nostalgia, mas com olhar crítico, Schiller defende que a separação, quando 

exacerbada, não provoca uma ação-recíproca, embora produza benefícios para a humanidade. 

Se isola no homem as suas habilidades e pretendem, com isso, uma legislação exclusiva, assim, 

“diversas forças entram em conflito com a verdade das coisas”. De modo que o senso comum 

é obrigado a penetrar na profundeza dos objetos; “o entendimento puro usurpa uma autoridade 

no mundo sensível e o entendimento empírico procura submetê-lo às condições da experiência”, 

as duas disposições maturam até o limite possível e esgotam toda extensão das suas esferas.  

“Enquanto aqui a imaginação, por seu arbítrio, ousa dissolver a ordem do mundo, força acolá a 

razão a ascender às fontes mais elevadas do conhecimento e a buscar, contra ela, o auxílio na 

lei da necessidade” (SCHILLER, 1989, p.40).  

                                                           
159 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.39 
160 Ibidem, p.40 
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 Schiller chega, assim, ao paradoxo da cultura da especialização: não se trata de ação-

recíproca entre as forças, mas da exploração de seus limites, as quais, em conflito, “usurpam”, 

“submetem” e “esgotam” umas às outras. De modo que sua conclusão abre-se para um novo 

paradoxo: “O exercício unilateral das forças conduz o indivíduo inevitavelmente ao erro; a 

espécie, porém, à verdade” (SCHILLER, 1989, p.40). Quando concentramos toda a energia de 

nosso espírito em um único foco e o nosso ser a uma única força, aumentamos essa força isolada 

e a conduzimos artificialmente para além dos limites que a natureza parece ter imposto. Schiller 

oferece, como exemplo, a visão do satélite de Júpiter que pode ser vislumbrado por meio de um 

instrumento técnico, o telescópio que o astrônomo construiu, enquanto o ser humano dotado da 

capacidade visual que a natureza lhe deu jamais conseguiria sozinho tal feito. Em outro caso, 

Schiller nos oferece, como exemplo, a capacidade do ser humano de elaborar uma análise do 

infinito ou uma crítica da razão pura. Estes feitos não seriam possíveis se a razão não tivesse se 

isolado de toda a matéria, utilizado o seu poder através do mais alto esforço de abstração. Em 

nota, Marcio Suzuki aproxima esse paradoxo schilleriano da concepção da “insociável 

sociabilidade” de Kant, presente no texto Ideia para uma História Universal de um ponto de 

vista cosmopolita: 

O meio de que a natureza se serve para realizar o desenvolvimento de todas as suas 

disposições é o antagonismo das mesmas na sociedade, na medida em que ele toma 

ao fim a causa de uma ordem regulada por leis desta sociedade.161 

 Igualmente em referência indireta a Kant, que teria dissolvido em entendimento puro e 

pura intuição, Schiller nos propõe uma bela questão: “será o espírito capaz de trocar as severas 

algemas da lógica pelo livre andamento da força poética, de apreender a individualidade das 

coisas com sentido fiel e casto?” (SCHILLER, 1989, p.40). Com afirmações ásperas, mas 

esperançosas, Schiller convida o leitor a compartilhar seu projeto de formação: é razoável 

buscar resolver na experiência o problema da discrepância entre o progresso histórico resultante 

da unilateralidade das forças e a exigência da totalidade das forças humanas, pensando, assim, 

o ser humano feliz e perfeito.  

Ainda que o mundo todo ganhe, portanto, com a formação separada das forças 

humanas, é inegável que os indivíduos atingidos por essa formação unilateral sofrem 

sob a maldição desse fim universal. Ainda que o exercício ginástico forme corpos 

atléticos, somente o jogo livre e regular dos membros desenvolve beleza.162 

                                                           
161 KANT, Ideia para uma... apud :SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; em 

notas, trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.142 
162 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.41 
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Schiller é enfático em sua resposta, afirmando ser falso dizermos que a formação das formas 

isoladas torna necessário o sacrifício da totalidade de nossas faculdades. O que ocorre, de fato, 

é o sacrifício dos indivíduos em detrimento da espécie, o qual é vivido pelos indivíduos como 

sofrimento, imperfeição ou maldição. É como resposta a esse paradoxo ou crise histórica que 

Schiller apresenta o projeto de formação de uma Educação Estética: “tem de depender de nós 

restabelecer em nossa natureza, através de uma arte mais elevada, essa totalidade que foi 

destruída pelo artifício” (SCHILLER, 1989, p.41). Essa transformação em nossa natureza pode 

ser feita na modernidade, especificamente pela filosofia, a fim de que o ser humano deixe de 

negligenciar a si mesmo em vista de outros fins. Em outros termos, só por meio da arte mais 

elevada será possível reestabelecer em nossa natureza a totalidade, que estava presente nos 

gregos e que fora destruída pelo artifício [Kunst].  

Os indivíduos gregos eram homens por inteiro (ganze Menschen), pois neles a 

humanidade se mostrava por inteiro. Sendo homens por inteiro, seriam eles, sem 

dúvida, verdadeiramente homens, o que nos leva a identifica-los como protótipos do 

homem que brinca, que nada mais é que o homem tornado unidade harmônica de suas 

potencialidades.163  

 

1.7. A filosofia entre Ideia e ideologia: ousa ser sábio 

 

Na Ida, que em fontes brota e abunda em feras Junto 

ao Gágano o autor de homens e deuses Onde ara tem 

fragrante e umbroso luco, Solta os frisões do coche e 

os enevoa. De glória a comprazer-se, está no pino 

Contemplando a cidade e a frota argiva. 

Homero, Ilíada (canto VIII)   

 A filosofia de nosso tempo fora criticada por Schiller no final da Carta VII como sendo 

uma ideologia de Estado, fundada na carência e opressão e não na razão; incoerente, entre 

princípios e ações “a filosofia emprestará seu nome à opressão antes autorizada pela Igreja” 

(SCHILLER, 1989, p.44). No início da Carta VIII, Schiller propõe uma questão sintética, que 

retoma os temas tratados na carta anterior: “Deve a filosofia então retirar-se, desencorajada e 

sem esperanças deste campo?” (SCHILLER, 1989, p.45). Ao manejar o termo campo [Gebiete] 

no sentido de uma área de comando de “forças cegas” na qual se disputam interesses, Schiller 

desafia a filosofia, no âmbito deste domínio das formas, a responder à seguinte questão: 

                                                           
163 BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas-SP: Editora Phi, 2021 p.76 
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“Enquanto o domínio das formas se amplia em todas as direções, deve este âmbito mais 

importante de todos ficar à mercê do acaso informe?” (SCHILLER, 1989, p.45). 

 Contrapondo o acaso ou domínio das forças cegas à lei da sociabilidade, Schiller concede 

à filosofia uma tarefa peculiar: fundamentar outra maneira de derrotar as forças cegas, neste 

campo aberto. A razão não disputará uma luta imediata no campo político contra esse poder 

rude que resiste às armas empregadas pela própria razão; ao contrário, lançando mão de uma 

imagem do Canto VIII da Ilíada, a filosofia: 

[...] tal como o filho de Saturno na Ilíada, não descerá pessoalmente à arena escura. 

Ela escolhe o seu mais digno dos combatentes, investe como Zeus a seu descendente 

(Aquiles), de armas divinas e por meio da força vitoriosa deste, chega a grande 

decisão.164  

 A razão fez o que pôde para encontrar e estabelecer a lei, mas isto não foi o suficiente 

para a modificação do estado de coisas. Deste modo, entram em cena dois termos: o de força 

vitoriosa [siegend Kraft] e o de impulso [Trieb], dos quais a razão dependerá para realizar seu 

pleno objetivo no reino dos fenômenos.  

Sua aplicação depende da vontade corajosa e do vivo sentimento. Para que a verdade 

vença o conflito contra as forças, é preciso que ela mesma se torne primeiro uma força 

e apresente um impulso como seu defensor no reino dos fenômenos; pois impulsos 

são as únicas forças motoras no mundo sensível.165 

Para que se vença o conflito contra as forças cegas é necessário que a razão se torne e atue como 

uma força no campo dos fenômenos, isto é, como um impulso. Eis aqui apresentada a tese da 

Carta VIII. Se até agora, entretanto, não se comprovou a força vitoriosa da razão, pelo contrário, 

apenas sua insuficiência, a culpa não é só do entendimento que não soube revelá-la, mas 

também do coração que não se abriu para a razão, ou seja, do impulso que não agiu na direção 

da razão. 

 A insuficiência da Aufklärung des Verstandes, já mencionada acima, retorna aqui no 

contexto filosófico das luzes, como uma promessa ainda não realizada, dado o “domínio ainda 

tão geral dos preconceitos e esse obscurecimento das mentes, a despeito de toda luz que filosofia 

e experiência acenderam” (SCHILLER, 1989, p.45). Como Kant no seu texto Respondendo à 

pergunta: que é Ilustração?, de 1784, Schiller na mesma direção ensaia sua própria concepção 

do que seria a Ilustração: “Nossa época é ilustrada, isto é, descobriram-se e tornaram-se 

públicos conhecimentos que seriam suficientes, pelo menos, para a correção de nossos 

                                                           
164 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.45 
165 Ibidem, p.45 
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princípios práticos” (SCHILLER, 1989, p.45). O espírito de investigação criou possibilidades 

para a enunciação da verdade, destruindo as ilusões dos sentidos, o fanatismo e as superstições. 

Por outro lado, a própria filosofia, que fizera com que o ser humano se rebelasse contra a 

natureza, corrigindo os excessos da razão, chama-o de volta para o seu seio. 

 Então, se ainda somos bárbaros, argumenta Schiller, o problema não se encontra 

meramente nas instituições do Estado, mas na mente [Gemütern] do ser humano que ainda não 

pode compreender a verdade. A famosa expressão sapere aude, que na tradução para o 

português seria “ousa ser sábio”, repetida por Schiller, conclama a filosofia para essa tarefa do 

tempo. Como é sabido, Kant a utiliza no seu texto Respondendo à pergunta: que é Ilustração?, 

Sapere aude, cuja expressão é de Horácio, é o lema da Ilustração. Ousar ser sábio significa, 

sobretudo, ter coragem de pensar com autonomia, fazendo um uso não tutelado do 

entendimento; uma disposição que caberia a todos os seres humanos que, assim, resistiriam a 

toda autoridade entendida na forma do preconceito. 

 Em sintonia com Kant, Schiller responsabiliza “a inércia da natureza e a covardia do 

coração” pelo fracasso do projeto de emancipação (SCHILLER, 1989, p.46). De sorte que se 

apresenta novamente no texto um cenário de um campo de luta entre as forças, figurado pelo 

mito do nascimento de Minerva, deusa da sabedoria que surge completamente armada da cabeça 

de Júpiter, pois suas primeiras ocupações são guerreiras. A luta de Minerva sugere o combate 

“contra os sentidos que não querem ser arrancados do seu doce repouso” (Ibid.); uma luta contra 

a privação que dificulta a busca da verdade. “A luta contra a privação desgasta e esgota a maior 

parte dos homens a ponto de não lhes restar força para uma nova luta árdua contra o erro” 

(Ibid.). O ser humano, demasiado cansado do penoso esforço da sobrevivência, concede a 

outros a tutela sobre o seu entendimento, submetendo-se, pela ausência de referencial próprio, 

a fórmulas prontas do Estado e do clero.  

 A parte menor da sociedade continua bárbara e desprezível, aponta Schiller, isso porque, 

liberta do julgo da necessidade, submete-se aos tutores por sua própria escolha.  

Estes preferem, aos raios da verdade que escorraçam a ilusão agradável de seus 

sonhos, o crepúsculo dos conceitos obscuros, em que o sentimento é mais vivo e a 

fantasia arbitrária cria formas confortáveis.166  

                                                           
166 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.46 
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Se estes indivíduos não trocam a felicidade ilusória, mas confortável, pela sabedoria, é porque, 

paradoxalmente, diz Schiller, “seria preciso que já fossem sábios para que amassem a sabedoria: 

uma verdade já sentida por aquele que deu nome à filosofia” (SCHILLER, 1989, p.46).  

 Frente ao impasse histórico, Schiller propõe uma inversão de rota a ser realizada pela 

filosofia: a ilustração do entendimento não deve moldar o caráter, mas partir do caráter do ser 

humano, “pois o caminho para o intelecto precisa ser aberto pelo coração”167 (SCHILLER, 

1989, p.46). Em outras palavras, é preciso pressupor uma ação-recíproca entre o intelecto e o 

coração, a saber, a possibilidade de uma “formação da sensibilidade” [Ausbildung des 

Empfindungsvermögen], a fim de que a Ilustração coloque em evidência, ao mesmo tempo, o 

enobrecimento dos sentimentos e a perfeição ética da vontade.  

A formação da sensibilidade é, portanto a necessidade mais premente da época, não 

apenas porque ela vem a ser um meio de tornar o conhecimento melhorado e eficaz 

para a vida, mas também porque desperta para a própria melhora do conhecimento.168 

A filosofia deve seguir este caminho de mão dupla, formar o caráter pela Ilustração do 

Entendimento, realizando, ao mesmo tempo, a Ilustração como formação da sensibilidade. Vale 

a pena destacar que esta é uma articulação apenas possível pela mediação da ação-recíproca. É 

por essa razão que Schiller investiga, das Cartas VII à X, qual seria o instrumento eficaz para a 

formação plena do homem. Em primeiro lugar, como vimos, o filósofo pensou no próprio 

Estado cumprindo este papel, mas logo descartou esta hipótese. Em segundo lugar, cogitou o 

papel da Filosofia na Ilustração do entendimento, pensando-a como instrumento de formação 

da sensibilidade. No entanto, o Estado e a filosofia, isoladamente, não seriam capazes de se 

tornar atores centrais na modificação efetiva do presente estado de coisas. No começo da Carta 

IX, o filósofo lança mão de três questões que retomam o debate do final da carta anterior:  

Mas aqui não há talvez um círculo? Deve a cultura teórica propiciar a prática, e esta 

ser condição daquela? Toda melhoria política deve partir do enobrecimento do caráter 

– mas como o caráter pode enobrecer-se sob a influência de uma constituição 

bárbara?169 

 Schiller afirma, então, ter alcançado um instrumento capaz de solucionar o problema da 

relação, aparentemente insolúvel, entre cultura teórica e prática. “Este instrumento são as belas 

                                                           
167 “A necessidade mais urgente de nossa época parece-me ser o enobrecimento dos sentimentos e a perfeição ética 

da vontade, pois já se fez muito pela Ilustração do entendimento. Não nos falta tanto em relação ao conhecimento 

da verdade e do direito quanto em relação à eficácia desse conhecimento na determinação da vontade; não falta 

luz, mas calor, nem tanta cultura filosófica, mas cultura estética”. SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: 

numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.143  
168 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.46 
169 Ibidem, p.47 
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artes; estas fontes nascem em seus modelos imortais” (SCHILLER, 1989, p.47). As belas artes 

são consideradas livres, autônomas em relação ao estado170; não decorrem das convenções dos 

homens, gozando “uma absoluta imunidade em face do arbítrio humano” (Ibid.). Schiller grafa 

em itálico a palavra imunidade [Immunität], que em estado de dicionário tem acepções como, 

por exemplo, estar desobrigado de alguma coisa ou, então, a resistência adquirida de um 

organismo a um agente infeccioso e tóxico. Schiller mostra exemplos nos quais o arbítrio 

humano tentou interferir na verdade e na beleza. O legislador pode tentar interditar seu 

território, mas nunca nele imperar. Podem banir o amigo da verdade, mas a verdade mesma 

subsiste além de toda opressão; podem diminuir o artista, mas não falsificar a arte, pois a arte 

permanece como símbolo do eterno. 

 O gosto e o espírito da época frequentemente criam regras que acorrentam a liberdade 

da arte, daí Schiller, em nome da autonomia, sugerir uma formação ideal para os jovens artistas, 

descrevendo, de certo modo, qual poderia ser a função social do artista na sociedade. Ora, se o 

artista é filho de sua época, de seu tempo, “ai dele”, adverte Schiller, se for também discípulo 

da época ou até mesmo o seu favorito. 

Que uma divindade benfazeja arranque em tempo o recém-nascido ao seio materno e 

o amamente com o leite de uma época melhor, deixando-o que atinja a maturidade 

sob o céu distante da Grécia. Quando se tiver tornado homem volte, figura estrangeira, 

a seu século; não para alegrá-lo por sua aparição, mas terrível, como filho de 

Agamenão para purifica-lo.171 

 Com efeito, a sua matéria é tomada do tempo presente, porém, a configuração da forma 

alimenta-se de tempos mais nobres “ou mesmo da unidade absoluta e imutável da essência para 

além do tempo” (SCHILLER, 1989, p.48). De modo que na arte coincidem os interesses da 

beleza com os atributos da verdade, pois o artista extrai a sua forma da unidade absoluta e 

imutável da essência. É da natureza demoníaca da arte, que jorra a fonte da beleza; o demoníaco, 

no sentido presente em Goethe, entendido como o poder de exceder-se, ir além do 

condicionado, de se colocar no lugar do divino172. 

                                                           
170 “As leis da arte não são fundadas em formas mutáveis de um gosto de época contingente e amiúde totalmente 

degenerado, mas no que há de necessário e eterno na natureza humana, nas leis originárias do espírito.” 

SCHILLER, F. Cartas a Augustenburg ed. Cit., p.45 apud: SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa 

série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.143 
171 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.47 
172 “Em uma de suas discussões com Eckermann a respeito do demoníaco, Goethe faz a seguinte menção, 

frequentemente citada nas obras que tratam desse assunto, que ‘[...] na poesia, especialmente naquilo que é 

inconsciente, diante da qual razão e compreensão aquém, e que, portanto, produz efeitos que ultrapassam qualquer 

concepção, há sempre algo demoníaco.’ O demoníaco, como Goethe afirma repetidamente, não deve ser 

confundido com o diabólico. Representa o poder misterioso que pode se manifestar não apenas em certas 
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  A figura do artista ideal e sua relação com o tempo é o objeto de discussão na Carta IX, 

pois se ele toma a matéria do seu tempo, deve desprezar o juízo da época e se resguardar “das 

corrupções de sua época, que o envolvem por todos os lados” (SCHILLER, 1989, p.48). Então, 

em mais uma sugestão ao jovem artista, Schiller afirma que ele deve “elevar os olhos para a sua 

dignidade e lei, não os abaixar para a felicidade e a necessidade” (SCHILLER, 1989, p.48). O 

artista ideal afasta-se da contingência, do familiar, isto é, da esfera da realidade, mas não 

totalmente, haja vista que ele “deve, entretanto, empenhar-se em engendrar o Ideal a partir da 

conjugação do possível e do necessário” (SCHILLER, 1989, p.48). Como se vê, aqui também 

Schiller opera com a noção de ação-recíproca ao pensar a relação do artista com o tempo: a 

forma ideal é moldada entre o possível e o necessário, entre ilusão e a verdade, “nos jogos de 

sua imaginação e na seriedade de suas ações; deve moldá-lo em todas as formas sensíveis e 

espirituais, e lançá-lo silenciosamente no tempo infinito” (SCHILLER, 1989, p.48).  

 Oscilando entre quietude e impetuosidade, o artista ideal busca, por meio da ação-

recíproca, um equilíbrio entre tempo e eternidade. Embora o impulso criador divino o conduza 

à vida ativa, ele deve se afastar dos resultados rápidos e buscar como meta o absoluto, ou seja, 

deve deixar-se conduzir pelo impulso puro, o qual “é dirigido para o absoluto, para ele não 

existe tempo, o futuro torna-se presente tão logo tenha de decorrer necessariamente do presente” 

(SCHILLER, 1989, p.49). Schiller oferece ao leitor, dito jovem amigo da verdade e da beleza, 

mais uma sugestão de como, apesar de toda resistência do século, ele poderia satisfazer ao nobre 

impulso em seu peito. Novamente aparece para o leitor atento a acepção de caminho, quando 

Schiller prescreve ao artista que dê ao mundo no qual age a direção do bem; portanto, trata-se 

de uma sugestão ética na qual o curso argumentativo do texto d’A educação estética do homem 

indicia um caminho rumo ao verdadeiro. Schiller artista prescreve ao jovem que eleve seus 

pensamentos até o necessário e eterno: “quando, agindo ou formando, tiveres transformado o 

necessário e eterno em objeto de seus impulsos” (SCHILLER, 1989, p.49). A filosofia e a arte 

retornam conjugadas na Carta IX no fazer artístico, para tentar resolver um problema insolúvel, 

que é o da transformação pela teoria da realidade prática.  

O edifício da ilusão e do arbítrio cairá, terá de cair, já terá caído, tão logo tiveres a 

certeza de que ele se inclina; é preciso, contudo, que se incline no homem interior e 

não apenas no exterior. No silêncio pudico de tua mente educa a verdade vitoriosa, 

exterioriza-a na beleza, para que não apenas o pensamento a homenageie, mas para 

que também os sentidos apreendam, amorosos, a sua aparição. E para que não te 

                                                           
personalidades, mas em coisas, eventos ou épocas inteiras.” Râmbu, N., O demonismo da criação na filosofia de 

Goethe. Trans/Form/Ação [online]. 2012, v. 35, n. 3 [Acessado 21 Junho 2021] , pp. 67-80. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/S0101-31732012000300004>. Epub 13 Dez 2012. ISSN 1980-539X. 
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aconteça receber da realidade o modelo que deves oferecer-lhe, não te atrevas à sua 

duvidosa companhia antes de estares seguro de um cortejo ideal em teu coração. Vive 

com teu século, mas não sejas sua criatura; serve teus contemporâneos, mas naquilo 

que carecem, não no que louvam.173  

A arte não é filha de uma época, ela é filha da liberdade, nasce de seus modelos imortais. O 

artista não deve ser servo dos seus contemporâneos, a bela arte não é uma arte do presente, mas 

feita para o presente.  

  Sobre a relação do artista com o público, Schiller aconselha independência e dignidade; 

embora, paralelamente, recomende no lugar da seriedade, o jogo. Com efeito, entra em cena 

aqui, pela primeira vez, a noção de jogo [Spiele]174 ou o brincar [das Spiel] como sugere a 

tradução de Márcio Barros em Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. A 

dignidade na arte não deve ser apresentada por meio da seriedade dos princípios e valores 

morais, mas por meio do jogo. Se perseverarmos na linha interpretativa de que há uma 

autoencenação de Schiller, como seguidor de Kant, então, concluímos, com base em Márcio 

Barros, que o conceito d’o brincar [das Spiel], é, sem dúvida, o mais frutuoso e fértil dentre os 

conceitos autênticos de Schiller.  

Se sob a oposição entre os impulsos sensível e formal se esconde a antiga preocupação 

schilleriana acerca da duplicidade da natureza humana e das condições de sua 

unificação, então o brincar, em que ambos os impulsos se harmonizam e unificam, 

corresponde a uma recolocação do tema da formação como realização plena e 

harmônica do humano, com o qual Schiller já vinha lidando desde o tempo de seus 

escritos médicos.175 

Logo, não se trata mais do jogo entre o entendimento e a sensibilidade como ocorre em Kant, e 

que alguns intérpretes de Schiller viram uma identidade do jogo schilleriano e do kantiano. 

Agora, porém, encontramos sob a interpretação de Márcio Barros a antiga duplicidade da 

natureza humana – matéria e espírito –, também em seu antigo sentido fisiológico dos textos 

médicos. Além disso, existe uma preocupação evidente de Schiller com as condições de 

unificação da natureza humana através d’o brincar, cuja preocupação indicia a efetuação da 

                                                           
173 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.49 
174 Em relação à noção de jogo, a qual aparece de maneira preliminar no texto Sobre o fundamento do deleite com 

objetos trágicos, Vladimir Vieira afirma: Não há, deste modo, qualquer contradição entre o prazer estético e os 

fins últimos que se supõe que a arte deva realizar. Atribuir a ela diretamente um objetivo moral significa “expulsá-

la de seu domínio característico, para impor a ela um trabalho que lhe é estranho e completamente antinatural” 

(SVG, p. 359). Perde-se, deste modo, o seu principal traço distintivo, que é a capacidade de promover a moralidade 

sem dor, por meio da satisfação – pois “o jogo transforma-se em um empreendimento sério, e entretanto é 

justamente através do jogo que o empreendimento pode ser melhor concluído” (SVG, p. 360). Isto, em última 

análise, é contraproducente para o propósito de fazer avançar o bem moral. VIEIRA, V. Entre a razão e a 

sensibilidade: A estética pós-kantiana e o problema da cisão entre sensível e supra-sensível. Rio de Janeiro: 

UFRJ/IFCS, 2009, p.35 
175 BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas-SP: Editora Phi, 2021 p.75 
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ação-recíproca. A formação como totalidade, unidade e harmonia aparece no conceito d’o 

brincar, quando os impulsos em uma totalidade se harmonizam e se unificam. 

 Contudo, se a política, o Estado e a filosofia estão corrompidos, de que modo é possível 

enobrecer o caráter, elevando o estado físico ao moral? Nesta presente carta, o círculo se realiza 

como perfectum, pois o início se conecta ao fim da argumentação deste primeiro capítulo das 

Cartas estéticas; o tema das belas artes que apareceu no início retorna agora no fim da 

argumentação. As belas artes nascem dos modelos imortais da Antiguidade grega e estão, 

portanto, imunes ao arbítrio humano. O legislador político não pode falsificar a arte. Ora, os 

artistas emergem vitoriosos da humanidade vulgar por sua força vital indestrutível. O artista é 

a figura responsável por realizar a arte do Ideal; logo, sua formação é imprescindível na 

Educação Estética, pois ele guia a humanidade decaída rumo à emancipação. O artista em sua 

juventude deve ser formado pelo modelo grego, para que volte na maturidade como figura 

estrangeira entre os seus e, então, tome distância de seus contemporâneos para poder realizar 

uma arte crítica capaz de purifica-los. O jovem artista deverá tomar sua matéria por meio da 

ação-recíproca, da unidade absoluta e imutável da essência. A arte do Ideal é feita para resistir 

ao trabalho destruidor do tempo. A tal ponto que, a verdade subsistirá na ilusão, ou seja, o 

verdadeiro se encontra numa obra de arte. “Mas como o artista se resguarda das corrupções de 

sua época, que o envolvem por todos os lados?” (SCHILLER, 1989, p.48) Como já visto, ele 

deverá empenhar-se em engendrar o Ideal a partir da conjugação do possível e do necessário. 

O artista deve moldar ilusão e verdade nos jogos de sua imaginação. Schiller sugere ao jovem 

amigo da verdade e da beleza que em todas as situações que ele encontrar seus contemporâneos, 

cerca-os de formas nobres, ou seja, dá-lhes a direção do bem, envolve-os, portanto, com os 

“símbolos da excelência”, até que a aparência supere a realidade e a arte supere a natureza. 

  

2. A VIA TRANSCENDENTAL DO MÉTODO: A AÇÃO-RECÍPROCA NA 

TEORIA DOS IMPULSOS 
 

2.1. Verdade-beleza e gosto-liberdade: belos costumes e bons costumes  

 

Aqui há uma corrente eterna em que cada anel está 

ligado ao outro de modo necessário. 

Schiller 
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 Na Carta X, Schiller começa, de fato, a operar com as condições e os termos necessários 

para o uso filosófico que fará da noção de ação-recíproca na Teoria dos Impulsos. Em primeiro 

lugar, contrapõe duas vias que afastam o homem de seu destino: nossa época, escreve Schiller, 

“marcha sobre ambos os descaminhos, vítima, por um lado, da rudeza, por outro lado, do 

esmorecimento e da perversão” (1989, p.51). Em seguida, apresenta um terceiro termo, 

afirmando que a beleza deverá recuperar o ser humano deste duplo desvio que a própria cultura 

o legou. Os termos rudeza e perversão substituem a já conhecida oposição da ação-recíproca 

entre selvagem e bárbaro. Mas, aqui, Schiller dá mais um passo, procurando descrever a tensão 

interna que ocorre entre eles, ao perguntar se a beleza “poderá, no selvagem, acorrentar a 

natureza e libertá-lo no bárbaro?” (Ibid.). Ora, trata-se de encontrar uma medida ou proporção176 

entre os termos opostos que possa orientar a relação do homem com a natureza; uma medida 

provocada pela beleza que possa estender e distender a um só tempo essa relação e possibilitar 

a formação da humanidade.  

 Para encontrar essa medida, Schiller, como Hegel em sua Estética, pergunta sobre a 

finalidade da arte, ou seja, se, de fato, como afirma o senso comum, “o sentimento educado 

para a beleza refina os costumes” (SCHILLER, 1989, p. 51). Essa afirmação acerca do 

sentimento educado apoia-se no fato da experiência cotidiana mostrar um gosto cultivado 

                                                           
176 No tocante ao tema da Stimmung em Kant, Arlenice Silva afirma: “A Stimmung adquire, então, o sentido de 

disposição, ou seja, de uma proporção entre as faculdades: precisamente, afirma Kant: “[...] o estado de ânimo 

(Gemutszustand), isto é, à disposição (Stimmung) das faculdades de conhecimento para um conhecimento em 

geral.” (KANT, 1993, §21, p.84). Ora, sabemos que a disposição estética é específica e, nesse caso, ela é 

determinada apenas pelo sentimento (Gefühl) e não por conceitos; sobretudo, que nela se dá uma concordância 

recíproca, o conhecido jogo recíproco entre as faculdades do conhecimento, o que garante a comunicação e a 

validade geral do ajuizamento estético. Assim, é essa função de comunicação que encontramos, por exemplo, na 

Analítica do belo, no § 9, na indagação de Kant sobre se, no juízo de gosto, o sentimento de prazer precede o 

ajuizamento do objeto ou se esse ajuizamento precede o prazer. A resposta de Kant é clara, mas não óbvia: mesmo 

advertindo que se trata da comunicação de uma unidade ou relação (Verhältnis) que é subjetiva e só pode ser 

conhecida por meio da sensação, para Kant, é a capacidade de comunicação (Mitteilungsfähigkeit) do estado de 

ânimo, independentemente de conceitos, que vem primeiro e depois o prazer. Portanto, a Stimmung é a disposição 

que, a despeito da comunicação e da validade geral, é vivida como sensação privada. Precisamente, na terceira 

Crítica, a função da Stimmung é a de ser meio para um ajuizamento, de validade geral, que pode ser comunicado, 

mas da qual nenhum conceito pode ser pensado. Nas palavras de Kant (1993, §9, p. 64): “[...] uma representação, 

que como singular e sem comparação com outras todavia possui uma concordância (Zusammenstimmung) com as 

condições da universalidade, a qual constitui a tarefa do entendimento em geral, conduz as faculdades do 

conhecimento à proporcionada disposição (proportionierte Stimmung), que exigimos para todo o conhecimento e 

que por isso também consideramos válida para qualquer um que esteja destinado a julgar através de entendimento 

e sentidos coligados (para todo homem).” Ressalto, assim, como complemento da comunicabilidade do estado de 

ânimo, a noção de proporção presente no jogo entre as faculdades da imaginação e do entendimento; uma relação 

que deriva, de um lado, da ideia antiga de temperare, no sentido analisado por Spitzer, e, do outro, do sentido 

musical de afinação, o qual pressupõe uma mistura proporcionada entre as faculdades, na medida em que elas são 

vivificadas em uma concordância recíproca (Zusammenstimmung) com as condições de universalidade. SILVA, 

A. A. As Noções de Stimmung em uma Série Histórica: entre Disposição e Atmosfera. Trans/Form/Ação [online]. 

2016, v. 39, n. spe [Acessado 22 Junho 2021] , pp. 53-74. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-

31732016000500005>. ISSN 1980-539X. https://doi.org/10.1590/S0101-31732016000500005. 
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“quase sempre ligado à clareza do entendimento, à vivacidade do sentimento, à liberdade e 

mesmo a dignidade na conduta” (Ibid.). Como exemplo de gosto culto e refinado, o senso 

comum lembra sempre da Grécia, considerada por Schiller como a mais ética de todas as nações 

da Antiguidade, e o exemplo oposto, “o dos povos em parte selvagens, em parte bárbaros, que 

expiam sua insensibilidade em relação ao belo com um caráter rude e austero” (Ibid.). Em 

referência ao Discurso sobre as Ciências e as Artes de Rousseau, Schiller, no entanto, 

demonstra a ilusão desta análise: “Já na Antiguidade existiam homens que nada viam de menos 

benéfico que a bela cultura, inclinados, por isso a vedar às artes da imaginação o acesso à 

República” (Ibid.). Assim, o argumento avança ora com pontos de vista que confirmam a tese 

de que o sentimento educado refina os costumes; ora, com aqueles que contestam tal afirmação. 

Adiantando-se aos seus próprios críticos, Schiller provoca o debate estético ao defender a tese 

contrária: 

Existem, porém, vozes dignas de atenção que se declaram contra os efeitos da beleza 

[...] quando, em mãos danosas fizeram justamente o contrário, utilizando de sua 

fascinação sobre as almas em favor do erro e da injustiça. O gosto atenta apenas para 

a forma e nunca no conteúdo, e por isso conduz a alma na perigosa direção de 

negligenciar a realidade em geral e sacrificar a verdade e a moralidade em favor de 

uma veste atraente”.177 

 Acatando as advertências de Platão, Schiller expõe os perigos da arte para a república, 

mencionando pela primeira vez, de maneira lateral, a palavra dialética [Dialekt], no sentido de 

embaralhamento de limites, no sentido de entremesclar determinações. “Que perigosa dialética 

não aprenderam as paixões desde que brilham com as cores mais cintilantes nos quadros dos 

poetas e desde que comumente vencem o combate contra as leis e deveres?” (SCHILLER, 1989, 

p. 52); ou ainda, na pergunta: “que ganhou a sociedade com o fato de que agora a beleza legisla 

o relacionamento, no qual antes reinava a verdade, e de que impressão exterior decide sobre o 

respeito que deveria prender-se apenas ao mérito?” (SCHILLER, 1989, p.52-53). O fato é que 

o filósofo constata na Carta X que os limites da experiência podem inviabilizar qualquer defesa 

da beleza, pois seus argumentos não podem contornar o fato de que historicamente a beleza não 

influenciou a virtude e a formação moral da humanidade; ao contrário, quando ela aparece, sem 

a realidade em geral, todos os excessos imperam e entram em voga todos os vícios. 

Com efeito impõe-se necessariamente à reflexão o fato de que a humanidade se 

encontre decaída em quase todas as épocas da história em que florescem as artes e 

reina o gosto, e de que não se possa apresentar um único exemplo, num mesmo povo, 

em que um alto grau e uma grande generalização da cultura estética tenham 

caminhado de mãos dadas com liberdade política e virtude civil, e em que belos 
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SP: Iluminuras, 1989, p.52 
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costumes e costumes bons tenham caminhado de mãos dadas com polidez e verdade 

do comportamento.178  

Acontece, por vezes, da formação cultural já ter sido realizada na efetividade, enquanto que a 

formação social ainda não teria se completado. Neste momento do texto, encontramos mais 

uma vez o descompasso entre a cultura teórica e a cultura prática. Schiller apresenta mais um 

par de opostos em movimento, os belos costumes [schöne Sitten] e bons costumes [guten 

Sitten], embora aqui não se pense em estetização da moralidade. O que o excerto apresenta é 

apenas um desenvolvimento desigual da cultura moral em relação à cultura estética, o que faz 

com que se crie uma hierarquia entre os elementos inferiores e superiores. 

 Marcando as oposições entre gosto e lei, eloquência e sabedoria, Schiller afirma que em 

Atenas e Esparta o gosto era ainda imaturo, enquanto que o respeito à lei fundava a constituição.  

Quando surgiu a idade áurea das artes, por outro lado, já não se encontravam a força e a 

liberdade na Grécia. Neste período, a eloquência falsificava a verdade, a sabedoria causava 

suscetibilidade na boca de um Sócrates. Schiller segue dando exemplo de como esse processo 

ocorreu com outros povos, como, por exemplo, os romanos, os árabes até a Itália moderna. Em 

todos esses casos, explorando oposições, observa que “gosto e liberdade se evitam e que a 

beleza somente se funda no crepúsculo das virtudes heroicas” (SCHILLER, 1989, p.53-54).  

 No penúltimo parágrafo da Carta X, Schiller admite a coerência dos críticos que, 

baseados nos exemplos históricos, contrariam o senso comum de que sentimento educado para 

a beleza refina os costumes.  

Se se detém, portanto, somente naquilo que as experiências ensinam sobre a influência 

da beleza, não se pode, com efeito, ter muito ânimo para formar sentimentos que são 

tão perigosos para a verdadeira cultura do homem; e será preferível abdicar da força 

suavizante das artes, mesmo sob o risco de rudeza e de austeridade, a vermo-nos 

entregues, com todas as virtudes do refinamento, aos seus efeitos esmorecedores.179 

Há neste excerto alguns aspectos importantes a serem destacados, o primeiro deles é que 

Schiller grafa em itálico a expressão influência da beleza, demonstrando ser uma noção 

importante para o todo do argumento; já não é de agora que Schiller vem demonstrando uma 

preocupação com o efeito do imediato fenomenológico das obras de arte sobre a sensibilidade 

humana, o que o coloca entre os principais nomes da chamada estética do efeito. Além disso, 

esta é uma oração adversativa, que aponta para um contraste entre aquilo que as experiências 

ensinam sobre a influência da beleza e o que ainda irá se contrapor a estas experiências 
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179 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.54 
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particulares. Ainda há a inserção de uma noção nova, isto é, a noção de força suavizante, uma 

qualidade positiva da influência da beleza e dos efeitos esmorecedores, uma qualidade negativa 

da influência da beleza, os quais serão retomados nas últimas cartas.  

 Schiller afirma, portanto, aproximando-se do procedimento crítico kantiano, que a 

experiência talvez não seja o tribunal frente ao qual devemos resolver esta questão e antes de 

aceitarmos o seu testemunho, devemos saber, ao certo, se é do mesmo conceito de beleza que 

estamos falando. Estas elucubrações fazem supor um conceito de beleza que tem outra fonte 

que não a experiência. É neste momento que Schiller irá expor o percurso metodológico da “via 

transcendental”, uma via da abstração e da dedução da possibilidade da natureza mista do 

homem e de um conceito racional puro da beleza, na qual vemos operar a noção de ação-

recíproca.  

Caso pudesse ser mostrado, esse conceito racional puro da beleza – já que não pode 

ser extraído de nenhum caso real, mas antes confirma e orienta nosso juízo em cada 

caso real – teria de poder ser procurado pela via da abstração e deduzido da 

possibilidade da natureza sensível-racional; numa palavra: a beleza teria de poder ser 

mostrada como uma condição necessária da humanidade. Temos de elevar-nos, 

portanto ao conceito puro da humanidade e, como a experiência nos dá apenas estados 

isolados de homens isolados, mas nunca a humanidade, temos de descobrir, a partir 

de seus modos de manifestação individuais e mutáveis, o absoluto e o permanente, e 

buscar, mediante a abstração de todas as limitações acidentais, as condições 

necessárias de sua existência.180 

Schiller buscará, daqui para frente, um fundamento abstrato para a noção de humanidade, 

operando quase que exclusivamente com a noção de ação-recíproca. Em todo caso, essa via 

metodológica que se abre, ao mesmo tempo, aproxima e afasta Schiller de Kant e Fichte, haja 

vista que “quem não se atrever para além da realidade nunca irá conquistar a verdade” 

(SCHILLER, 1989, p.54). Ao opor a verdade à realidade, Schiller, no entanto, procurará 

demonstrar que o filósofo deve ter coragem de ir além da realidade, embora sem esquecer que 

a verdade jamais será conquistada sem a realidade.  

 Schiller inicia a Carta XI nomeando os conceitos com os quais vai operar: aquilo que há 

de permanente, ele chama de pessoa, e aquilo que há de mutável, de estado. A pessoa e o estado 

são os dois conceitos últimos que a abstração alcança, quando é obrigada a reconhecer seus 

limites. A distinção realizada entre a pessoa e o estado é entre aquilo que permanece e aquilo 

que modifica sem cessar, de modo que a Carta XI apresenta os fundamentos do estado e da 

personalidade, ou seja, a liberdade e o tempo. 
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 Pensando minuciosamente a natureza mista do homem, o ser finito e o ser absoluto ou 

necessário, Schiller acentua que a pessoa está para o si mesmo, enquanto que o estado está para 

suas determinações; no ser necessário, ele pensa estes dois conceitos como um e o mesmo, 

enquanto que no ser finito são eternamente dois. O necessário remete ao absoluto: “Por mais 

que a pessoa perdure, alterna-se [wechselt] o estado, e em toda alternância [Wechsel] do estado, 

perdura a pessoa” (SCHILLER, 1989, p.55). Mas o absoluto pressupõe movimento, pois, ao 

mesmo tempo, perdura a pessoa e alterna-se o estado, ou seja, mesmo em toda a alternância do 

estado, perdura a pessoa. Ao que parece, Schiller quer propor uma harmonia ou concordância 

[Übereinstimmung] entre estes dois conceitos últimos; uma concordância, diríamos, em chave 

antiga, entre Parmênides e Heráclito, pois fala a um só tempo de permanência e alternância. 

Schiller acabara de introduzir um termo principal, que será motivo de disputa entre o filósofo 

Schiller e Fichte, isto é, o verbo trocar, alternar [wechseln] ou alternância [Abwechslung], que 

é tão caro para a filosofia de Fichte. O substantivo Wechsel tem as seguintes traduções: alternar, 

mudar, trocar e cambiar e também tem as seguintes conotações: instabilidade, oscilação, 

mudança, por oposição à permanência. O termo é uma partícula da palavra Wechselwirkung, 

isto é, a noção de ação- recíproca, cujo problema procuramos desde o início examinar. 

 Schiller oferece uma série de exemplos da modificação dos estados: quando passamos 

do repouso à atividade, do afeto à indiferença, da concordância à contradição; entretanto, 

independentemente da alternância em nosso estado, o que se segue imediatamente de nós, 

permanece. De modo que, é somente no sujeito absoluto, isto é, no ilimitado e no incondicional 

que todas as determinações perduram com a personalidade, porque provêm da própria 

personalidade. No entanto, vale destacar, para Schiller a pessoa e o estado são dois conceitos 

antagônicos. “Por distinguirem-se no homem, enquanto ser finito, pessoa e o estado, não se 

pode fundar o estado na pessoa nem a pessoa no estado” (SCHILLER, 1989, p.55). Qual seria, 

portanto, o fundamento da pessoa e do estado? Já que ambos não podem se fundar um no outro. 

Caso se fundasse a pessoa no estado, o estado teria de perdurar, caso se fundasse o estado na 

pessoa, a pessoa teria de se modificar. Não são nem os nossos estados nem a nossa pessoa que 

determinam a unidade da nossa natureza sensível-racional. O que seria, então?  

Nós somos não porque pensamos, queremos, sentimos, e pensamos, queremos e 

sentimos não porque somos. Nós somos porque somos. Nós sentimos, pensamos ou 

queremos porque além de nós existe algo diverso.181 

                                                           
181 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.55 
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Nessa direção, neste momento do texto, Schiller afirma, sem desenvolver o argumento, certa 

ontologia do ser, afastando-se de Descartes e de sua famosa proposição: cogito ergo sum.  Mas 

o faz não a fim de defender a precedência da existência sobre o pensamento, ou vice-versa, mas 

para defender que são diferentes e que é preciso encontrar os fundamentos internos tanto da 

pessoa como do estado, uma vez que “a pessoa tem de ser seu próprio fundamento”, já que o 

permanente não pode provir da modificação; ou seja, a pessoa pressupõe a ideia do ser absoluto 

fundado em si mesmo, isto é, na liberdade. Nessa direção, a liberdade seria o fundamento da 

pessoa. O estado também tem de possuir um fundamento, que tem que ser causado. Schiller 

grafa em itálico o verbo causar, ou seja, no estado se é dependente de algo e não livre, chamando 

a atenção do leitor atento para este detalhe; no lugar do absoluto, nós teríamos o tempo. Então, 

o tempo seria o fundamento do estado. “[...] o tempo, a condição de todo ser ou vir a ser 

depende” (SCHILLER, 1989, p.55). Assim, Schiller ensaia uma definição para seu conceito de 

tempo. “O tempo é a condição de todo vir a ser: esta é uma proposição idêntica, pois não diz 

mais que: a sequência é a condição de algo que se siga” (Ibid.). 

 Aparece no texto uma passagem nebulosa e de difícil compreensão, que afirma que a 

pessoa, que se revela no eu e que perdura eternamente, não pode vir a ser, não pode começar 

no tempo, mas tem de preceder o tempo, “pois algo que perdure tem que repousar como 

fundamento da alternância” (SCHILLER, 1989, p.56). Em detrimento da modificação algo 

perdura, se algo perdura é porque ele é o fundamento da modificação. O ser humano é pessoa, 

que não começa no tempo; mas é nela que o tempo começa. Todo estado e toda existência 

determinada, que demarcam o tempo, decorrem desse eu absoluto, que é inteligência pura 

eterna. Embora o ser humano comece primeiro, ele só se percebe no tempo, portanto, tem 

primeiramente de receber [empfangen] a matéria da atividade ou a realidade [Realität], pela via 

da percepção [Wege der Wahrnehmung], como algo existente fora dele, no espaço, ou como 

algo alternante nele, no tempo. Por outro lado, sem a existência do tempo, sem o vir a ser, o ser 

humano nunca seria um ser determinado. “Somente pela sequência de suas representações o eu 

que perdura torna-se fenômeno para si mesmo” (Ibid.). Através do estudo e investigação de 

suas representações o Eu torna-se fenômeno para si mesmo, ou seja, seu próprio objeto de 

conhecimento do verdadeiro. 

 Eis o núcleo central da argumentação schilleriana, pois ao fazer das percepções uma 

experiência ou unidade do conhecimento, o filósofo, por meio da ação-recíproca, aproxima a 

prescrição dada pela natureza racional do homem do ordenamento real e necessário do mundo.  

A modificação é, assim, conjugada com o permanente, quando essa matéria que nele alterna é 
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acompanhada por seu eu que nunca alterna. Schiller oferece, então, ao leitor, no movimento 

interno da reciprocidade, a definição de ser humano perfeito: 

Na medida somente em que se modifica, ele existe; na medida somente em que 

permanece imutável, ele existe. O homem, pois, representado em sua perfeição, seria 

a unidade duradoura que permanece eternamente a mesma nas marés da 

modificação.182 

 Um ser infinito, uma divindade não pode vir a ser, ou seja, se modificar. Já o ser humano, 

porém, como natureza mista, pode se aproximar do divino ao buscar a potencialidade absoluta, 

que é a realidade de todo possível transposta em unidade absoluta no fenômeno, ou seja, 

percebida pelo homem finito. “O caminho para a divindade, se podemos chamar assim o que 

nunca levará à meta, é-lhe assinalado nos sentidos” 183 (SCHILLER, 1989, p.57).   

 Para fazer uma análise isolada tanto da personalidade quanto da sensibilidade, Schiller 

precisa decantar cada um desses elementos, primeiro os pensa separados e então os pensa 

convergindo. “Sua personalidade, considerada apenas em si mesma e independentemente de 

toda matéria sensível, é apenas disposição para uma possível exteriorização infinita; enquanto 

não intui e não sente ele não é nada além do que forma e capacidade vazia” (SCHILLER, 1989, 

p.57). A sensibilidade do ser humano, por outro lado, vista por si só, “é isolada de toda 

espontaneidade do espírito, pode apenas torna-lo matéria, que sem ela é pura forma, mas é 

incapaz de uni-lo a esta” (Ibid.). Nesse sentido, prossegue Schiller: “Enquanto apenas sente e 

deseja, atuando somente por mero desejo, nada mais é que mundo, se por este nome entendemos 

o mero conteúdo informe do tempo” (Ibid.). Para que o ser humano não seja apenas mundo, ou 

                                                           
182 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; em notas, trad. Roberto Schwarz e 

Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.56 
183 Tratando do tema da Stimmung em Fichte, Arlenice Almeida da Silva afirma: “Em Jena, alguns anos depois, 

Fichte continua a operar com a noção de Stimmung, prolongando e ampliando o sentido de disposição estética; 

algo muda, no entanto, em relação a Kant, o que pode ser verificado na obra Sobre o espírito e a letra na filosofia, 

de 1795. Nesse conjunto de cartas e preleções, Fichte investiga uma possível aproximação entre filosofia e arte, 

fundamentando o impulso estético e a atividade do gênio na disposição estética (ästhetischen Stimmung). Todavia, 

sustenta que a disposição estética é o modo de atuar do impulso estético que, não obstante, é ligado livremente e 

diretamente à faculdade da imaginação e à sua atividade de criação. Ou seja, o prazer estético não se origina, como 

em Kant, do jogo harmônico, entre imaginação e entendimento: em Fichte, diferentemente, o prazer reside na 

disposição do espírito, que é aqui nomeada de esforço (Streben) da alma para se realizar com liberdade. [...] Pode-

se compreender, grosso modo, a Stimmung dita romântica como essa unidade criada pelo gênio, que é a 

manifestação da força do todo, ou unidade absoluta do Eu, ou, ainda, que é a sensação de unidade e harmonia que 

tudo abarca. “O espírito deixa para trás os limites da realidade e em sua esfera própria não há limite. O impulso ao 

qual o espírito se entrega vai ao infinito. Mediante esse impulso o espírito é conduzido de um horizonte a outro e 

quando alcança a meta que tinha diante de si abrem-se para ele novos campos. No puro e límpido éter de sua terra 

natal há apenas a vibrações que ele próprio produz com suas asas”. (FICHTE, 2014, p.143). SILVA, A. A. As 

Noções de Stimmung em uma Série Histórica: entre Disposição e Atmosfera. Trans/Form/Ação [online]. 2016, v. 

39, n. spe [Acessado 22 Junho 2021] , pp. 53-74. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-

31732016000500005>. ISSN 1980-539X. https://doi.org/10.1590/S0101-31732016000500005. 
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seja, o informe, é necessário que ele dê forma à matéria, para que ele não seja apenas forma 

vazia, é necessário que dê realidade à disposição. O ser humano “realiza a forma quando cria o 

tempo e contrapõe a modificação ao que perdura e a multiplicidade do mundo à eterna unidade 

do seu eu” (Ibid.). Assim, ele forma a matéria, quando suprime de novo o tempo, quando afirma 

a permanência e submete a multiplicidade do mundo à unidade de seu eu. 

 É desse modo que interagem reciprocamente as duas tendências opostas no ser humano, 

as duas leis fundamentais engendrando sua natureza sensível-racional. A primeira tendência 

exige realidade [Realität] absoluta: “deve tornar mundo tudo o que é mera forma e trazer ao 

fenômeno todas as disposições” (SCHILLER, 1989, p.57). A segunda tendência exige 

formalidade absoluta: “ele deve aniquilar em si mesmo tudo o que é apenas mundo e introduzir 

coerência [Übereinstimmung] em todas as suas modificações” (Ibid.). O ser humano deve 

exteriorizar todo o seu interior e formar todo o exterior. “As duas tarefas, pensadas em sua 

realização máxima, reconduzem ao conceito de divindade de que parti” (Ibid.).  

A abordagem de Schiller na parte transcendental das cartas (XI-XVI) é muito 

semelhante à A doutrina-da-ciência de Fichte: por meio do mais alto nível de abstração 

possível, Schiller primeiro chegou à distinção entre pessoa e estado, como Fichte fez entre Eu 

e não-Eu. Além disso, afirma Binkelmann, a determinação sucessiva do ser humano pelos 

termos pessoa e estado, impulso formal, impulso sensível e impulso lúdico é baseada em uma 

compreensão correspondente de Fichte na substancialidade, causalidade e ação-recíproca. No 

entanto, muitas vezes se mostra, por exemplo, na distinção básica entre pessoa e estado, que 

Schiller não apoia a tendência de Fichte de superar os dualismos de Kant e, em vez disso, 

permanece leal ao filósofo de Königsberg, porém, não será esta a nossa escolha interpretativa, 

pois afirmamos a individualidade do espírito de Schiller, mesmo ao lado de grandes espíritos 

como Kant e Fichte. 

 De todo modo, a distinção entre pessoa e estado aponta para a separação realizada por 

Kant entre o caráter numênico e fenomenal do homem, que, por sua vez, distingue aquilo que 

é desde a eternidade daquilo que se torna no tempo. “No entanto, Schiller coloca ambos os lados 

em uma relação determinante de mudança, como Fichte, segundo a qual a pessoa como o ser 

absolutamente persistente do homem, o ‘eu eternamente persistente’, só existe em certos 

estados, e certos estados só existem como tal em uma pessoa” (BINKELMANN, 2019, p.144). 

Ao fazer isso, entretanto, Schiller evita apreender a pessoa como uma identidade que transcende 

o dualismo. Para Fichte, o Eu absoluto é a substância persistente, enquanto o Eu divisível e o 
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não-Eu representam os acidentes; para Schiller, a pessoa é substância, seus estados são os 

acidentes. Finalmente, Schiller usa os conceitos da reflexão kantiana de forma e matéria para 

enfatizar a dependência de ambos os lados um do outro. Assim como a espontaneidade e a 

receptividade do Eu, sugere Binkelmann, devem trabalhar juntas na cognição no sentido 

kantiano, o mesmo ocorre com Schiller, para quem o ser humano existe fundamentalmente por 

meio de dois impulsos básicos, impulso formal e impulso sensível, que traduzem a distinção 

entre pessoa (forma eterna) e estado (matéria que preenche o tempo); em outras palavras, temos 

uma dupla causalidade que leva a oposição ou contradição a extremos. Segundo Schiller, não 

pode haver um terceiro impulso básico que incorpore a unidade dos seres humanos, mas é 

necessária pensar uma aproximação, daí o filósofo operar com a noção de ação-recíproca. 

 

2.2. A Teoria dos Impulsos em Schiller e Fichte 

 

A natureza humana é um todo mais ligado na 

realidade do que é permitido ao filósofo, que apenas 

pode deixá-la aparecer por meio da separação. 

 Schiller 

 

 Encontramos entre as cartas XIII e XX o nervo central ou, se preferirmos, o vetor 

principal de nossa investigação, isto é, a exposição e elucidação da noção de ação-recíproca 

realizada por Schiller na Teoria dos Impulsos dentro das Cartas estéticas. Mesmo reconhecendo 

a importância da faculdade formadora, Schiller procura não tomá-la como fundamento de sua 

investigação. Ele continua operando com a caracterização de duas forças opostas e da dupla 

tarefa: “dar realidade ao necessário em nós e submeter a realidade fora de nós a lei da 

necessidade” (SCHILLER, 1989, p.59). Esse movimento ocorre por duas vias opostas, que nos 

impulsionam para realização dos seus objetos e que convenientemente Schiller denomina por 

impulsos. Assim, Schiller introduz no texto uma noção principal e fundamental para o 

desenvolvimento da argumentação, isto é, a noção de impulso184. São dois os impulsos que 

constituem a natureza sensível-racional do ser humano.  

                                                           
184 A referência mais importante para a noção de impulso em Schiller é Fichte, como afirma Suzuki na nota 

quarenta e um, como, por exemplo, em A Doutrina-da-Ciência de 1794: “Mas é um esforço que produz a si mesmo, 

que está fixado, determinado e é algo certo, denomina-se um impulso (Trieb) 
(No conceito de impulso está contido: 1) Que ele está fundado na essência interna daquilo a que é atribuído; 

portanto, produzido pela causalidade do mesmo sobre si mesmo, isto é, por seu estar-posto por si mesmo. 2) Que 
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O primeiro destes impulsos chamarei sensível, parte da existência física do homem 

ou de sua natureza sensível, ocupando-se em submetê-lo às limitações do tempo e em 

torna-lo matéria.185 

Torna-lo matéria é diferente de lhe dar matéria, pois disso já faria parte uma atividade livre da 

pessoa que a recebe e a distingue daquilo que perdura. Neste momento do texto, Schiller nos 

oferece uma definição de matéria: “Matéria não significa, aqui, senão, modificação ou 

realidade, que preenche o tempo” (SCHILLER, 1989, p.59). O impulso sensível exige que haja 

modificação e que o tempo tenha um conteúdo. Este estado do tempo meramente preenchido 

chama-se sensação, e é somente através da sensação que se manifesta a nossa existência 

física186. 

                                                           
ele, justamente por isso, é algo fixado, duradouro. 3) Que ele se dirige à causalidade fora de si mas, na medida em 

que deve ser apenas impulso, não tem, exclusivamente por si mesmo, causalidade nenhuma. – O impulso, portanto, 

está meramente no sujeito e, por sua natureza, não sai fora do âmbito dele.).” FICHTE, A doutrina da ciência de 

1794 ed. cit., p.154.  

“Ao comentar a concepção schilleriana dos impulsos em seu ensaio O espírito e a letra na filosofia, Fichte ressalta 

um dado fundamental para ele, a saber, que só há um impulso e não dois e que o autor de A educação estética não 

respeita em sua divisão: o impulso de conhecimento, diz, e ‘todos os outros impulsos e forças que ainda poderíamos 

chamar assim são meramente aplicações especiais da única força fundamental indivisível no homem, e é preciso 

cuidar zelosamente para não interpretar essas expressões neste ou em algum outro escrito filosófico senão desta 

maneira’ (p.270). Mais adiante, Fichte acrescenta: ‘Segundo o rigor, todo impulso é prático, uma vez que impele 

à espontaneidade, e neste sentido tudo no homem se funda no impulso prático, uma vez que nada é nele senão por 

espontaneidade’ (p.279). SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; em notas, trad. 

Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.144. 

A palavra Trieb é um substantivo de ação. A palavra não tinha uso antes do séc. XIII quando apareceu no uso da 

linguagem; literariamente o uso aparece com frequência desde o séc. XVI. O amplo desenvolvimento da palavra 

ocorre com vários significados de impulsos, ora como pulsões, ora como instinto, ora como força. O maior 

desenvolvimento profundo tem o impulso como uma “força motriz interna”. Na referência do Deutsches 

Wörterbuch dos Irmãos Grimm, na linguagem literária do séc. XVI impulso usava o significado de antreiben e 

antrieb (“pulsão”), em que o efeito não é dirigido a um objeto específico. Há mais significados como anreizende 

kraft (“poder estimulante”) e instinct (“instinto). O significado mais comum de força motriz interna se desenvolve 

ao longo do tempo. Trieb pode ser pensada como innerer drang (“desejo interior”), lust (“vontade”), energie 

(“energia”). Trieb pode também ser pensado como uma força interna que não pode ser definida com precisão, pode 

ser sentida e tem certo efeito; principalmenete espontâneo. “der not gehorchend, nicht dem eignen trieb, tret ich 

... heraus zu euch. Schiller 14, 15 G..” („TRIEB, m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm 

Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities). 
185 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.59 
186 Na nota quarenta e dois, Suzuki nos apresenta o contexto da Disputa das Horas, na qual o impulso sensível foi 

motivo de polêmica entre Schiller e Fichte. Schiller censura o ensaio de Fichte, O espírito e a letra na filosofia, 

entre outras coisas, pelo fato de que nele ‘o impulso para existência ou matéria (o impulso sensível) não tem lugar 

no ensaio’. É impossível, acrescenta, ‘pôr numa classe o impulso para a multiplicidade e o impulso para a unidade. 

Sem a mais violenta das operações, aquele não pode ser arrancado ao impulso prático tal como o senhor define’. 

Fichte responde a esta censura nos seguintes termos: “Se à minha divisão dos impulsos nada falta senão o fato de 

que o impulso para a existência ou impulso material não faz parte dela, então ela está bem a salvo. Um impulso 

para a existência antes da existência; ou seja, uma determinação do não-ente!! Toda matéria surge, não por sua 

atividade, mas mediante limitação do que é espontâneo. (Uma outra coisa é a exposição da matéria na mente; esta 

pertence ao impulso de conhecimento). O impulso é impulso mediante limitação; sem ela, seria ação”. SCHILLER, 

F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; em notas, trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. SP: 

Iluminuras, 1989, p.145 
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 Schiller apresenta o estado no qual o impulso sensível domina e no qual o ser humano 

está sob o domínio da sensação, a qual não é afetada simultaneamente pela multiplicidade, mas 

por um conteúdo determinado, daí o tempo ser sentido como uma sucessão. Nesse sentido, 

Schiller apresenta o exemplo da produção de um som, o qual será o único real entre todos os 

quais o instrumento é possivelmente capaz de produzir, enquanto não puder produzir um outro. 

Quando o ser humano experimenta o presente toda a infinita possibilidade de suas 

determinações fica limitada a esta espécie de existência determinada pelo presente. O impulso 

sensível direciona o ser humano a experienciar o momento presente como de modo exclusivo 

como máxima limitação. Nesse estado, determinado pelo impulso sensível, o ser humano nada 

mais é que uma unidade quantitativa, um “momento de tempo preenchido”, ou, melhor dizendo, 

ele não é, pois sua personalidade é suprimida enquanto é dominado pela sensibilidade e 

arrastado pelo tempo. 

 No final do parágrafo, Schiller adiciona uma pequena nota de rodapé, em que explicita 

melhor o que quis dizer e disse no parágrafo que se seguiu, afirmando que existe na linguagem 

uma expressão que dê conta de explicar esse estado de dispersão sob o domínio da sensação: 

estar fora de si, isto é, estar fora de seu eu. Esse modo de dizer só ocorre quando a sensação é 

tornada afeto e quando esse estado seja mais perceptível por sua maior duração, “no entanto 

qualquer um está fora de si enquanto apenas sente” (SCHILLER, 1989, p. 59). Existe, porém, 

um regresso desse estado para o da consciência que tem também um nome acertado: entrar em 

si, isto é, retornar a seu eu, reconstituir a sua pessoa.  

 “O âmbito do impulso sensível estende-se até onde o homem é finito”. O impulso 

sensível é aquele ao qual se prende, por fim, toda a aparição da humanidade. É no impulso 

sensível que a nossa humanidade se inicia, porém, não é nele que o ser humano se limita. 

Embora seja somente o impulso sensível que desperta e desdobra as disposições da humanidade, 

é também ele que torna impossível a sua perfeição. “Com ligas indestrutíveis, acorrenta ao 

mundo sensível o espírito que se empenhe pelo mais alto, e faz voltar aos limites do presente a 

abstração que marcha livremente para o infinito” (SCHILLER, 1989, p.60).  

 Já o segundo impulso é o segundo elemento da natureza sensível-racional do ser humano. 

“O segundo impulso, que pode ser chamado de impulso formal, parte da existência absoluta do 

homem ou de sua natureza racional, e está empenhado em pô-lo em liberdade, levar harmonia 

à multiplicidade dos fenômenos” (SCHILLER, 1989, p.60). Ele também quer afirmar sua 

pessoa em detrimento de toda alternância [Wechsel] do estado. A alternância ou mudança 
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[Veränderung], em Schiller, vale sublinhar, não é a ação-recíproca, mas aquilo que constitui a 

relação do homem com o sensível. Por não poder a pessoa, enquanto unidade absoluta e 

indivisível, estar jamais em contradição consigo mesma, por sermos nós mesmos em toda a 

eternidade, o impulso formal que reclama a afirmação da personalidade supera a alternância, 

pois jamais poder exigir algo diferente daquilo que tem de exigir por toda a eternidade. 

“Compreende, pois, toda a sequência de tempo, vale dizer: suprime o tempo e a modificação; 

quer que o real seja necessário e eterno, e que o eterno e o necessário sejam reais; em outras 

palavras: exige verdade e justiça” (SCHILLER, 1989, p.60). Diferentemente de Fichte, na 

afirmação da personalidade o impulso formal, para Schiller, supera a alternância e, no lugar, 

impõe a supressão do tempo e da modificação. 

 O primeiro impulso, isto é, o impulso sensível, fornece apenas casos, o segundo impulso, 

isto é, o impulso formal, fornece apenas leis; enquanto aquele fornece a matéria, o último 

fornece a forma. Schiller afirma que o impulso formal fornece leis para todos os juízos no que 

se refere a conhecimentos, para todas as vontades no que se refere a ações. Ao conhecermos 

um objeto, atribuímos validade objetiva a um estado de nosso sujeito, ou ao agirmos a partir de 

conhecimentos, pressupomos neles racionalidade e universalidade.  

Em ambos os casos arrancamos esse estado à jurisdição do tempo e damo-lhe 

realidade para todos os homens e todos os tempos, isto é, universalidade e 

necessidade. O sentimento pode apenas dizer: isto é verdade para este sujeito e neste 

momento, um outro momento e outro sujeito pode vir retirar o que a presente sensação 

afirma.187 

Ora, por outro lado, diz Schiller, quando o pensamento afirma: isto é, ele decidiu para sempre 

e eternamente, e a afirmação é corroborada pela personalidade que resiste a toda alternância. A 

inclinação, que diz respeito ao impulso sensível, pode apenas dizer: isto é bom para o teu 

indivíduo e para a tua carência atual. Schiller explica o mesmo processo, afirmando que, teu 

indivíduo e tua carência serão tragados pela modificação, e o que agora desejas com ardor será 

depois objeto de tua repugnância.  

Quando, por outro lado, o sentimento moral diz: isto deve ser, sua decisão é para 

sempre e eterna – quando confessas a verdade e exerces a justiça porque é justiça, 

fizeste de um caso singular a lei de todos os casos, trataste como eternidade um 

momento de tua vida.188  

                                                           
187 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.60-61 
188 Ibidem, p.61 
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 Onde o impulso formal domina, portanto, e o objeto puro, isto é o Bem ou a determinação 

moral de praticar o Bem, como afirmara em nota Marcio Suzuki189, quando age em nós, ali há 

a suprema ampliação do ser, onde as limitações desaparecem e o ser humano se eleva, de uma 

mera unidade quantitativa a uma unidade de Ideias.  

Não mais estamos no tempo durante esta operação, mas é o tempo que está em nós 

com toda a sua série infinita. Já não somos indivíduos, mas espécie; o juízo de todos 

os espíritos é pronunciado através do nosso, a escolha de todos os corações é 

representada por nossa ação.190 

 Na Carta XIII, Schiller reforça ainda mais a diferença destes dois impulsos 

fundamentais, tirando dela novas consequências. O impulso sensível exige modificação, 

enquanto o impulso formal exige imutabilidade; no entanto, se permanecessem isolados 

esgotariam toda a possibilidade de pensar um conceito de humanidade, pois a cisão no ser 

humano jamais se reconciliaria. Nessa direção, faz-se necessário pensar uma articulação que os 

aproxime. Desse modo, Schiller lança mão de uma questão importante: “Sendo assim, como 

reconstituiremos [wiederherstellen] a unidade da natureza humana, que parece complemente 

suprimida por essa oposição originária e radical?” (SCHILLER, 1989, p.63). Schiller considera 

um terceiro impulso como sendo fundamental [Grundtrieb], enquanto mediador e 

intermediário, porém, até então, tal impulso teria sido considerado como um conceito 

impensável. Com efeito, nesse momento, a noção de ação-recíproca que articula a relação dos 

contrários passa de uma mera noção (cartas I-IX) para se tornar uma relação metodológica. 

Suzuki adverte, no entanto, na nota quarenta e quatro, que não se deve, porém, esquecer que 

Schiller pensa o impulso fundamental enquanto Ideia; não realidade, enquanto uma mera tarefa 

da razão. 

 É sabido que o uso filosófico da noção de ação-recíproca é baseado em modelos físicos, 

eles, porém, se encontram apenas como pano de fundo, pois tal noção existe independente das 

conotações físicas e mecânicas; encontramos, entretanto, uma passagem no texto que faz 

referência à terceira lei de Newton191. Localizamos, deste modo, uma passagem correlata à 

terceira lei de Newton, na Carta XIII: “É verdade que suas tendências se contradizem, mas, é 

preciso notar, não nos mesmos objetos, e o que não se encontra não pode se chocar” 

(SCHILLER, 1989, p.63). Encontramos uma possível compreensão destas forças que incidem 

                                                           
189 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; em notas, trad. Roberto Schwarz e 

Márcio Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.145 
190 Ibidem, p.61 
191 Terceira Lei de Isaac Newton: “A toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm 

sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes”. 
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em objetos diferentes na referência do Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm no verbete 

Wechselwirkung, no qual se afirma:  

Disso segue-se, em Schiller, 10, 329, que o conceito de ação recíproca pressupõe que 

ambos os lados, ou partes, limitam-se (ou condicionam-se) necessariamente; devem 

poder limitar ou condicionar um ao outro.192  

Essa lei física pode ser aplicada à Teoria dos Impulsos, pensada como uma ciência dos limites, 

para usar o vocabulário kantiano, ou nos termos de Schiller, pensada em objetos distintos: “o 

impulso sensível exige modificação, mas não que ela se estenda à pessoa e a seu âmbito, ou 

seja, que ela seja uma alternância de princípios” (SCHILLER, 1989, p.63); nem tampouco  deve 

ocorrer uma estabilização do múltiplo: “o impulso formal reclama unidade e permanência, mas 

não quer que seu estado se fixe juntamente com a pessoa, que haja identidade na sensação” 

(Ibid.). Esses impulsos não são opostos por natureza, e se aparentam sê-lo é justamente por uma 

livre transgressão da natureza ao se desentenderem e confundirem suas esferas. Lendo o excerto 

de Schiller em conformidade com a lei física, percebemos que o impulso sensível limita a esfera 

de atuação do impulso formal, e o impulso formal limita a esfera de atuação do impulso 

sensível. 

 Schiller apresenta no texto uma longa nota de rodapé explicitando as esferas de atuação 

de cada impulso, aprofundando a diferença entre oposição e antagonismo. Nela, ele primeiro 

adverte que quando a oposição entre eles é vista como um antagonismo originário, não há outro 

meio de resolver a cisão senão “subordinar [unterordnet] incondicionalmente o impulso 

sensível ao racional. Mas daí só pode surgir uniformidade, nunca harmonia, e o homem 

permanecerá eternamente cindido” (SCHILLER, 1989, p.63). Com efeito, a subordinação tem 

de existir, mas reciprocamente. Por meio de pares de opostos, limites/absoluto e 

liberdade/tempo, Schiller demonstra que o absoluto não pode, por si só, jamais fundar os 

limites, e que o estado no tempo não pode depender da liberdade. “Ambos os princípios são, a 

um só tempo, coordenados e subordinados um ao outro, isto é, estão em ação recíproca: sem 

forma, não há matéria; sem matéria não há forma” (Ibid.).  

Segundo Suzuki, na nota quarenta e cinco, a noção de ação-recíproca em Schiller teria 

sua origem na categoria kantiana de ação-recíproca; curiosamente, porém, Schiller condena a 

                                                           
192 „dieses folgt schon aus dem begriff einer wechselwirkung, vermöge dessen beyde theile einander nothwendig 

bedingen, und durch einander bedingt werden Schiller 10,329,“ („WECHSELWIRKUNG, f.“, Deutsches 

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center 

for Digital Humanities, Version 01/21, <https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=W10659>, abgerufen am 

30.03.2021.) 
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filosofia transcendental de Kant nessa mesma nota e atribui o uso da noção de ação-recíproca a 

Fichte193, “Esse conceito de ação recíproca, e toda a sua importância do mesmo, encontra-se 

excelentemente exposto na Fundação de Toda a Doutrina da Ciência, de Fichte. Leipzig, 1794” 

(SCHILLER, 1989, p.63).194 Há ainda outra hipótese, a qual escolhemos enquanto ponto de 

análise, afirmando que Schiller teria tomado a noção de ação-recíproca das preleções de Fichte 

sobre o Destino do Erudito.   

Sendo assim, vale destacar, ainda que em rápidas pinceladas, de que modo Fichte chega 

até as noções de determinação ou ação-recíproca e qual uso atribuiu a elas. Especificamente, 

vale a pena diferenciar a noção de ação-recíproca [Wechselwirkung] em Schiller e a de 

determinação recíproca [Wechselbestimmung] em Fichte. Certamente, como acabamos de ver, 

é de Fichte a autoria do conceito de ação-recíproca, que Schiller usa e reconhece explicitamente 

ao desenvolver sua própria posição. Ainda assim, resta examinar o sentido dele em Fichte e o 

uso que Schiller fez desta noção. Fichte estava muito longe de considerar a ação-recíproca entre 

os impulsos, que produz o impulso de jogo ou na tradução de Márcio Barros: o brincar195, como 

estado ideal para o ser humano, ou seja, como um fim em si mesmo. O objetivo mais elevado 

do Eu fichteano, escreve Beiser, não é a harmonia de nossas naturezas racionais e sensíveis, 

                                                           
193 “Nesse caso o impulso sensível e formal são a base de sua teoria estética. Foi buscar em Fichte a base para 

formulação de seu sistema. Fundamentando o saber teórico n’A Doutrina da Ciência de 1794, Fichte propõe a 

análise do que é “identidade”, “oposição” e “razão”. Supondo-se que os conceitos sintéticos originam-se na 

“unificação dos opostos” e tendo como modelo dessa unidade o eu e o não-eu, agrega: 

Nenhuma ação antitética, como a pressuposta para a possibilidade da análise em geral, é possível sem uma ação 

sintética: e aliás, nenhuma ação antitética determina sem sua sintética determinada. Ambas estão intimamente 

unificadas, são uma e a mesma ação, e apenas na reflexão são distinguidas. Por conseguinte pode-se concluir da 

antítese à síntese; o terceiro termo, em que os dois opostos estão unificados, pode igualmente ser estabelecido; não 

como produto da reflexão, e sim como seu achado; mas como produto daquela ação sintética originária do eu; que 

por isso, como ação, não deve justamente chegar à consciência empírica, como tampouco o deveriam as ações até 

agora estabelecidas.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.103 
194 Tratando do tema da referência de Schiller a Fichte, Ulisses Vaccari afirma que: “[...] Schiller, em algumas 

passagens de suas Cartas, havia se referido a algumas ideias tanto da Fundação a toda doutrina-da-ciência como 

das Preleções sobre a destinação do sábio, que Fichte havia acabado de publicar nesse mesmo ano de 1794. Essas 

referências de Schiller, entretanto, ora parecem concordar com o sentido no qual essas ideias aparecem nas obras 

de Fichte, ora situam-se criticamente em relação a elas. Se, por vezes, Schiller cita a Doutrina-da-ciência como se 

ela estivesse de acordo com o seu projeto da educação estética do homem, em outras fica evidente a intenção de 

delimitar seu pensamento em relação a ele. Segundo Xavier Léon, Schiller teria citado Fichte em suas Cartas para 

tornar claro que, enquanto este baseava seu projeto de regeneração da humanidade na filosofia e nas ciências em 

geral, ele, Schiller entendia que esse mesmo projeto apenas poderia ser realizado por meio da função lúdica da 

arte, o que bem poderia ter ocorrido. VACCARI, R. A via excêntrica: Hölderlin e o projeto de uma nova estética. 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p.99-100 
195 Márcio Barros apresenta uma explicação etimológica para sua opção de tradução do das Spiel como o brincar: 

“As traduções em língua portuguesa da Crítica da faculdade do juízo consagraram jogo como tradução do Spiel 

kantiano, opção que foi mantida nas traduções das Cartas... schillerianas. Sem discutir a pertinência destas 

escolhas, tomarei a liberdade de traduzir das Spiel por o brincar, substantivação do verbo de idêntico nome, tanto 

para indicar a diferença entre os conceitos de Kant e Schiller quanto por considerar esta opção mais apta a abranger 

o significado que o conceito assume na filosofia deste último.” BARROS, M. B. Ser humano, cultura e sociedade 

no jovem Nietzsche. Campinas (SP): Editora Phi, 2021, pp.33-34 



136 
 

como era para Schiller, mas o desenvolvimento completo de nossa racionalidade, a realização 

total de nosso poder de liberdade para que superemos toda natureza e sensibilidade. “Na 

primeira parte da Grundlage Fichte explora em profundidade seu conceito de ação recíproca, 

apenas para rejeita-lo no final porque não é capaz de explicar nem a passividade da sensibilidade 

nem a atividade a razão” (BEISER, 2005, p.146). O cerne do argumento de Fichte na Doutrina-

da-ciência de 1794, para Beiser, realmente reside em seu conceito de esforço infinito, segundo 

o qual o Eu luta para sempre contra a natureza tentando dominá-la e destruí-la. “Uma vez que 

consideramos todos esses pontos, o apelo de Schiller ao conceito de ação recíproca prova ser 

uma crítica interna implícita a Fichte” (BEISER, 2005, p.146).  

Sem apontar diferenças substantivas entre sua posição e a de Fichte, ainda no tocante à 

nota de rodapé, Schiller adverte, contudo, que a Ideia sem receber matéria não pode manifestar-

se no tempo, “pois a matéria terá de determinar algo não apenas sob a forma, mas também ao 

lado e independente da forma” (SCHILLER, 1989, p.63). Nessa diferença entre sob e ao lado, 

o texto se afasta de certo modo de Fichte ao afirmar a distinção entre subordinação e 

coordenação. A determinação não poderia ser apenas sob a forma, porque se configuraria uma 

relação de subordinação, mas quando se diz ao lado e independente da forma se configura uma 

relação coordenada e simultânea.  

Com Fichte, mas não exatamente como ele, Schiller, voltando-se agora diretamente ao 

sistema kantiano, se insurge contra as hierarquias entre as faculdades: se o sentimento não pode 

decidir no âmbito da razão, assim também é igualmente necessário que a razão não arrogue 

decisões no âmbito do sentimento. “Ao atribuirmos a cada qual um âmbito, excluiremos dele o 

outro, colocaremos limites cuja transgressão é sempre danosa para ambos” (SCHILLER, 1989, 

p.63). Ora, em uma filosofia transcendental, “em que é necessário libertar a forma do conteúdo 

e manter o necessário puro de todo contingente”, conclui a nota de Schiller, “habituamo-nos a 

pensar o material como empecilho e a sensibilidade numa contradição necessária com a razão 

(...) Um tal modo de representação não está de forma alguma no espírito do sistema kantiano, 

embora possa estar na letra do mesmo” (SCHILLER, 1989, p.64). Assim, como vimos, essa 

não é só uma crítica ao sistema kantiano, mas como afirma Suzuki na nota quarenta e seis, trata-

se também de uma crítica e referência a Fichte.  
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 É por essa razão que a Cultura196 que opera por meio de oposições e não dos 

antagonismos tem como tarefa vigiar e assegurar os limites de atuação de cada impulso. “Vigiar 

e assegurar os limites de cada um dos dois impulsos é tarefa da cultura, que deve igual justiça 

aos dois e não busca afirmar apenas o impulso racional contra o sensível, mas também este 

contra aquele” (SCHILLER, 1989, p.64). A sua incumbência é dupla, em primeiro lugar deve 

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” (Ibid.). Esse é um dos grandes temas do 

século XVIII, das Luzes, e que já encontramos no jovem Schiller, na segunda dissertação, 

Ensaio sobre a mútua dependência da natureza animal do homem em relação à sua natureza 

espiritual. Nela, Schiller tentou “encontrar um meio termo entre estoicismo e o epicurismo, 

entre a visão ascética de que o corpo é apenas uma prisão para o espírito e a visão hedonista de 

que o fim da vida é apenas o prazer” (BEISER, 2005, p.144). Apesar deste mesmo tema 

retornar, agora em trajes da filosofia kantiana, não deixa de remeter aos estudos médicos 

iniciais. A tarefa fundamental da cultura, Schiller argumentava, é estabelecer uma ação-

recíproca entre razão e sensibilidade, matéria e espírito, onde ambas as faculdades ou forças 

estão coordenadas uma com a outra.   

Voltando às diferenças entre Fichte e Schiller, em suas Preleções sobre destinação do 

erudito, de 1794, Fichte ensina que o objetivo da cultura é desenvolver nossa racionalidade a 

tal ponto que toda individualidade desapareça e nos tornemos um único ser infinito (BEISER, 

2005, p.145). Devemos perceber nossa independência absoluta da natureza, declara Fichte, e só 

o fazemos quando aprendemos a ‘suprimir’ e ‘erradicar’ [zu unterdrücken und auszutilgen] as 

inclinações da sensibilidade (BEISER, 2005, p.146). Além disso, na terceira parte de sua 

Grundlage, Fichte lança o Eu em uma luta sem fim contra a natureza, que ele vê apenas como 

um obstáculo para seu esforço infinito. Por outro lado, para Schiller, ainda na Segunda 

dissertação, o Eu está baseado na natureza mista [gemischte Natur] do ser humano. 

Tampouco será o homem um agregado de duas substâncias ou “naturezas” 

independentes: o homem é uma natureza mista [gemischte Natur] (Schiller, 2004, Bd 

V, p.312), ou seja, é algo que só pode ser compreendido como resultado da relação 

                                                           
196 “Aparentemente antípodas, como para Rousseau, a inclinação e a cultura, em Schiller, devem fazer coabitar em 

si o ideal do homem novo, cuja proposição intrínseca é o abandono da brutalidade feita por qualquer progresso 

prático do conhecimento. A cultura tem o papel de relevo nessa tarefa. A ela é creditado o engenho equilibrador 

entre as partes constitutivas num compósito; totalidade a ser gerada no homem.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. 

SP: Perspectiva, 2003, p.100 
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recíproca entre aquelas duas naturezas cujas atividades se recobrem e se espelham 

absolutamente e tão paralelamente como os dois lados da mesma moeda.197    

Segundo Márcio Barros, para o jovem Schiller, o paralelismo não exclui a hierarquia. A 

natureza espiritual é pensada como superior à animal198. A tarefa da cultura é sustentar essa 

natureza mista. Ao concluir o parágrafo 21 do Ensaio, no entanto, Schiller afirma: “Penso [...] 

que já está demonstrado que a natureza animal se mistura totalmente com a espiritual, e que 

essa mistura é a perfeição” (SCHILLER, 2004, Bd V, p. 316 apud: BARROS, 2021, p.64). 

Como é sabido, Schiller usa conceitos fichteanos em sua dedução da beleza. Além disso, 

as Cartas estéticas contêm duas referências positivas às obras de Fichte e algumas objeções às 

de Kant. Não é surpreendente, portanto, que a base da estética de Schiller tenha sido vista como 

essencialmente fichteana e A educação estética do homem tenha sido vista como a estética 

fichteana não escrita (BEISER, 2005, p.145). No entanto, para Beiser, a interpretação fichteana 

das Cartas estéticas foi levada longe demais. Em nenhum outro lugar, entretanto, suas 

diferenças são mais claramente evidentes do que nas cartas IV e XI, onde Schiller formulara 

seu conceito de cultura. Segundo Beiser, uma leitura atenta dessas passagens mostra que 

Schiller não estava aplicando os princípios de Fichte, mas realmente discutindo com eles. “O 

conceito de cultura de Schiller é realmente a antítese do de Fichte e, de fato, provavelmente foi 

desenvolvido em reação contra ele” (BEISER, 2005, p.145). Isso se torna evidente assim que 

consideramos o conceito de cultura de Fichte e o comparamos com o de Schiller. 

 Com efeito, a cultura em Schiller está ligada à perfeição do ser humano; no entanto, a 

perfeição significa ampliação e não limitação. Como algo extenso no tempo ou modificação no 

mundo, a perfeição daquele impulso que põe o homem em vínculo [Verbindung] com o mundo 

terá de percorrer a maior mutabilidade e extensão possíveis; por outro lado, como pessoa ou 

aquilo que é perdurável na modificação, a perfeição daquele impulso que deve opor-se à 

alternância [Wechsel] terá de ser a maior autonomia e intensidade possíveis. Quanto mais 

múltiplas forem as relações com o mundo, tanto mais mundo o homem capta; quanto mais 

liberdade ganha a sua razão, tanto mais mundo o homem concebe [ergreift], tanto mais formas 

                                                           
197 BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas (SP): Editora Phi, 2021, p.63 
198 “Pode-se... comparar alma e corpo, sem nenhuma impropriedade, com dois instrumentos de corda afinados no 

mesmo diapasão e colocados um ao lado do outro. Quando se toca uma corda de um deles, produzindo-se um 

determinado som, a corda correspondente no outro vibrará espontaneamente, produzindo aquele mesmo som, 

apenas um pouco mais fraco. Assim, para falar metaforicamente, a corda alegre do corpo despertará a corda alegre 

da alma, assim como a corda triste do segundo. Esta é a maravilhosa e notável simpatia que faz dos princípios 

heterogêneos do homem um único ser; o homem não é alma e corpo, o homem é o mais íntimo amálgama dessas 

duas substâncias”. (Schiller, 2004, Bd V, p.312 apud: BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem 

Nietzsche. Campinas (SP): Editora Phi, 2021, p.63 
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cria fora de si. “Sua cultura consistirá, pois, no seguinte: primeiro: proporcionar à faculdade 

receptiva os mais multifacetados contatos com o mundo e levar o máximo à passividade do 

sentimento” (SCHILLER, 1989, p.64). Segundo: conquistar para a faculdade determinante a 

máxima independência com relação à receptiva e ativar ao extremo a atividade da razão. Aqui 

cada capacidade humana é apresentada de maneira separada em suas exigências e atribuições, 

para poder, em seguida, ser colocada em relação dinâmica de comunidade. Não basta, porém, 

desenvolver cada capacidade separadamente, pois daí só poderia surgir um desenvolvimento 

unilateral das forças humanas e o ser humano continuaria cindido. 

Quando as duas qualidades se unificam [vereinigen], o homem conjuga [verbinden] a 

máxima plenitude de existência à máxima independência e liberdade, abarcando o 

mundo em lugar de nele perder-se e submetendo a infinita multiplicidade dos 

fenômenos à unidade da razão.199  

Eis o momento no qual Schiller obtém os melhores e mais originais resultados da noção 

de ação-recíproca, quando elimina os limites e o isolamento entre eles, deixando-os porosos, 

possibilitando que as qualidades se unifiquem e o ser humano combine a máxima plenitude de 

sua existência à máxima independência e liberdade. 

 Caso o ser humano inverta esta relação, pode enganar-se a respeito de sua destinação, 

por dois modos. Primeiro: pode transpor a intensidade requerida pela força ativa para a passiva, 

fazer com que o impulso material preceda o impulso formal e tornar assim dominante a 

faculdade receptiva. Segundo: pode atribuir à força ativa a extensão, que cabe por direito à 

passiva, fazer com que o impulso formal preceda o impulso material e substituir a faculdade 

receptiva pela determinante. No primeiro caso, ele nunca seria ele mesmo; no segundo caso, 

porém, nunca seria outra coisa, portanto, não será nenhum dos dois – será zero. Que isso quer 

dizer? Que o isolamento ou a contradição que ele indicia jamais seria suprimida? Nesse sentido, 

Gerard Lebrun, no livro A paciência do conceito, pensando em Hegel, lança mão de uma 

questão interessante: “Que evidências é preciso portanto trazer à luz do dia para que a 

contradição deixe de ser automaticamente igualada a Zero?” (LEBRUN, 2006, p.265). 

 Schiller adiciona à analogia matemática uma longa nota de rodapé, na qual pretende 

mostrar os efeitos maléficos, seja de uma sensibilidade predominante no pensamento e na ação, 

seja de uma racionalidade predominante no conhecimento e na maneira de agir. O filósofo 

                                                           
199 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.64 
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pretende aqui evidenciar especialmente o prejuízo causado à intuição e ao sentimento pela 

precipitação das forças do pensamento e da vontade.  

Por insistente e vário que seja o contato da natureza com os nossos órgãos – toda a 

sua multiplicidade fica perdida para nós, porque procuramos na natureza apenas o que 

nela pusemos; porque não lhe permitimos marchar em direção ao nosso interior, já 

que com a razão impaciente e precipitada empenhamo-nos em exteriorizar-nos em 

direção a ela.200 

A precipitação da razão impede ao sujeito de efetuar uma ação-recíproca, ou seja, interiorizar 

todo o exterior e exteriorizar todo interior. Ao invés de nos lançarmos em direção à natureza 

deixando que ela marche em direção ao nosso interior, a “razão não espera pelo conteúdo”, o 

que impede o avanço científico; o mesmo se verifica em nossa ação pretensamente virtuosa, 

que, frente à rigidez de nossos princípios, embota os sentimentos, impedindo qualquer simpatia 

ou a possibilidade de se colocar no lugar do outro.  

   Assim como fora apontado no Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm, a palavra 

impulso também tem a acepção e pode ser compreendida como energia, a qual pressupõe a 

possibilidade da distensão [Abspannung]. “Os dois impulsos têm portanto, limitação e, 

pensados como energias, necessitam de distensão; aquele, para não penetrar no âmbito da 

legislação, e este, para não penetrar no âmbito da sensibilidade” (SCHILLER, 1989, p.66). Vale 

a pena destacar aqui o uso de uma terminologia muito próxima dos escritos médicos acerca do 

impenetrável [das Undurchdringliche] e do não impenetravel [das nicht Undurchdringliche], 

cuja relação necessita de uma ação-recíproca entre as duas substâncias. O substantivo 

Abspannung significa afrouxamento, diminuição da tensão; já o verbo abspannen, em estado 

de dicionário, tem sentido de desatrelar, soltar, diminuir a força de. O sentido que aqui tomamos 

como conhecimento é o de alargamento, de diminuição da tensão.  

Nessa direção, Schiller afirma que a distensão do impulso sensível não pode, entretanto, 

ser o efeito de uma incapacidade física e de um embotamento das sensações, o que mereceria 

desprezo em qualquer lugar. A distensão do impulso sensível tem de ser uma ação da liberdade, 

uma atividade da pessoa, na qual ela modera a intensidade sensível por sua intensidade moral 

e, dominando as impressões, toma-lhes a profundidade por dar-lhes superfície. Mas a esfera 

sensível não pode ser negada, pois “o caráter tem de determinar os limites ao temperamento, 

pois o único que o sentido pode perder é o espírito” (SCHILLER, 1989, p.66). O espírito é o 

único que pode perder algo, pois as impressões não podem ser perdidas. Por outro lado, afirma 

                                                           
200 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.65 
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Schiller que a distensão do impulso formal não pode ser efeito de uma incapacidade espiritual 

e de um esmorecimento das forças de pensamento e da vontade, o que rebaixaria a humanidade. 

Com efeito, ambos os impulsos, pois, devem ser limitados e distendidos reciprocamente, a 

exuberância das sensações tem de ser sua fonte honrosa; a sensibilidade tem de afirmar seu 

âmbito com força vitoriosa e resistir a violência que o espírito gostaria de fazer-lhe pela 

atividade antecipadora. “Numa palavra: o impulso material tem de ser contido em limites 

convenientes pela personalidade, e o impulso formal deve sê-lo pela receptividade ou pela 

natureza”. (SCHILLER, 1989, p.67).  

 Chegamos, finalmente, na Carta XIV, ao centro da noção de ação-recíproca201 entre os 

impulsos sensível e formal, no qual a eficácia [Wirksamkeit] de cada um, pensada como um 

princípio universal de causalidade, na sugestão de Suzuki, na nota quarenta e oito, faz com que 

cada um dos impulsos ao mesmo tempo funde e limite a atuação do outro. Um impulso é atuante 

sobre o outro que é causa e, ao mesmo tempo, efeito daquele, cujo movimento realizado entre 

os impulsos é um contraefeito reverso, ou seja, a reversibilidade, pensada em termos de energia 

e não em termos de conteúdo. Na ação-recíproca [Wechselwirkung], na efetuação de Schiller, 

cada um dos impulsos encontra sua máxima manifestação justamente pelo fato de que o outro 

é ativo, ou seja, permanece um estado de máxima atividade entre os impulsos. Essa relação de 

reciprocidade [Wechselverhältnis] entre os dois impulsos é meramente uma tarefa da razão, que 

o indivíduo só está em condições de solucionar plenamente na perfeição de sua existência como 

uma tarefa infinita. Ela é posta idealmente, como Ideia de sua humanidade, como um infinito, 

                                                           
201 Na referência do Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm, a palavra Wechselwirkung está ligado a expressões 

como wechselseitige (“reciprocidade”) e (“mutualidade”) in einander greifende (“entrelaçado”) e (“no sentido de  

tocar um ao outro”) sich ergänzende u. dgl. (“completar”) e (“completar-se um ao outro”) wirkung zwischen zweien 

und mehreren. (“de produzir efeito em dois ou mais”). A palavra Wechselwirkung é a versão alemã da palavra 

commercium, a palavra é marcada por um uso filosófico, transmitida por Kant, no sentido de que toda substância, 

uma vez que, ao mesmo tempo, simultaneamente permanecem sem exceção em coligação, comunidade, ou relação, 

afetam-se reciprocamente. („alle substanzen, sofern sie zugleich sind, stehen in durchgängiger gemeinschaft (d. i. 

wechselwirkung unter einander“) 2, 211“) E em Schlegel, a ação recíproca infinita, no qual cada efeito novamente 

causa outra causa. (die unendliche wechselwirkung, da jede wirkung wieder ursache ihrer ursache ist A. W. 

Schlegel, Europa 2, 51) Goethe, no palco, no rés-do-chão, no camarote, eternamente fazendo algo conjuntamente, 

reciprocamente. („bühne, parterre und logen in ewiger wechselwirkung begriffen 25, 260”.) Ainda além, no 

sentido de servir para ligar coisas atuantes, no sentido de uma combinação e associação de determinadas coisas: 

Relação ou nivelamento entre proposições dependentes umas das outras. P. ex, Herbart: Ação recíproca entre o 

espírito e a letra. (diese gleichstellend zwischen und von präpositionen abhängiges einander: zwischen geist und 

leib ist wechselwirkung Herbart 3, 221) Jung Stilling: quando nós tomamos o efeito recíproco entre matéria e 

poder. (was wir materie, kraft- und wechselwirkung aufeinander nennen Jung-Stilling 6, 384) Gutzkow, a ação 

recíproca das partes do mundo, umas com as outras. (die wechselwirkung beider welttheile auf einander Gutzkow 

(1872 ff.) 8, 91.) (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-

1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. Online-Version vom 13.12.2019)O uso como coincidência verbal; verbos 

como kommen (chegar), tretten (entrar em contato), stehen (ficar em pé).  Existe um uso muito esporádico, isolado: 

no sentido de trocar [wechselnde], alternar [abwechselnde], revezar [abwechseln] no sentido de uma ocorrência 

contraposta [gerade die entgegengesetzten]. 

https://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/alem%C3%A3o-portugu%C3%AAs/abwechseln
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no sentido mais próprio da palavra que significa, portanto, algo do qual pode aproximar-se mais 

e mais no curso do tempo sem jamais alcança-lo.  

Vale sublinhar, ainda sobre as relações que estamos delineando entre Schiller e Fichte, 

que a noção de tarefa infinita é, grosso modo, romântica; sobretudo, é herança da filosofia 

fichteana202, identificada à própria ideia de humanidade sempre procurada e jamais inteiramente 

realizada. “Esta, porém, nunca é alcançada em toda a sua plenitude, mas só por aproximação” 

(SCHILLER, 1989, p.146). Na primeira “preleção” de 1794 de Fichte, chamada “Sobre a 

destinação do homem em si”, se diz: “[...] a aproximação ao infinito dessa meta é a sua 

verdadeira destinação enquanto homem, isto é, enquanto ser racional, mas finito, e enquanto ser 

sensível, mas livre” (SCHILLER, 1989, p.146-147). Para alcançar a sua destinação, o indivíduo 

deverá aproximar-se ao infinito de sua meta derradeira. Assim como a tarefa concernente à 

destinação da humanidade é considerada apenas alcançável no infinito, quanto mais aproxima-

se dela mais ela se afasta. Nessa tarefa infinita de sua destinação, o ser humano é incumbido do 

cumprimento deste seguinte dever: 

Ele não deve empenhar-se pela forma à custa de sua realidade, nem pela realidade à 

custa da forma; deve, antes, procurar o ser absoluto pelo determinado e o determinado 

pelo ser absoluto. Deve contrapor-se um mundo por ser pessoa, e ser pessoa por lhe 

contrapor um mundo. Deve sentir por ser consciente e ser consciente por sentir.203 

O homem não pode experimentar a sua concordância com esta Ideia, afirma Schiller, de sua 

humanidade no sentido mais pleno, enquanto ainda satisfazer exclusivamente um destes 

impulsos ou os dois sucessivamente. A objeção à ideia de uma sucessiva satisfação dos dois 

impulsos [nur einen nach dem andern] é endereçada, de certo modo, à noção de determinação 

alternativa [Wechselbestimmung] de Fichte. Com efeito, na Carta XIV temos outra diferença 

significativa entre os autores: a noção de ação-recíproca em Schiller não é pensada como 

alternância [Abwechslung], como em Fichte. Em outros termos, o uso que Fichte faz da 

determinação recíproca (determinação alternativa) na Fundação não o leva a um terceiro 

impulso como resolução do problema da oposição entre Eu e não-Eu, escreve Ulisses Vaccari, 

como acontece com Schiller, e sim para a imaginação, considerada a instância propriamente 

produtiva dessa oposição, cujos termos aparecem como estados distintos de um mesmo Eu.  

                                                           
202 “Esta, referida a nosso sistema, dá ao todo consistência e perfeição; ele tem de ser um sistema e um sistema; o 

que é oposto tem de ser ligado, enquanto ainda houver algo oposto, até que tenha sido produzida a unidade 

absoluta; a qual, sem dúvida, como se mostrará a seu tempo, só poderia ser produzida por uma aproximação finda 

do infinito, que é em si impossível. [...] O terceiro termo, que ele contudo, segundo a forma lógica, tem de 

pressupor, seria meramente a tarefa de um fundamento (Aufgabe für einen Grund).” FICHTE, G. A doutrina da 

ciência de 1794 2 ed. SP: Abril Cultural, 1984, p.58 
203 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.69 
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Contrapor um impulso ao outro não significa para Schiller alternar sucessivamente, mas 

pressupor a possibilidade de uma simultaneidade entre os impulsos:    

Existissem casos em que ele fizesse simultaneamente [zugleich] esta dupla 

experiência, em que fosse consciente de sua liberdade e sentisse a sua existência, em 

que se percebesse como matéria e se conhecesse como espírito, nestes casos, e só 

nestes casos, ele teria uma intuição plena de sua humanidade [...].204 

O objeto que lhe proporcionasse essa visada intuitiva viria a ser um símbolo de sua destinação 

realizada. Afirma Silva: “Simultaneidade é o resultado do exercício constante da superação de 

cisões entre a liberdade e a matéria” (2003, p.109). 

A “intuição plena de sua humanidade” (SCHILLER, 1989, p.69), não significa na teoria 

de Schiller uma facilitação adicional na compreensão da ideia, ao contrário, trata de nada menos 

do que a salvação da própria teoria – a ideia de uma "totalidade do tempo" realizada [Allheit 

der Zeit], como “exposição do infinito”, do qual se chega cada vez mais perto caminhando o 

tempo todo. Correspondendo a uma ação-recíproca entre eternidade e tempo, a temporalidade 

não deve apenas ser incluída na eternidade, mas a eternidade também deve ser incluída na 

temporalidade e aí ser experimentada. Nisto, entretanto, forma e substância, unidade e 

multiplicidade, atividade e passividade teriam que estar unidas de uma maneira que nunca é 

possível na experiência “normal”. Schiller descreve essa intuição (da ideia de humanidade) 

como um símbolo e o impulso que visa tal objeto como o “impulso lúdico”. 

 Se, por um lado, o impulso sensível torna contingente a nossa índole formal, e o impulso 

formal, por outro lado, torna contingente nossa índole material, à medida que aquele nos 

constrange fisicamente e este moralmente, no impulso lúdico eles atuam juntos, tornando 

contingentes tanto nossa índole formal quanto a material, tanto nossa perfeição quanto nossa 

felicidade; justamente porque torna ambos contingentes, e porque a contingência desaparece 

com a necessidade, ele suprime a contingência das duas levando forma à matéria, e realidade à 

forma. “Na mesma medida em que toma às sensações e aos afetos influência dinâmica, ele os 

harmoniza com as ideias da razão, e na medida em que despe as leis da razão de seu 

constrangimento moral, ele as compatibiliza com os interesses dos sentidos” (SCHILLER, 

1989, p.71). A ação-recíproca aparece na Carta XIV contrapondo, mas não excluindo, as 

características de cada impulso, engendrando um amálgama entre eles, não fusionando de modo 

                                                           
204 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.69 
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que se torna impossível percebê-los como separados, mas misturando de forma que cada um 

limite a esfera do outro205. 

Mesmo havendo uma diferença de concepção, ela não impediu que Fichte visse Schiller 

como grande aliado na árdua tarefa de expor a sua filosofia, “principalmente devido ao fato de 

este, em suas Cartas estéticas ter procurado se aproximar da Doutrina-da-ciência” (VACCARI, 

2012, p.14).  De todo modo, demarcada a diferença fundamental, a novidade que a Carta XIV 

apresenta é o impulso lúdico. Schiller introduz um conceito jamais pensado, seja por Kant, seja 

por Fichte ou por outros filósofos, o de um impulso lúdico, impulso do jogo ou, por fim, o 

brincar, na tradução de Márcio Barros. Eis a irrupção do novo na filosofia de Schiller, que se 

apresenta pela atuação conjunta do impulso sensível e formal, em que finalmente o sensível e 

o formal se tornariam outra realidade, na qual se plasmariam a “modificação e a identidade”. 

Schiller inicia o parágrafo de maneira modesta, pressupondo que se casos dessa espécie 

pudessem ocorrer na experiência, despertariam no ser humano um novo impulso [neuen Trieb].  

Ao primeiro olhar do leitor atento, haveria uma possível contradição, pois Schiller 

afirmara na Carta XIII que este seria um conceito impensável. Porém, é próprio da forma 

epistolar-filosófica a correção, orientação e aprimoramento posterior de novas ideias e posições 

tomadas pelo texto, além de que a acepção do conceito impensável está relacionada ao esforço 

da filosofia na tarefa de aproximação ao infinito do Ideal de humanidade. 

                                                           
205 Schiller esclarece esse aspecto com a segunda simultaneidade, que também se encontra como tal em Fichte, a 

saber, de fundamento [Begründung] e limitação [Beschränkung]: pessoa e estado, bem como forma e matéria, são 

conceitos reflexivos que só existem misturados. Cada realidade individual é específica e, portanto, inclui a negação 

que se refere a outra realidade específica: “omnis determinatio est negativo” (BINKELMANN, 2019, p.146). 

Schiller sintetiza esta conexão complexa entre fundamento e limitação em frequência exaustiva, conjugando o 

“porque” [Weil]: o homem “deve contrapor-se um mundo por ser pessoa, e ser pessoa por lhe contrapor um mundo. 

Deve sentir por ser consciente e ser consciente por sentir” (SCHILLER, 1989, p.69). Segundo Binckelmann, com 

a formulação dessa relação como um dever, Schiller caracteriza o sentido normativo da ação-recíproca, em 

primeiro lugar, afirmando que a ação-recíproca não é real como tal, em segundo lugar, nunca é realizável como tal 

na vida humana, antes, uma mera ideia de humanidade, que, como em Fichte, só pode ser alcançada por 

aproximação infinita. Concordamos com Binkelmann até este passo do argumento, a partir daí passamos a 

discordar, pois o problema do argumento aparece quando Binkelmann questiona a ideia de atuação simultânea na 

ação-recíproca, sugerindo, por fim, uma “flutuação permanente” ou “alternância rápida”: “Sem ter que confiar na 

experiência, uma razão lógica para a irrealizabilidade [Unrealisierbarkeit] reside na ideia da simultaneidade da 

ação-recíproca, que está em contradição com a temporalidade da realidade e a experiência da vida humana” 

(BINKELMANN, 2019, p.146). Binkelmann escreve: “O fato de que ambos se realizam em um único objeto é, 

portanto, não apenas impossível, mas também indesejável e pode ser evitado pela cultura.” (Ibid.) E então conclui: 

“A unidade de uma ação recíproca completamente igual só pode ser realizada sob essas circunstâncias (temporais) 

no sentido de uma flutuação permanente, uma alternância rápida ou pelo menos equilibrada; Isso significa que a 

simultaneidade (como a humanidade) permanece uma mera ideia, e de forma marcante se contrapõe ao que ela 

própria representa, ou seja, a igualdade completa de forma (eidos, idea) e matéria, ideia e experiência” 

(BINKELMANN, 2019, p.146). Não é esta, porém, a nossa interpretação, pois a diferença entre a ação-recíproca 

em Schiller e Fichte reside justamente na diferença entre uma atuação simultânea e uma mera alternância.  
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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 chama-lo impulso lúdico até que justifique 

denominação) este impulso lúdico seria direcionado, portanto, a suprimir o tempo no 

tempo, a ligar o devir ao ser absoluto, a modificação à identidade.206 

O impulso lúdico [Spieltrieb]207 é a novidade da filosofia de Schiller; nele a dificuldade 

é a de deduzir a possibilidade do impulso capaz de promover a concordância 

[Übereinstimmung] entre os termos antitéticos, ou seja, termos opostos, cada qual em seu 

extremo. O impulso lúdico, de início, seria um produto sintético, no sentido que estamos 

operando de composição, da ação-recíproca entre os dois impulsos opostos.  

O impulso sensível quer ser determinado, quer receber o seu objeto; o impulso formal 

quer determinar, quer engendrar o seu objeto; o impulso lúdico, então, empenha-se 

em receber assim como teria engendrado e engendrar assim como o sentido almeja 

por receber.208 

O impulso lúdico é produto da ação-recíproca ou ele é o sinônimo dela? Ele seria um 

terceiro termo mediador e intermediário ou seria a relação pensada em si mesma? O impulso 

lúdico tem uma dupla capacidade e potência de dar realidade ao necessário em nós e submeter 

a realidade fora de nós à lei da necessidade. Os dois impulsos impõem, escreve Schiller, 

necessidades à mente: aquele por leis da natureza, este por leis da razão. “O impulso sensível 

exclui, por um lado, de seu sujeito toda espontaneidade e liberdade; o impulso formal exclui, 

por outro lado, do seu toda dependência e passividade. A exclusão da liberdade é necessidade 

física, a passividade é moral” (SCHILLER, 1989, p.70).  E ainda: “O impulso lúdico, entretanto, 

em que os dois atuam juntos, imporá necessidade ao espírito física e moralmente a um só tempo; 

pela supressão de toda contingência ele suprimirá, portanto, toda necessidade, libertando o 

homem tanto moral quanto fisicamente” (Ibid.). Somos coagidos, ora pelo constrangimento da 

natureza, ora pelo constrangimento da razão, de modo que buscamos a libertação dessas duas 

limitações209. Ora, por meio da ação-recíproca entre os impulsos, Schiller introduz aqui a noção 

de jogo, retomada é verdade da analítica do belo de Kant, e que ganhará envergadura maior e 

                                                           
206 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.69-70 
207 “Ao construir o impulso lúdico, engendra uma tríade que faz a coesão entre o homem físico e o moral, pondo a 

necessidade determinada pelos sentidos em seu processo de experiência possível em harmonia interna, fazendo 

convergir no sujeito a liberdade, no sentido amplo da razão estar no mundo.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. 

SP: Perspectiva, 2003, pp.109-110 
208 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.70 
209 “Este é um dos momentos de relevo que explicitam a educação estética. Se o impulso lúdico plasma a 

necessidade física e a moral, então faz a inclinação natural do homem amalgamar-se no imperativo categórico 

como definido por Kant. O imperativo da razão e o que é inclinação ou desejo natural geram outro estado; o lúdico, 

fazendo o homem em sentido pleno.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.111 
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cada vez mais centralidade ao longo das Cartas estéticas. Nas suas palavras: “tão logo, 

entretanto, ele interessa a nossa inclinação e conquista o nosso respeito, assim desaparecem 

tanto a coerção do sentimento quanto a da razão e começamos a amá-lo, isto é, jogamos210 a 

um só tempo com nossa inclinação e com o nosso respeito” (Ibid.).  

O leitor atento então deve inevitavelmente pensar em Kant e sua Crítica da faculdade 

de Julgar em vista do conceito de jogo. Se a intenção básica sistemática deste texto já sugere a 

busca de mediações das estruturas dualísticas da existência humana, então a designação de 

beleza de Kant como um “símbolo de moralidade” (§59) aponta para o ponto de referência 

específico. O belo, sugere Binkelmann, desperta nas pessoas um prazer desinteressado, que 

suspende igualmente os desejos e a vontade moral, o agradável e o bom. Ambas as faculdades 

de desejo são semelhantes no sentido de que se interessam pela existência do objeto, sejam 

sensações ou boas ações; enquanto o belo se liberta do esforço de querer possuir o (belo) objeto 

e, assim, abre uma ação-recíproca livre, ociosa e lúdica. Para Kant, é justamente nessa liberdade 

que reside a analogia com a moralidade humana, que Schiller conduz nas Cartas estéticas à 

demanda por uma Educação estética. Além desse sentido prático do belo entre o agradável e o 

bom, há o ponto de vista teórico em que Kant introduz o conceito de jogo. Ao olhar para o belo, 

as faculdades cognitivas humanas estão em movimento livre e harmonioso que não deriva para 

a associação aleatória de sensações nem de uma definição conceitual. 

As faculdades cognitivas que são colocadas em jogo por essa representação estão aqui 

em um jogo livre, pois nenhum conceito determinado as limita a uma regra particular 

do conhecimento. Portanto, o estado mental nessa representação tem de ser o 

sentimento do livre jogo das faculdades de representação, em uma representação dada 

com vistas a um conhecimento em geral. Agora, a uma representação pela qual um 

objeto é dado pertencem, para que dela possa em geral resultar um conhecimento, a 

imaginação – para a concatenação do diverso da intuição – e o entendimento – para a 

unidade do conceito que unifica as representações. Esse estado do livre jogo das 

faculdades de conhecimento, em uma representação pela qual um objeto é dado, tem 

de poder ser universalmente comunicado (...). A comunicabilidade subjetiva universal 

do modo de representação em um juízo de gosto, na medida em que deve ter lugar 

                                                           
210 A palavra Spiel tem sua origem no latim, que vem da palavra ludus, lusus, que é condicional do verbo ludi 

(“brincar”); (“tocar”); (“jogar”); (“brinquedo”). A forma da palavra em alemão antigo está sujeita a poucas 

mudanças, como, por exemplo, spil, spel, spele, spol. Jogo significa brincar, geralmente se refere a uma atividade 

que não é praticada por uma questão de resultado ou propósito prático, mas para passar o tempo, entreter e se 

divertir. Friedrich Schiller define nessa passagem o modo de operação do impulso lúdico, cujo conceito ainda não 

fora introduzido no texto „diesen nahmen (spieltrieb) rechtfertigt der sprachgebrauch vollkommen, der alles das, 

was weder subjektiv noch objektiv zufällig ist, und doch weder äuszerlich noch innerlich nöthigt, mit dem wort 

spiel zu bezeichnen pflegt. Schiller 10, 325“. O jogo também aparece como algo que une as pessoas ao entorno 

dele. „der scherzenden, der ernsten maske spiel ... vereinigt uns aufs neu in diesem saal. Schiller 12, 5;“ 

(„SPIEL, n.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung 

im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, 

<https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=S34541>, abgerufen am 02.04.2021.) Na referência do Deutsches 

Wörterbuch dos Irmãos Grimm, o termo Spiel está ligado em sua origem a termos como, por exemplo, Wette 

(“aposta”); Glückspiel (“jogo de sorte”); Begegnung (“encontro”); Kampf (“luta”), (“combate”); Partie (“partida”).   
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sem pressupor um conceito determinado, não pode ser senão o estado mental // no 

livre jogo da imaginação e do entendimento (na medida em que concordem entre si, 

tal como é requerido para um conhecimento em geral) (...). Esse julgamento 

meramente subjetivo (estético) do objeto, ou da representação pela qual ele é dado, 

precede, então o prazer que se sente com ele, e é o fundamento desse prazer na 

harmonia das faculdades de conhecimento; é somente naquela universalidade das 

condições subjetivas do julgamento do objeto, porém, que se funda essa validade 

subjetiva universal da satisfação que associamos à representação do objeto que 

denominamos belo (...). Quando denominamos algo belo, atribuímos o prazer que 

sentimos a todos os demais, como algo necessário no juízo de gosto, como se ele 

devesse ser considerado uma propriedade essencial do objeto, determinada nele por 

conceitos, muito embora a beleza, se não relacionada ao sentimento do sujeito, nada 

seja por si mesma (...). De que modo nos tornamos consciente da concordância 

subjetiva recíproca das faculdades cognitivas entre si no juízo de gosto? (...). Logo, 

aquela unidade subjetiva da relação das faculdades só pode ser conhecida através da 

sensação. O que anima as duas faculdades (da imaginação e do entendimento) para 

uma atividade indeterminada, mas ao mesmo tempo harmoniosa (devido ao estímulo 

da representação dada), ou seja, a atividade que faz parte do conhecimento é a 

sensação, cuja comunicabilidade universal é postulada pelo juízo de gosto (...) 

também não é possível outra consciência dessa relação a não ser através da sensação 

do efeito, uma sensação que consiste no jogo facilitado de ambas as faculdades 

mentais (imaginação e entendimento), animadas pela concordância recíproca.211 

 Schiller inicialmente introduz hipoteticamente o impulso lúdico e com base nisso 

desenvolve seus traços característicos como um “acordo” de opostos, que pode ser descrito 

sobretudo pela abolição do “tempo no tempo”. O impulso lúdico tem uma função dupla que 

surge tanto de sua analogia com os impulsos básicos quanto de sua oposição a ambos. É 

receptivo como o impulso sensível e a orientação teórica de ambos os impulsos básicos, bem 

como produtivo como o impulso formal e a orientação prática de ambos os impulsos básicos; 

consequentemente, possui as propriedades dos impulsos sensível e formal, bem como sua 

diferenciação interna, no sentido de que exorta “para receber como ele mesmo teria produzido 

e para produzir como a mente busca receber” (SCHILLER, 1989, p.70). Kant já havia 

observado essa simultaneidade de receptividade e produtividade tanto na beleza natural quanto 

na artística: “A natureza só era bela quando ao mesmo tempo parecia ser arte; e a arte só pode 

ser denominada bela quando temos consciência de ser ela arte, parecendo, ao mesmo tempo 

natureza” (KANT, 2016, p.204). 

 Na Carta XV, Schiller nomeia o objeto do impulso lúdico de “forma viva”, 

circunscrevendo a especificidade da esfera estética ao jogo entre os impulsos, de modo que 

como o jogo ou o brincar comum na vida representa uma situação excepcional em que a 

seriedade da vida, a luta pela existência e presença dos objetos são suspensas para se permitir a 

                                                           
211 KANT, I. Crítica da faculdade de julgar. Trad. de Fernando Costa Mattos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016 p.113-

115 
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livre movimentação no ócio212, o impulso do jogo garante a abolição de duas necessidades que 

surgem do impulso sensível e formal. Para Binkelmann, tanto a lei natural quanto a lei moral 

tornam o impulso lúdico ou o brincar acidental ao assumir a tendência de ambos os impulsos 

de tornar contingente o lado oposto. “O impulso sensível é “indiferente” se uma pessoa se torna 

mais perfeita por meio de sua busca pela felicidade, assim como o impulso formal não se 

importa que a pessoa perfeita também seja feliz” (BINKELMANN, 2019, p.148). A indecisão 

decorrente da suspensão da seriedade conduz à igual validade essencial do impulso do jogo ou 

o brincar, que os antigos gregos atribuíam aos seus deuses. Livres da seriedade e do trabalho da 

vida, da luta pela existência, eles vivem no alto Olimpo e se entregam ao jogo ou ao brincar. 

Também nas representações artísticas de deuses, como Juno Ludovisi, apresentada por Schiller 

na Carta XV, pode ser reconhecido a atuação do impulso lúdico na composição que agrupa, por 

assim dizer, graça e dignidade, tornando ambas acidentais, uma vez que na escultura “toda 

figura repousa e habita em si mesma, criação inteiramente fechada que não cede, nem resiste, 

como se estivesse para além do espaço” (SCHILLER, 1989, p.77)  

 Essa indiferença na ação-recíproca lúdica, que mostra subordinação e coordenação, 

sugere Binkelmann, também é reconhecida por Schiller no amor, como já vimos na primeira 

parte, o que deixa claro o quão amplo é o alcance do impulso lúdico. Amar alguém não significa 

dar-se a ele por inclinação (fazer-se objeto), nem tê-lo apenas como uma contrapartida 

respeitável, mas sim “jogar com a nossa inclinação e com o nosso respeito ao mesmo tempo” 

(BINKELMANN, 2019, p.149). Assim como vimos nas Cartas filosóficas, deste modo, o amor 

atinge uma posição de destaque na realização “social” e dimensão prática do impulso lúdico. 

 A noção de jogo e o uso que dela faz Schiller permite que voltemos ao debate com   

Fichte, sobre a teoria dos impulsos, a fim de reconhecer a singularidade do pensamento 

schilleriano. Há fortes evidências de que Schiller estava profundamente ciente de suas 

diferenças com Fichte e que elas haviam se tornado um pomo de discórdia entre eles. A 

evidência vem da carta de Schiller para Fichte de 24 de junho de 1795, onde Schiller explicou 

                                                           
212 “Entretanto, muito ainda havia que se caminhar até que o Estado, o trabalho e o engenho humano houvessem 

logrado criar as condições de surgimento dessa atmosfera rara e altamente frutuosa chamada ócio, única na qual o 

espírito poderia experimentar seu primeiro livre bater de asas:  

“O Estado incumbe o cidadão de suprir as necessidades e comodidades da vida. Laboriosidade (Arbeitsamkeit) dá 

ao Estado a segurança externa e interna, que preserva para o pensador e para o artista aquele ócio (Musse) que 

tornou a época de Augusto em idade de ouro. Agora empreendem as artes seu salto ousado e desimpedido, agora 

ganham as ciências uma luz mais pura e clarificada; História Natural e Física derribam as superstições, a História 

sustenta o espelho em que se vê o passado do mundo, e a filosofia ri das tolices dos homens” (Schiller, 2004, Bd 

V, pp.304-305)” BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas. (SP): Editora 

Phi, 2021, p.66 
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seus motivos para rejeitar o ensaio de Fichte Sobre o espírito e a letra na filosofia para a revista 

die Horen. Esta carta gerou uma disputa amarga – e muito explícita – entre Schiller e Fichte, 

que diz respeito essencialmente às qualidades da escrita filosófica. No entanto, havia outras 

questões nesta disputa, e uma é especialmente reveladora no presente contexto. Esta questão, 

afirma Beiser, diz respeito à psicologia filosófica ou, mais especificamente, à teoria dos 

impulsos humanos.  

 Em seu ensaio, Fichte apresenta uma taxonomia geral dos impulsos básicos ou formas 

de volição. Fichte reconhece fundamentalmente apenas um tipo de impulso, do qual todos os 

impulsos mais específicos são apenas uma aplicação. Fichte entende a pulsão em geral como a 

forma mais primitiva de esforço para se tornar independente, para se tornar um ser 

completamente racional. Ele distingue três impulsos mais específicos, todas são variações desse 

impulso único.  

O impulso de conhecimento tem por objetivo o conhecimento como tal e tão somente 

o conhecimento. Este impulso nos deixa num estado total de desinteresse quanto à 

essência, às qualidades internas e externas das coisas (...). É o impulso prático que 

aponta as propriedades constitutivas da coisa mesma e tão somente elas (...) e o 

impulso visa produzir no mundo sensível um produto que corresponda a esta 

representação. Nos dois casos, o impulso não visa nem a representação apenas nem a 

coisa apenas, mas uma harmonia entre ambas, com a única diferença de que no 

primeiro caso, a representação deve se conformar com a coisa e, no segundo a coisa 

deve se conformar com a representação. Com o impulso que denominamos estético 

sucede algo completamente diferente. Este visa a uma representação, e uma 

representação determinada, unicamente em vista de sua determinação e visa a esta 

determinação como uma mera representação. No domínio deste impulso, a 

representação é seu próprio fim e ela não deve o seu valor à sua concordância com o 

objeto, que aqui não é levado em conta, mas tem valor em si mesma.213  

Fichte insiste que todos os impulsos são, em sentido estrito, práticos, surgindo da tentativa de 

nos determinarmos no mundo; e segundo Beiser, ele entende o prazer estético como surgindo 

da harmonia contingente entre o mundo e a nossa própria luta pela independência.  

 Schiller considera a classificação dos impulsos de Fichte arbitrária e artificial. Toda a 

base para essas distinções, reclama Schiller, “é deixada vaga e misteriosa” (BEISER, 2005, 

p.147). Sua objeção decorre do argumento de que, no limite, o impulso estético seria apenas 

uma função do único impulso fundamental em direção à independência, ou seja, do impulso 

racional ou formal. 

 É possível, assim, entender melhor a relutância de Schiller em publicar o ensaio de 

Fichte na die Horen. Schiller já havia escolhido a die Horen como veículo para as Cartas 

                                                           
213 FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014 p.119-121 
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estéticas. Mas a compreensão de Fichte sobre a estética e a esfera da cultura era completamente 

oposta. Na avaliação de Schiller, Fichte transformara a estética em um epifenômeno da razão 

prática, enquanto para ele a esfera estética era autônoma, uma ponte entre os impulsos ou a 

fonte da harmonia entre razão e sensibilidade. O que explica, na opinião de Beiser, a diferença 

no uso que cada filósofo faz da noção de ação-recíproca e o porquê de Fichte tê-la abandonado 

ao final.  

 Com efeito, na segunda Carta de Sobre o espírito e a letra na filosofia, Fichte adentra 

o campo da estética, investigando o estatuto do artista, por meio de uma série de perguntas 

feitas a um interlocutor ficcional. 

Como um produto humano obtém essa força vivificadora e de onde o artista 

espirituoso aprende o segredo de insuflá-lo com ela? (...) Ele calculou o efeito de sua 

arte sobre essas aptidões em mim? (...) Mas quem relevou para ele o meu íntimo, que 

era estranho para mim mesmo? (...) Onde reside a misteriosa ligação entre este meio 

e aquele fim e por meio de qual arte ele adivinhou aquilo que não poderia se deixar 

encontrar por meio de nenhuma mediação?214 

Por meio das respostas dadas, Fichte afirma que o artista não teria a capacidade de descobrir 

aquilo que está no peito de um outro ser humano, senão em seu próprio peito. No entanto, que 

ele poderia apresentar um sentido para o universal, na medida em que a obra configure uma 

concordância entre ele e os seus espectadores. Com efeito, quando uma multidão é 

minimamente cultivada, vemos que, sob sua influência a multidão e o artista confluem em uma 

única alma, em que desaparecem todas as diferenças individuais na forma de sentir. 

(...) o artista deve possuir em si aquilo que é comum a todas as almas cultivadas, no 

lugar do sentido individual que nos separa e nos diferencia dos outros é o sentido 

universal de toda a humanidade que deve morar nele nas horas de entusiasmo 

[Begeisterung].215 

Ulisses Vaccari apresenta na nota oitenta e três uma explicação etimológica a respeito da 

palavra Begeisterung, que em português perdemos o sentido da partícula Geist; é possível, com 

efeito, compreender esse entusiasmo no sentido “daquele que é animado pelo espírito”. Vale 

destacar, então, que o artista não deve possuir apenas o sentido para o individual justamente 

porque esse sentido separa e diferencia; sobretudo, ele deve possuir o sentido para o universal, 

porque une os homens por meio daquilo que é comum a todos. É o que podemos ler na resposta 

dada pelo próprio correspondente ficcional: “podemos nos comunicar uns com os outros porque 

nos entendemos e desde o início toda relação humana não foi senão uma ininterrupta luta 

                                                           
214 FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014, p.103-105 
215 Ibidem, p.109 
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recíproca de cada indivíduo para fazer entrar num acordo consigo” (FICHTE, 2014, p.109). 

Com efeito, o tema da luta recíproca vai retornar ao final na análise sociopolítica da dialética 

entre o opressor e o oprimido. Vale destacar a noção de reciprocidade, a qual aparece neste 

trecho como uma “ininterrupta luta recíproca”. 

 De todo modo, o artista, ainda na voz do interlocutor, é aquele que consegue renunciar 

ao objetivo de impor a sua individualidade nos outros, para convertê-la em pontos de unificação 

entre todos os indivíduos; ele conjuga o universal e o particular em sua alma cultivada. Aquilo 

que o entusiasma [begeistert] chama-se gênio e gênio superior denomina-se o ser de uma esfera 

mais elevada, em que as linhas divisórias, inferiores e terrestres, que determinam o caráter 

individual do ser humano, “já não possam ser distinguidas e se confundem em uma suave 

neblina” (FICHTE, 2014, p.111). O correspondente ficcional sustenta que a ligação necessária 

entre meios e efeitos não pode ser descoberta facilmente, nem por nenhuma reflexão, nem por 

referência a seu fim por meio de conceitos, “então somente por meio da experiência a de sua 

própria experiência interna, o artista pode chegar a conhecê-los” (FICHTE, 2014, p.111).  

 Ora, Fichte discorda parcialmente do interlocutor, por isso lança o leitor para dentro da 

interioridade do artista e seu modo de produção, procurando tirar outras consequências da 

questão. Com efeito, Fichte toma a palavra para responder ao seu correspondente ficcional 

sobre o tema da concepção sobre o artista. Essa concepção é para Fichte muito simplória, é 

preciso desmembrar essa opinião em algo mais sutil, e desenvolver a partir de seus 

fundamentos. É necessário, para tanto, compreender de que modo representamos algo como 

determinado. Para Fichte, o artista deve desenvolver desde a profundeza de seu próprio ânimo 

[Gemüt], independente de toda experiência externa, aquilo que, “escondido a todos os olhos, 

reside na alma humana” (FICHTE, 2014, p.113). Eis a diferença fundamental entre os autores, 

uma vez que, para Schiller, uma determinação que fosse “independente de toda experiência 

externa” seria impensável, pois eliminaria o sensível. Para Fichte, ela é pensável, haja vista que 

fundada no princípio supremo da autoatividade, nomeada por Fichte de impulso ou de faculdade 

divinatória. “Sob a égide de sua capacidade divinatória [Divinationsvermögen], ele deve 

estabelecer pontos de unificação para toda a humanidade que não haviam sido até então 

comprovados em nenhuma experiência anterior” (Ibid.). 

Ao caracterizar o estatuto do artista, Fichte recorre à sua concepção singular sobre o 

impulso [Trieb], definindo-o precisamente como “a única coisa no ser humano independente e 

absolutamente incapaz de qualquer determinação externa”. Vale destacar que esta é a diferença 
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fundamental de Schiller em relação a Fichte. O impulso é o princípio supremo e único da 

autoatividade em nós216; nas palavras de Ulisses Vaccari, a autoatividade é “justamente uma 

ação fundada inteiramente na liberdade e definida por Fichte como a ação de pôr a si mesmo 

ao mesmo tempo como limitado e ilimitado” (VACCARI, 2012, p. 10). Com efeito, as coisas 

externas não produzem a autoatividade no ser humano; o princípio supremo da autoatividade, 

ou impulso, situa o ser humano para fora da natureza. Aqui também encontramos mais uma 

diferença de Fichte em relação a Schiller, pois se para Schiller o homem só é homem pleno 

quando joga com a beleza, para Fichte é somente pelo impulso da independência ou 

autoatividade que o homem é considerado homem. “A autoatividade no homem, que constitui 

o seu caráter e o distingue do resto da natureza, situando-o fora de seus limites, deve se fundar 

em um elemento peculiar dele: precisamente o impulso217. É pelo impulso que o homem é 

homem.” (FICHTE, 2014, p.115) 

 É de supor que Fichte direcione uma crítica implícita a Schiller e a sua interpretação da 

teoria dos impulsos ao afirmar que “é preciso cuidado na interpretação das expressões, neste ou 

em qualquer outro escrito filosófico” (FICHTE, 2014, p.117). Para o primeiro, a autoatividade 

poderia ser considerada como um impulso de conhecimento, pois visa à produção de 

conhecimento; entretanto, como representação de conhecimento, é apenas um impulso 

satisfeito, ou seja, uma das aplicações da força fundamental [Grundkraft].  Para Fichte, quando 

o impulso não é satisfeito, pois visa à “mudança e a formação da coisa como deveria ser”, ele 

se chama prático; ou quando não satisfeito, visa a uma representação pela mera representação, 

ele se chama estético. 

Fichte, diferentemente de Schiller, não diferencia impulso teórico e impulso sensível, e 

depois o impulso lúdico; agrupa impulso sensível e teórico no impulso de conhecimento puro 

e no prático, analisando, separadamente, o impulso estético. O impulso de conhecimento tem 

por objetivo o conhecimento das coisas como tal; este impulso nos deixa em total desinteresse 

                                                           
216 Este e apenas este é o princípio supremo e único da autoatividade em nós; apenas ele é aquilo que faz de nós 

seres autônomos, observadores e ativos. – Até onde possa se estender em nós a influência das coisas externas, é 

minimamente certo que ela não chega ao ponto de produzir em nós aquilo que elas próprias já não possuem, isto 

é, não chega ao ponto de sua ação conter o contrário daquilo que está contido nelas próprias como causa. A 

autoatividade no homem, que constitui o seu caráter, que o diferencia de toda a natureza, que nos faz ultrapassar 

os seus limites, deve se fundar em um elemento próprio dele e esse elemento é precisamente o impulso. (GA I/6, 

340 ÜGB apud: VACCARI, R. U., «A disputa das Horas: Fichte e Schiller sobre arte e filosofia», Revista de 

Estud(i)os sobre Fichte [En línea], 5 | 2012, Publicado el 01 enero 2013, consultado el 17 enero 2022. URL: 

http://journals.openedition.org/ref/263; DOI: https://doi.org/10.4000/ref.263) 
217 É somente por meio dos impulsos que o homem é um ser dotado de representações. Aqui cabe uma pequena 

digressão: na nota oitenta e sete Ulisses Vaccari afirma que essa definição de impulso que acabamos de ler é muito 

próxima aquela de Reinhold, em seu ensaio Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vostellungsvermögens.  
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quanto à essência, às qualidades internas e externas das coisas; queremos saber apenas quais 

qualidades são essas, assim que o sabemos, satisfazemos este impulso. “Em seu domínio, o 

único valor ou mérito da representação é o de poder se adequar completamente à coisa” 

(FICHTE, 2014, p.119). No impulso de conhecimento, a representação deve entrar em um 

acordo com a coisa. Ele busca se adequar à coisa; ele é prático, quando visa produzir no mundo 

sensível um produto que corresponda à sua representação, pois é o impulso prático que aponta 

as propriedades constitutivas: a essência, as qualidades internas e externas das coisas. Nós só 

as conhecemos quando este impulso é estimulado; mas, no caso do impulso prático, não ficamos 

satisfeitos com ele. No impulso de conhecimento é pressuposta uma coisa determinada 

totalmente por si mesma, e o impulso visa reproduzi-la em nosso espírito por meio da livre 

autoatividade. No impulso prático, o fundamento é uma representação na alma criada por meio 

da livre autoatividade, o impulso visa produzir no mundo sensível um produto que corresponda 

a esta representação.  

Nos dois casos, o impulso não visa a representação nem a coisa apenas, mas uma 

harmonia entre ambas, com a única diferença de que no primeiro caso, a representação 

deve se conformar com a coisa, e no segundo, a coisa deve se conformar a 

representação218 

 No caso do impulso estético, nem a representação deve se conformar com a coisa e nem 

a coisa deve se conformar à representação: este impulso “visa a uma representação, e a uma 

representação determinada, unicamente em vista de sua determinação e visa a esta determinação 

como uma mera representação” (FICHTE, 2014, p.121). A representação é livre da 

concordância com o objeto. “Pergunta-se não pela réplica da realidade [Abgebildeten], mas pela 

forma, livre e independente, da própria imagem” (Ibid.). Neste caso não há determinação 

recíproca [Wechselbestimmung] entre ele e um objeto219. “Sem nenhuma determinação 

                                                           
218 FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014 p.121 
219 Ao tratar da interpretação segundo a qual Fichte teria depreciado a estética em sua obra, Ulisses Vaccari afirma 

na nota noventa: “Segundo Xavier Léon (Fichte et son temps, 1954, vol.I, pp. 345-49), em sua intenção de mostrar 

a Schiller em que medida o seu pensamento se diferencia do dele, Fichte, nessa passagem, procuraria mostrar ao 

autor de A educação estética do homem toda incerteza por trás dessa sua tentativa de apoiar seu projeto de 

regeneração da humanidade justamente num impulso, cuja representação, sem nenhuma determinação recíproca 

com o objeto, permanece isolada e não é relacionada a nenhuma coisa pela qual ela se guie ou seja guiada por ela. 

Entretanto, pode-se igualmente interpretar a frase aproximando a da estética kantiana, tal como faz Dieter Henrich 

(em Der Grund im Bewusstsein, 1992, pp. 329-66), segundo a qual a representação estética é desprovida de um 

interesse pelo objeto. Nesse sentido, essa passagem poderia ser lida, no sentido mais próximo de Kant, de atribuir 

a estética a função de passagem do senso comum à filosofia. E justamente porque a representação estética não se 

situa no mesmo terreno do da teoria e da moral que ela pode elevar o homem comum para o domínio da filosofia. 

Como escreve Fichte alguns anos mais tarde: “O homem pode se elevar ao ponto de vista transcendental [...]. 

Surge para ele na própria filosofia um travo [Anstoss] para esclarecer a sua própria possibilidade. Qual é a 

passagem entre os dois pontos de vista/ Pergunta sobre a possibilidade da filosofia. Ambos os pontos de vista são 

de fato exatamente opostos. [...] Mas está factualmente provado que há um meio entre o ponto de vista 
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recíproca [Wechselbestimmung] entre ele e um objeto, tal representação permanece isolada 

como o objetivo último do impulso e não é referida a nenhuma coisa pela qual ela se guie ou 

que seja guiada por ela” (Ibid.). O impulso estético não deve entrar em acordo com nada que 

seja externo à alma, haja vista que ele é um mero esboço da imagem na alma, ou seja, a produção 

livre e independente da própria imagem. No fundamento de uma determinação prática há uma 

representação que é esboçada por meio da autoatividade absoluta, de igual maneira uma 

representação esboçada serve de fundamento à determinação estética; a única diferença reside 

no fato de que na segunda não deve ser dado algo correspondente no mundo sensível como é o 

caso na primeira. A tarefa do impulso estético é completamente limitada ao mero esboço da 

imagem da alma. O impulso estético também é autoatividade absoluta, como no de 

conhecimento, mas no estético não deve ser dado algo correspondente no mundo sensível, pois 

ele é apenas um esboço da imagem da alma: quando nele se manifesta o prático, ele apresenta 

uma imagem estética no mundo sensível, mas a satisfação resultante não se refere jamais à 

exterioridade da coisa, mas à imagem esboçada. O impulso estético não visa a nada exterior ao 

homem, mas algo que já está unicamente dentro dele mesmo. 

 Para caracterizar a especificidade do estético e sua relação com o impulso prático, Fichte 

demonstra como ele se exterioriza, dá-se a conhecer, ou se revela em uma harmonia 

contingente; especificamente em suas palavras, como esses “dois impulsos que acabamos de 

nomear poderiam se exteriorizar se não produzem ações (...) nas quais eles pudessem ser 

observados” (FICHTE, 2014, p.125). A observação do impulso seria possível através do efeito 

de prazer e desprazer ocasionados no ser humano. Quando o impulso estético se torna 

dominante, ele direciona a autoatividade e produz prazer, atrai, se exterioriza, ou seja, ele 

produz prazer através de uma harmonia contingente; já o contrário disso é a desarmonia 

contingente que se revela por meio de sua incapacidade e retraimento, ou seja, ele produz 

desprazer. 

  Fichte diferencia ainda mais: o impulso prático visa o objeto exterior ao homem, e como 

do objeto não se segue nem pode seguir nenhuma ação, a existência do objeto deve ser vista 

como independente dele e seu conceito é vazio. Ocorre que, na alma o conceito é expresso, 

nomeado, sentido, “neste caso chama-se um desejo [Begehren], enquanto as condições sob as 

quais o objeto pode tornar efetivo são consideradas como se estivessem em nosso poder” 

                                                           
transcendental e o comum: este ponto médio é a estética” (Wissenschaftslehre Nova Methodo, GA, 4, II, p.244)” 

FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. São 

Paulo: Humanitas, 2014 p.120 
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(FICHTE, 2014, p.127). E ainda: “Caso essas condições estivessem em nosso poder e nos 

decidíssemos a empreender o esforço e o auto sacrifício necessário para realiza-las, então o 

desejo se eleva à vontade [Wollen]” (FICHTE, 2014, p.127) 220. 

 Ora, vale destacar que, com o impulso estético é completamente diferente, pois ele não 

visa a nada exterior ao homem, mas a algo que já está unicamente dentro dele; ele pertence tão 

somente à esfera da subjetividade, da interioridade, pois seu objeto é ele próprio, apenas uma 

representação. A determinação do impulso é apenas designada por sua satisfação ou 

insatisfação. 

Aquilo que está em nós por meio do impulso estético não se descobre por meio de 

nenhum desejo, mas unicamente por meio de uma satisfação ou insatisfação 

inteiramente surpreendente, sem nenhuma ligação compreensível com as demais 

operações de nossa alma e carente de finalidade ou de intenção.221 

 Fichte, usando os exemplos do imã e do rouxinol, caracteriza o impulso estético como força, 

cujo efeito é o de produzir satisfação ou disposição estética: para representar uma imagem 

correspondente à nossa disposição estética, o poeta é comparado ao rouxinol: “sua alma é puro 

canto, seu espírito um esforço para alcançar o acorde mais perfeito e cada uma de suas notas as 

representações dessa alma” (FICHTE, 2014, p.131). O rouxinol impulsiona a direção de seu 

espírito por toda a escala de sons. “Cada novo acorde repousa sobre um novo grau da escala 

desse desenvolvimento e se encontra em harmonia com o impulso originário [Urtreib] do 

rouxinol” (Ibid.). O rouxinol, porém, não pode avaliar a ligação com os acordes, para ele 

acidentais. “Sua vida flutua sobre as sucessivas ondas do sentimento estético tal como a vida 

do artista de verdadeiro gênio” (FICHTE, 2014, p.133). 

 Quanto ao impulso estético, surgem muitas dificuldades para conhecer a origem e o 

direcionamento dele; para Fichte, nele algo permanece oculto, pois parece não haver meios de 

penetrar até ele nas profundezas de nosso espírito “a não ser que se progrida na experiência 

externa” (FICHTE, 2014, p.133). A pergunta ainda é a mesma: de que modo o impulso se 

exterioriza? Confiaremos cegamente na imaginação de alguém, esperando a ver como suas 

múltiplas criações agirão sobre nós? De modo que, para Fichte, permaneceríamos sempre na 

                                                           
220 Aqui cabe uma digressão: Ulisses Vaccari afirma na nota noventa e três que aqui há uma distinção entre 

determinação do impulso como mero desejo e como vontade. O primeiro se caracteriza pela ausência do 

conhecimento das condições de realização do objeto, o segundo se dá por meio do autossacrifício e do esforço em 

realiza-las. Nessa direção, Fichte afirma que: “O espírito humano recebe por assim dizer algo que o pertence, uma 

expressão de sua própria ação fora de si e vê com facilidade nos objetos, como num espelho, sua própria figura” 

FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. São 

Paulo: Humanitas, 2014 p.129 
221 FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014 p.129 
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incerteza de saber se existe em geral um impulso tal como descrevemos o impulso estético ou 

se tudo aquilo que sustentamos como sua expressão não se baseia em uma sutil ilusão. Não é 

possível confiar na experiência efetiva para prever aquilo que agradará e a dedução de que 

aquilo que nos agradou deveria agradar a todos permaneceria completamente sem fundamento.  

Fichte nos lança uma questão: como fazer a passagem do domínio do conhecimento para 

o campo do sentimento estético? Para o devido fim, como Schiller, Fichte esboça uma rápida e 

curiosa filosofia da história, na qual deduz a origem do estético da possibilidade de 

contemplação desinteressada da natureza, após o homem satisfazer as necessidades 

elementares: 

O gênero humano deve ter alcançado primeiramente certo grau de bem-estar exterior 

e de segurança; a voz da necessidade interior e a guerra exterior devem ter sido 

primeiramente apaziguadas e suprimidas antes que ele pudesse entregar-se com 

sangue frio à observação, sem se preocupar com a necessidade presente e mesmo 

correndo o risco de equivocar-se, antes que pudesse demorar-se em suas 

contemplações e abandonar-se às impressões estéticas dessa contemplação ociosa e 

liberal.222 

Fichte procura delinear um esboço de percurso para uma formação estética: na 

experiência, quando a necessidade premente é superada, damos o primeiro passo para sair da 

animalidade. É só na contemplação tranquila e desinteressada que desponta a disposição 

estética, ou seja, na separação entre impulso do conhecimento e impulso estético. “O sentido 

estético se desenvolve na alma ociosa, uma vez apaziguado o afã de saber e satisfeito o impulso 

de conhecimento” (FICHTE, 2014, p.142). E com ele desenvolve-se um sentido para 

“conhecimento que não conduz a nada e não deve ser utilizado por nada”: “Essa capacidade 

denomina-se gosto [Geschmack]; também a habilidade de julgar a esse respeito corretamente e 

de forma universalmente válida chama-se gosto por excelência; e o contrário se chama falta de 

gosto [Geschmacklosigkeit]” (Ibid.). Por fim: “Onde já não nos interessam mais as qualidades 

reais da coisa, e sim sua concordância com o nosso espírito, a imaginação educada tendo em 

vista a liberdade, logo se eleva à liberdade total”. (Ibid.).  

Uma vez alcançado o domínio do impulso estético ela permanece nele mesmo quando 

aquele se desvia da natureza e expõe formas não como elas são, mas como deveriam 

ser de acordo com a exigência do impulso estético: essa livre capacidade de criação 

se chama espírito.223 

                                                           
222 Vale destacar um comentário de Fichte sobre a escravidão: em épocas e países com escravidão impera ao 

mesmo tempo a falta de gosto. FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas 

Ulisses Razzante Vaccari. São Paulo: Humanitas, 2014 pp. 135-137 

223 FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014 pp.142-143 
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Se o gosto julga o dado, o espírito cria a obra, com isso temos de um lado o fruidor e de 

outro o gênio. Com efeito, para Fichte, se qualquer um pode formar seu gosto, é duvidoso que 

qualquer um possa se elevar à espiritualidade. “A meta infinita e ilimitada de nosso impulso 

chama-se ideia e quando uma parte dela é exposta em uma imagem sensível chama-se ideal. O 

espírito é então uma capacidade dos ideais” (FICHTE, 2014, p.143). 

Demarcadas as diferenças substanciais, é possível ainda constatar que Fichte, segundo 

os comentadores que estamos acompanhando, (BEISER, 2005, p.146)224 abandona a noção de 

ação-recíproca [Wechselwirkung], substituindo-a pela noção de determinação recíproca 

[Wechselbestimmung]. Haveria, de fato, uma diferença filosófica fundamental entre as noções: 

Wechselwirkung e Wechselbestimmung? Rubens Rodrigues Torres Filho, em seu livro O 

espírito e a letra, apresenta uma tradução e explicação etimológica da palavra 

Wechselbestimmung. Baseado na Doutrina-da-ciência de Fichte, o autor afirma que, se 

pudéssemos traduzir Wechselbestimmung por “determinação alternativa” seria mais fácil seguir 

os fios etimológicos sobre os quais se trama, na Doutrina-da-Ciência, a constituição desta 

categoria das categorias. “E seria ainda melhor se, traduzindo Wechsel por câmbio (...), fosse 

possível conservar os dois sentidos desse radical: reciprocidade, mutualidade, troca; e também: 

instabilidade, oscilação, mudança, por oposição à permanência” (TORRES, 1975, p.206). 

Nesse sentido, conviria designar esse câmbio na determinação recíproca pela palavra 

alternância, assim, Torres Filho, ao falar de Fichte, apresenta uma definição desta alternância: 

Uma alternância é uma troca (Tausch) em ato, mas também esse “terceiro termo” 

invisível que torna possível a troca, referindo um ao outro seus termos, e que aqui, já 

que a alternância é pensada como primeira em relação àquilo que se troca, precede os 

dois termos alternativos.225 

Para marcar bem a diferença que se apresenta entre a noção de alternância ou determinação 

alternativa em Fichte [Wechselbestimmung] e a noção de ação-recíproca em Schiller 

[Wechselwirkung], apresentamos, dentro do contexto da disputa das Horas, um trecho da carta 

de Schiller para Fichte de 24 de junho de 1795, acerca da diferença de método empregado na 

elaboração de um texto filosófico, como bem afirmou Ulisses Vaccari na nota cento e dezesseis 

de sua tradução.  

De uma boa exposição exijo acima de tudo uniformidade de tom e, se deve possuir 

algum mérito estético, uma ação recíproca [Wechselwirkung] entre imagem e 

                                                           
224 “In the first part of the Grundlage Fichte explores in depth his concept of Wechselwirkung, only to reject it in 

the end because it does not explain the passivity of sensibility or the activity of reason” (BEISER, 2005, p.146) 
225 TORRES F. R., O espírito e a letra: a crítica da imaginação pura em Fichte. São Paulo: Ática, 1975, p.206 
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conceito e não mera alternância [Abwechslung] entre ambos, como é o caso muitas 

vezes em suas Cartas.226 

Embora a palavra alternância apareça aqui grafada como Abwechslung, e se trate da relação 

entre imagem e conceito, tomamos o mesmo sentindo empregado para Wechselbestimmung, ou 

seja, alternância entre a determinação dos impulsos. Com esses esclarecimentos etimológicos, 

buscamos confirmar essa diferença substancial entre ação-recíproca em Schiller e determinação 

recíproca em Fichte, que estamos demarcando desde o início deste capitulo.  

Na Carta XIV das Cartas estéticas, com a noção de eficácia, encontramos um rastro 

para continuarmos a responder nossa presente questão e fazer as devidas distinções do uso 

filosófico da noção de ação-recíproca e de determinação alternativa [Wechselbestimmung]. 

Segundo a nota quarenta e oito de Márcio Suzuki, o que está em questão com o termo eficácia 

é a noção de causalidade em uma ação-recíproca entre os dois impulsos. Nesse momento, 

Suzuki explicita o modo de operação desta causalidade, quando um impulso é atuante, eficaz, 

sobre o outro (que é efeito daquele) e vice e versa, ou seja, como ocorre a passagem da 

causalidade natural para a causalidade livre. A nota de rodapé, no entanto, não é suficiente para 

explicar a diferença que se apresenta entre o termo Wechselwirkung e Wechselbestimmung. 

Temos de nos voltar para A doutrina-da-ciência de 1794, na nota de rodapé quarenta e oito de 

Torres Filho, para elucidar em uma explicação etimológica o que se quer dizer com Wirkung. 

E depois contrapor esse entendimento com o termo Bestimmung. Se costuma traduzir o termo 

Wirkung por efeito ou ação, porém, se formos até o verbo wirken encontraremos como tradução: 

atuar, efetuar. Se pensarmos nessa direção, a melhor tradução para o termo Wirkung é atuação 

e não efeito [Bewirktes]. Para Fichte, nunca se deveria dar ao causado o nome de Wirkung. O 

que se quer dizer quando se pensa a ação-recíproca entre dois impulsos em termos de atuação 

ou atividade e não de determinação alternativa ou alternância entre os impulsos?  

Ao figurar a atividade dos impulsos enquanto uma alternância, seria preciso pressupor   

que enquanto um impulso é ativo o outro é passivo e vice-versa. Ao pensar, porém, a 

determinação dos impulsos enquanto atuação, nos termos de Schiller, seria necessário pensar 

“(...) que cada um encontra sua máxima manifestação justamente pelo fato de que o outro é 

ativo” (SCHILLER, 1989, p.69). Não é possível alcançar o estado ideal, no qual o ser humano 

experimenta a sua concordância com sua humanidade no sentido mais pleno, “enquanto satisfaz 

exclusivamente um destes impulsos ou os dois sucessivamente” (Ibid.). É por essa razão que 

                                                           
226 FICHTE, J. G., Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014 pg. 181 
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Schiller faz entrar em cena a noção principal de simultaneidade: “O impulso em que os dois 

atuam juntos (seja-me permitido chama-lo impulso lúdico até que justifique denominação)” 

(SCHILLER, 1989, p.70). Ou ainda nessa mesma direção: “A mente, portanto, passa da 

sensação ao pensamento mediante uma disposição intermediária, em que sensibilidade e razão 

são simultaneamente ativas e por isso mesmo suprimem mutuamente seu poder de 

determinação, alcançando uma negação mediante uma oposição” (SCHILLER, 1989, p.98). 

Deste modo, Schiller parece excluir a ideia de alternância, a qual desembocaria na exigência da 

satisfação dos dois impulsos sucessivamente. Ora, para sermos precisos, a ideia de alternância, 

no vocabulário schilleriano, é uma característica apenas do estado e não da pessoa. A ação-

recíproca realiza-se justamente quando os impulsos atuam simultaneamente, na máxima 

manifestação de suas forças. Entretanto, encontramos na carta XXV uma passagem 

problemática: 

Ora, como na fruição da beleza ou na unidade estética se dá uma unificação real e uma 

alternância [Abwechslung] da matéria com a forma, da passividade com a atividade, 

por isso mesmo se prova a unificabilidade das duas naturezas, a exequibilidade do 

infinito no finito, portanto a possibilidade da humanidade mais sublime.227 

Vale destacar aqui talvez um deslize no uso que Schiller faz da noção de alternância 

[Abwechslung], que, como já vimos fartamente, fora por ele mesmo criticado. Trata-se de um 

uso excepcional do termo, talvez uma contradição, mas que é apenas aparente, pois embora 

Schiller use, por vezes, o termo, o sentido da frase é o de ação-recíproca, da qual resulta a 

unidade entre os impulsos, ou, como vimos, a ideia de atuação simultânea entre os impulsos. A 

definição para a noção de ação-recíproca é atuação coordenada e simultânea dos contrários. 

A disposição estética da mente dá antes nascimento à liberdade, “fica fácil ver que ela 

não pode resultar da liberdade e, consequentemente, ter uma origem moral” (SCHILLER, 1989, 

p.123). O que possivelmente encontramos nessa passagem é um círculo sem saída, o qual 

refere-se ao paradoxo da cultura teórica e prática. Em uma referência crítica explícita a Schiller, 

Fichte apresenta o paradoxo da cultura teórica e da cultura prática do projeto schilleriano e 

destaca que o projeto de uma Educação Estética é um círculo sem saída:  

(...) se por um lado não é aconselhável deixar os homens livres antes que o seu sentido 

estético esteja desenvolvido, por outro lado é impossível desenvolvê-lo antes que eles 

sejam livres. Por conseguinte, a ideia de elevar os homens, pela educação estética, a 

merecer a liberdade, assim, à própria liberdade, conduz-nos a um círculo se não 

                                                           
227 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.122 
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encontramos antes um meio de despertar nos indivíduos da grande massa a coragem 

de não ser nem senhor nem escravo de ninguém.228  

Ainda no contexto sociopolítico, Fichte nos apresenta a atuação dos contrários, agora entre o 

oprimido e o opressor, em que o oprimido tem como tarefa manter-se vivo sob as botas do 

opressor; e o opressor tem como tarefa manter o equilíbrio e não ser derrubado pelas múltiplas 

contorções e revoltas do oprimido. É neste contexto sociopolítico que Fichte empregará a noção 

de ação-recíproca entre o opressor e o oprimido. Na ação-recíproca, os dois polos opostos estão 

em máxima atividade.  

Devido à situação forçada e desajeitada do opressor, seu peso e sua pressão aumentam 

ainda mais. Mas com isso as revoltas do oprimido se tornam ainda mais destemidas e 

ousadas e por sua vez a repressão do opressor mais severa; e assim, por efeito desta 

ação recíproca [WechselWirkung] deveras compreensível, o mal aumenta em uma 

progressão funesta.229 

A atuação da ação-recíproca em Fichte é considerada como o mal que aumenta em uma 

progressão funesta, pois os dois polos opostos – o opressor e o oprimido – atuam 

conjuntamente, não abrindo, deste modo, espaço e nem encontrando tempo para respirar, olhar 

em torno de si e abrir seus sentidos à bela influência da natureza.    

 

2.3. O belo como forma viva 

 

 Schiller já vinha operando com a noção de ação-recíproca em quase todas as cartas, mas 

é na Carta XIII que a noção adquire o estatuto de conceito, como bem analisamos até aqui; 

sobretudo, é na Carta XV que Schiller tira as mais profundas consequências estéticas, ao 

direcionar o movimento de ação-recíproca para o tema do jogo ou do brincar. Nessa carta, 

encontramos os objetos respectivos de cada um dos impulsos e será a partir da conjugação 

destes objetos, por meio da ação-recíproca, que surgirá um produto novo desta operação, um 

terceiro elemento. “Depreende-se que da conexão entre partes autônomas resulta uma terceira 

natureza que contém os dois conjuntos primários formadores para resultar em algo particular, 

diverso de suas partes constitutivas” (SILVA, 2003, p.112). Com efeito, da conexão surge o 

belo, que é o objeto da forma viva e por ela Schiller entende o instinto natural-antropológico do 

jogo ou do brincar no ser humano.  

                                                           
228 FICHTE, J. G,. Sobre o espírito e a letra na filosofia. Tradução, introdução e notas Ulisses Razzante Vaccari. 

São Paulo: Humanitas, 2014 p.137 
229 Ibidem, p.137 
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  No início da carta, aparece novamente, para nós, a expressão “caminhada”, que não 

chega a ser explicada ao longo das Cartas estéticas, nem se tornará um conceito, mas opera 

como uma metáfora que permanece como pano de fundo de toda a nossa investigação, 

sugerindo ação ou desdobramentos que remetem à esfera prática. Schiller afirma, no início da 

Carta XV, que tem se aproximado cada vez mais da meta para a qual o leitor é conduzido, 

caracterizada como uma trilha [Pfad] pouco animadora. O filósofo solicita ao leitor, em tom de 

modéstia, que o acompanhe por mais alguns passos [Schritt], “afim de que a vista de um 

horizonte mais livre possa, talvez, compensar as penas da caminhada” (SCHILLER, 1989, 

p.73).  

 Neste desdobramento conclusivo, Schiller recapitula os respectivos objetos de 

representação de cada impulso. O objeto do impulso sensível chama-se vida [Leben], cujo 

conceito compreende todo o ser material e toda presença imediata nos sentidos. O objeto do 

impulso formal chama-se forma [Gestalt]230, cujo conceito compreende todas as disposições 

formais dos objetos e todas as suas relações com a faculdade de pensamento. Temos neste ponto 

os impulsos apresentados de modo separado com seus respectivos objetos, suas exigências e 

atribuições. Quando atuam conjuntamente, na esfera estética, o objeto do impulso lúdico 

[Spieltriebes] poderá ser chamado de “forma viva”, cujo conceito serve para designar todas as 

qualidades estéticas dos fenômenos, tudo o que em resumo entendemos no sentido amplo por 

beleza. A forma viva é a conjunção em ação-recíproca entre forma e vida. A forma viva não é 

natureza, nem sinônimo para organismo vivo ou matéria viva. É interessante ressaltar, no 

entanto, nesta relação entre forma e vida, que é o homem que se torna forma viva, não só a arte; 

em outras palavras, que se o impulso lúdico pode ser identificado com o conceito de beleza, é 

porque o conceito de beleza, já transformado por Schiller, incorpora de certo modo o de 

humanidade.    

 Em busca de uma definição do conceito de beleza, Schiller continua, porém, servindo-

se da noção de unificação. Isso porque a beleza não é nem estendida a todo o âmbito do que é 

vivo, nem se encerra nele, naquilo que é matéria primitiva tendo sua estrutura orgânica 

conhecida, isto é, natureza. Procurando deduzir o conceito de forma viva, Schiller oferece um 

exemplo, na contraposição entre o bloco de mármore e um ser humano.  

                                                           
230 Uma pequena digressão: a palavra forma traduz aqui a palavra alemã Gestalt, que também pode significar figura 

e configuração, como afirma Suzuki na nota cinquenta e um. Temos em alemão dois vocábulos para traduzir a 

palavra forma: Gestalt e Form. 
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Um bloco de mármore, embora seja e permaneça inerte, pode mesmo assim tornar-se 

forma viva pelo arquiteto e escultor; um homem, conquanto viva e tenha forma, nem 

por isso é uma forma viva. Para isso seria necessário que sua forma fosse viva e sua 

vida, forma.231 

Se pensarmos na vida e na forma como uma unidade, chega-se à ideia de uma “forma 

viva”, uma corporeidade sem corpo, que para Schiller está repleta da aparência substancial da 

beleza. Em um belo objeto, matéria e forma se interpenetram, de modo que o material só agrada 

por meio de seu desenho, a forma só por sua presença física. Ao contrário de Kant, que (quase) 

exclusivamente localiza o belo na forma e no seu efeito dela no jogo das faculdades, portanto, 

na subjetividade e não no objeto artístico, Schiller também insiste na presença equilibrada do 

lado oposto, ou seja, do objeto belo. No entanto, ambos não devem se manter por si mesmos, 

mas devem vir à tona por meio do outro 

Não é a mera interdependência mútua entre termos opostos, a mera forma e a mera vida 

que configuram uma forma viva real. “É preciso a operação paciente do artista para que a beleza 

lhe seja agregada, para que venha por acréscimo através da transformação da matéria em 

representação com a mediação do experimento” (SILVA, 2003, p.113). É necessária uma 

interpenetração dos contrários. No caso do ser humano, se apenas meditamos sobre sua forma, 

ela é inerte, mera abstração, se apenas sentimos sua vida, esta é informe, mera impressão. O 

adjetivo mero em estado de dicionário significa aquilo que é comum, sem mistura, simples, 

puro e genuíno. Em alemão bloß tem o sentido de nu [nackt], despido [unbekleidet], ou seja, 

homogêneo: mero significa uma realidade imediata, não mediatizada. “Somente quando sua 

forma vive em nossa sensibilidade e sua vida se forma em nosso entendimento o homem é 

forma viva, e este será sempre o caso quando julgamos o belo” (SCHILLER, 1989, p.73). 

Nestes momentos, o ser humano ou um objeto artístico pode se tornar uma forma viva. 

Conforme afirma Jorge Anthonio e Silva, com base em Murray232, há um movimento que pode 

ser entendido pelo princípio de circularidade, que se inicia no sujeito, passa pelo objeto e volta 

à origem, criando uma dinâmica na qual o belo nasce como marca desse movimento de 

conhecimento: 

Na descrição dos nossos dois impulsos primários [...] há um interessante movimento 

do sujeito/para o objeto/de volta ao sujeito. Por conseguinte temos o impulso 

sensível/cujo objeto é matéria/percebida pelos nossos “sentidos”. O impulso formal 

                                                           
231 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.73 
232 Cf. MURRAY, P.T. The Development of German Aesthetic Theory from Kant to Schiller. Lewinston, The 

Edwin Mellen Press, 1994 
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tem/forma na medida em que seu objeto/é dirigido de volta às faculdades do 

pensamento.233  

 Schiller reconhece os limites e problemas de seu projeto. Muito embora se saiba apontar 

as partes de cuja unificação nasce a beleza, isto é, do impulso sensível e formal, a gênese desta 

unificação, porém, não está explicada; pois para isso, escreve Schiller, exigir-se-ia compreender 

a própria unificação [jene Vereinigung selbst] “a qual permanece imperscrutável para nós, como 

é o caso em toda a ação recíproca entre o finito e o infinito” (SCHILLER, 1989, p.73). Ora 

como em Kant, não é possível indicar uma gênese empírica da beleza, mas apenas deduzir os 

princípios a priori da beleza. No plano do dever-ser, Schiller, então, introduz a categoria de 

comunidade, como uma analogia à noção de ação-recíproca. A razão por motivos 

transcendentais faz a seguinte exigência:  

[...] deve haver uma comunidade entre impulso formal e material, isto é, deve haver 

um impulso lúdico, pois que apenas a unidade de realidade e forma, de contingência 

e necessidade, de passividade e liberdade completa o conceito de humanidade.234 

A existência de uma comunidade entre os impulsos é uma exigência da própria razão. 

Que se quer dizer com a categoria de comunidade? 235  Esta noção que indicia comunicabilidade, 

universalidade, ou, ainda, a formação de uma esfera propriamente estética, pode ser aproximada 

à Terceira analogia da experiência, em Kant. O produto desta comunidade ou relação de 

simultaneidade, para usar os termos de Longuenesse, entre os impulsos, é o próprio impulso 

                                                           
233 SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.113 
234 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, pp.73 
235 “Encontramos no decurso da Segunda analogia a simultaneidade como caso-limite da sucessão, porquanto 

vimos que a causa é sempre simultânea ao aparecimento do seu efeito. Podemos estender essa indicação e dizer 

que a relação causal sempre supõe a existência simultânea de duas substâncias, aquela que é “sujeito da ação” e 

aquela que é “sujeito da alteração”. Com a Terceira analogia, Kant vai mais longe e enuncia que a relação temporal 

de simultaneidade supõe uma relação de ação recíproca entre substâncias, portanto que todas as substâncias que 

percebemos como simultâneas estão em relação universal de comunidade (Gemeinschaft) ou ação recíproca 

(Wechselwirkung). Assim se veem concluídos o sistema das relações temporais e, com ele, o sistema dos Princípios 

da possibilidade da experiência. [...] Quando Kant pretende justifica-lo afirmando que os conceitos se opõem ao 

mesmo tempo em que se coordenam uns com os outros em uma disjunção lógica, isso à maneira com que os 

objetos se repelem mutuamente ao mesmo tempo em que se coordenam no espaço segundo a relação de 

comunidade, parece não haver realidade senão metafórica ou pior, anfibológica entre a oposição lógica dos 

conceitos e a oposição real em que consistem as relações de interação das substâncias [...]. No entanto pretendemos 

mostrar que, malgrado a incontestável dificuldade que ela apresenta, essa relação está longe de ser artificial, antes 

constituindo uma chave decisiva para compreensão, a saber, da sorte que Kant confere à lógica geral da relação 

que ele estabelece entre lógica geral e lógica transcendental, bem como do papel que desempenha nessa relação a 

doutrina da imaginação. Com a dedução metafísica da categoria de comunidade, com o enunciado do esquema 

dessa categoria e, por fim, com a prova da Terceira analogia da experiência, o propósito de Kant é mostrar que o 

ato do entendimento que leva a pensar a subordinação universal dos gêneros e espécies na natureza (forma lógica 

do juízo disjuntivo) supõe a representação de um sistema de interação das substâncias matérias (categoria de 

comunidade), a qual é assegurada pelo exercício de uma synthesis speciosa cujo resultado é a representação das 

coisas como existindo simultaneamente no espaço (esquema da simultaneidade). LONGUENESSE, B. Kant e o 

poder de julgar trad. João Geraldo Martins da Cunha e Luciano Codato. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2019, 

pp. 522-523 
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lúdico. A razão faz essa exigência de unidade porque, segundo sua essência, requer perfeição e 

afastamento de todos os limites, “ao passo que a atividade exclusiva de um ou outro impulso 

deixa imperfeita a natureza humana nela fundando uma limitação” (SCHILLER, 1989, p.74). 

Com efeito, é a ideia de humanidade plena que está identificada nesta passagem ao impulso 

lúdico ideal. A atividade de cada impulso não pode ser exclusiva, como se fosse suficiente cada 

impulso cumprir suas exigências e atribuições, ao contrário, deve haver uma atuação 

coordenada e simultânea entre ambos. Quando a razão se pronuncia, ela afirma uma exigência 

em nome de uma humanidade: deve haver uma beleza. Neste momento, impulso lúdico e a 

humanidade se identificam.  

A experiência pode responder-nos se existe uma beleza, e o saberemos, tão logo ela 

nos ensine se existe uma humanidade. Como, entretanto, a beleza pode existir e como 

uma humanidade é possível, isso nem a razão nem a experiência pode nos ensinar.236 

 A unidade entre matéria e forma é uma exigência da razão, uma possibilidade e não um 

dado da experiência. “O homem, sabemos, não é exclusivamente matéria nem exclusivamente 

espírito. A beleza, portanto, enquanto consumação de sua humanidade não pode ser exclusiva 

e meramente vida, (...) nem pode ser mera forma.” (SCHILLER, 1989, p.74). Nas palavras do 

comentador Silva, a beleza alude ao ilimitado, haja vista que “A pluralidade de particulares não 

esgota a generalidade do infinito, pois o que aparece é apenas uma possibilidade do dualismo 

mente-matéria. Plasmá-la é trabalho transformador da subjetividade, por força da razão” 

(SILVA, 2003, p.116). Schiller adverte, em nota de rodapé ao texto, que a beleza não se 

concentre em nenhum dos polos, ela não está nem só na vida, como nas Investigações filosóficas 

sobre a origem de nossos conceitos do sublime e do belo, de Burke, acusado de fazer da arte 

mera vida. Nem tampouco a beleza é mera forma, como defendiam todos os adeptos do sistema 

dogmático, como, por exemplo, Raphael Mengs237. Na Educação Estética, “a filosofia crítica 

abriu caminho para levar a empiria a princípios e a especulação à “experiência””. As belas artes 

e a beleza são um objeto comum, ou seja, um símbolo de unidade de ambos os impulsos, isto 

é, do impulso lúdico.  

Este nome é plenamente justificado pela linguagem corrente, que costuma chamar 

jogo tudo aquilo que, não sendo subjetiva nem objetivamente contingente, ainda assim 

não constrange nem interior nem exteriormente”.238 

                                                           
236 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.74 
237 Raphael Mengs: Pensamentos sobre a beleza e o gosto na Pintura, livro publicado em 1762, em Zurique. 
238 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.74 
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Aparece novamente no trecho que se seguiu à noção de jogo de Schiller uma interessante 

explicação do Jorge Anthonio e Silva:  

O jogo foi prática social de grande amplitude e temática comum à reflexão filosófica 

a partir do século XVII. Duflo afirma que “o século XVIII não foi apenas o das luzes. 

Merece também, como direito, ser chamado de século do jogo.”239  

O jogo é comparado ao meio-termo, que “feliz” remete a uma analogia, ainda que distante, ao 

justo meio termo de Aristóteles240. Quando o espírito encontra, ao intuir o belo, um feliz meio-

termo, entre a lei e a necessidade, é justamente porque se divide entre os dois furtando-se à 

coerção, ou seja, a repressão de um e de outro.   

As reinvindicações do impulso material como as do impulso formal são sérias, pois 

que, no conhecimento, um se refere à realidade das coisas e o outro à sua necessidade; 

pois que, na ação, o primeiro visa à manutenção da vida e o segundo à preservação da 

dignidade, visando os dois, portanto, à verdade e à perfeição.(...) Numa palavra: 

quando entra em comunidade com as Ideias, o real perde a sua seriedade por tornar-

se pequeno, assim como o necessário perde a sua por tornar-se leve ao encontrar a 

sensibilidade.241 

Novamente, aparece no texto a noção principal de comunidade. Quando a ação-recíproca opera, 

o real entra em comunidade com as ideias, perdendo a sua seriedade, pois torna-se leve ao se 

encontrar com a sensibilidade. 

 Schiller lança mão de uma série de perguntas que possivelmente o leitor suscitaria: não 

seria o belo depreciado se faz dele um mero jogo ou um brincar, e se comparado aos objetos 

frívolos que desde sempre detiveram este nome? Limitá-la a um mero jogo não contradiz o 

conceito racional e a dignidade da beleza considerada como instrumento da cultura? Ou, ainda, 

de modo mais incisivo: “O que significa, entretanto, dizer mero jogo, quando sabemos que, de 

todos os estados do homem, é o jogo e somente ele que torna completo e desdobra de uma vez 

sua natureza dupla?” (SCHILLER, 1989, p.75). Contra uma leitura do termo meramente como 

sendo uma limitação, Schiller adverte, inspirando-se certamente no § 9 da Crítica da faculdade 

de Julgar, de Kant, que aqui se designa por um mero jogo é uma ampliação da atividade das 

faculdades. “Eu diria, pois, o inverso: com o agradável, com o bem, com a perfeição o homem 

                                                           
239 SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.118 
240 “A Teoria do justo-meio de Aristóteles, pressupõe o homem na busca da felicidade da pólis. Ou seja, o homem 

é parte da cidade e sua felicidade depende da felicidade da cidade. Portanto, o homem feliz é aquele que chega à 

cidadania. Para que isso ocorra, o homem tem que buscar a excelência, ser virtuoso, ele tem que agir conforme as 

virtudes (justo-meio). Para ser virtuoso, o homem tem que usar sua virtude intelectual na ação, atuando na obtenção 

da virtude moral. Inteligentemente, o homem evita os vícios por falta e por excesso e atinge o justo-meio (a 

virtude). Por exemplo: entre a vaidade (vício por excesso) e a modéstia (vício por falta) está o respeito próprio 

(justo-meio). Para Aristóteles não é possível chegar no justo-meio fora da ação”. FONSECA, F.N. Justo meio. 

Disponível em < https://www.philosophy.pro.br/justo_meio.htm> acesso em: 15 de fev. de 2021 
241 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.75 
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é apenas sério; com a beleza, no entanto, ele joga” (SCHILLER, 1989, p.75). Schiller não está 

tratando aqui dos jogos da vida real, que geralmente são voltados para objetos muito materiais; 

na vida real, contudo, procuraríamos em vão a beleza de que falamos aqui. “A beleza existente 

é digna do impulso lúdico real; pelo Ideal de beleza, todavia, que a razão estabelece, é dado 

também como tarefa um Ideal de impulso lúdico que o homem deve ter presente em todos os 

seus jogos.” (SCHILLER, 1989, p.75). 

 Aproximando, novamente, a beleza do projeto de formação da humanidade, Schiller 

aponta com coragem um caminho seguro para quem buscar o Ideal de beleza de um homem 

pela mesma via em que ele satisfaz seu impulso lúdico. Operando com a noção de ação-

recíproca, o filósofo demonstra como se relacionam vida e forma para a produção da forma 

viva, isto é, do conceito puro de beleza. Assim, na medida em que age e forma, efetuando a 

dupla lei da formalidade e realidade absolutas, o ser humano joga; no entanto, ele só joga no 

sentido pleno do termo jogar quando é ser humano e só é ser humano no sentido pleno do termo 

quando joga. 

Nas Cartas estéticas a relação indissociável entre formação e brincar materializa-se 

lapidarmente na famosa afirmativa segundo a qual “[...] o homem brinca (spielt) 

apenas ali onde é homem no pleno sentido da palavra, e é apenas totalmente homem 

ali onde brinca” (Schiller, 2004, Bd V, p.618) Uma tal afirmação não somente retira 

o conceito schilleriano do brincar da órbita do kantianismo, mas o faz também 

transcender o campo da estética.”242 

 A ideia da contemplação estética como livre jogo entre imaginação e entendimento fora 

apresentada por Kant na Crítica da faculdade de Julgar243. Para Suzuki, na nota cinquenta e 

seis, Schiller radicaliza essa ideia entendendo o impulso lúdico como um jogo entre as 

capacidades racionais e sensíveis do homem, e a sua ausência de regras ou conceitos com uma 

verdadeira liberdade humana. 

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.244 

                                                           
242 BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade no jovem Nietzsche. Campinas. (SP): Editora Phi, 2021, p.75 
243 “Finalmente Schiller eleva à categoria de fato da humanização fazendo-o instrumento de ampliação do 

subjetivismo kantiano em relação ao belo, capaz de educar as faculdades sensíveis e racionais. Enquanto para Kant 

o jogo é relação incondicionada e livre entre imaginação e entendimento, para Schiller está concebido como fato 

antropológico que intermedia o finito e o infinito, o tempo e a liberdade.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: 

Perspectiva, 2003, pp.119-120 
244 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.76 
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O jogo ou o brincar postulado pela razão, como elemento antropológico e não apenas 

psicológico, pode, paralelamente, ser verificado especialmente na obra de arte, na qual Schiller 

vê uma aproximação entre dever e destino ou entre graça e dignidade. Ao defender, portanto, 

“que o homem só é pleno quando joga”, o filósofo volta ao tema dos gregos, afirmando que 

este enunciado, estranho aos modernos, “já de há muito vivia e atuava na arte e no sentimento 

dos gregos, (...) só que eles transpunham para o Olimpo o que deveria ser realizado na terra, ou 

seja, na experiência” (SCHILLER, 1989, p.76). “Nestas palavras vem claramente à luz o sentido 

histórico-político das Cartas estéticas: trata-se de reformar, não somente a arte, mas também a 

vida e, realizar na Terra o que os gregos projetaram no Olimpo” (BARROS, 2021, p.75). Ainda 

nas palavras de Schiller: “Os gregos fizeram desaparecer da fronte dos deuses ditosos, a um só 

tempo, tanto a seriedade e o trabalho, quanto o prazer iníquo, libertando-os das correntes de 

toda finalidade, dever ou preocupação, fazendo do ócio245 e da indiferença o invejável destino 

do estamento divino: “um nome apenas mais humano para a existência mais livre e mais 

sublime” (SCHILLER, 1989, p.76). A beleza como esfera da liberdade eleva as determinações 

da necessidade a um espaço afortunado sem coerção, por meio do ócio e da indiferença. Sem 

coerção, as obras de arte exibem uma unidade246 superior entre as leis naturais e as leis morais, 

da qual decorria a verdadeira liberdade, algo sublinhado por Márcio Barros: “o agir dos deuses 

se assemelham ao do artista: ele nasce do ócio” (BARROS, 2021, p.76). Assim como nas Cartas 

filosóficas a perfeição remetia à semelhança a Deus, nas Cartas estéticas, os deuses felizes 

representam o ideal de perfeição humana.  

Animados por esse espírito, fizeram desaparecer de seu Ideal, juntamente com a 

inclinação, todos os vestígios da vontade, ou melhor, tornaram ambos irreconhecíveis, 

pois que souberam liga-los na união mais íntima. Não é graça nem dignidade o que 

nos sugere a soberba face de uma Juno Ludovisi; nenhum dos dois por ser os dois ao 

mesmo tempo.247 

                                                           
245 “Vemos aqui que o brincar é sobretudo fruto do ócio, entendido, não como estado de inação, mas como o de 

um agir não determinado por qualquer necessidade. É pura espontaneidade do espírito, que liberto de toda 

finalidade e alheio a toda coação, toma a si mesmo como objeto” BARROS, M.B. Ser humano, cultura e sociedade 

no jovem Nietzsche. Campinas. (SP): Editora Phi, 2021, p.76  
246 “Esse duplo caráter da natureza humana é um vácuo supra-sensível que abarca em sua cisão os princípios de 

conhecimento do mundo, onde também reside o belo, determina a tese estética de Schiller, pois para: superar o 

hiato da filosofia kantiana entre sensibilidade e razão, o ponto de partida de sua investigação não é, como o método 

kantiano, a experiência enquanto unidade de conhecimento objetivo, nem tampouco como para Fichte, a unidade 

e identidade da autoconsciência, mas a unidade do ser humano realizada. 

E o sujeito se realiza como absoluto quando harmoniza a sensibilidade com a razão na liberdade lúdica.” SILVA, 

J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.121 
247 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, pp. 76-77 
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Em relação à escultura de Juno Ludovisi, Schiller, aqui como excelente crítico de arte, aponta 

a singularidade desta obra: nela, diz: 

“[...] toda figura repousa e habita em si mesma, criação inteiramente fechada que não 

cede nem resiste, como se estivesse para além do espaço; ali não há força que lute 

contra força, nem ponto fraco em pudesse irromper a temporalidade. Irresistivelmente 

seduzidos por um, mantidos à distância por outro, encontramo-nos simultaneamente 

no estado de repouso e movimento máximos, surgindo aquela maravilhosa comoção 

para a qual o entendimento não tem conceito e a linguagem não tem nome.”248 

 

2.4. A ação-recíproca segundo Fichte: sobre a destinação do homem na sociedade 

 

 A originalidade da relação entre beleza e o projeto de formação da humanidade em 

Schiller enseja uma última diferenciação que queremos demarcar com a filosofia de Fichte.  

Segundo Ulisses Vacarri249, como já dito anteriormente, Schiller teria entrado em contato com 

a noção de ação-recíproca precisamente nas preleções de Fichte sobre O Destino do Erudito, 

assim como da Fundação a toda doutrina-da-ciência; embora dê a ela um tratamento particular 

e específico, como procuramos demonstrar até aqui. Não obstante, como Fichte também pensa 

em uma destinação para a humanidade, seria interessante ver, em linhas gerais, como Fichte 

opera com a noção de ação-recíproca ao fundamentar a destinação do homem em sociedade na 

liberdade entre semelhantes e na possibilidade de pensar uma comunidade que é conforme a 

fins. De início, pode-se afirmar que a noção de ação-recíproca surge neste texto em sua 

dimensão prática. “Kant perguntou pelas condições de possibilidade da experiência. Com a 

dedução da intersubjetividade, Fichte oferecia uma resposta à pergunta sobre como a sociedade 

é possível” (BARBOSA, 2014, p.113). Em sua Segunda preleção: Sobre a destinação do 

homem na sociedade, Fichte afirma que para que a filosofia possa tornar-se ciência e doutrina 

da ciência, uma série de questões tem que ser respondidas. O campo de disputa se dá entre os 

dogmáticos, que decidem tudo, e o cético que ousa “apontar com o risco de ser acusado de 

irracionalidade ou de maldade ou ambas ao mesmo tempo” (FICHTE, 2014b, p.31). Entre estas 

questões, escreve Fichte, encontram-se particularmente duas, antes de cuja resposta não seria 

lícito admitir como possível, entre outras coisas também um direito natural bem fundado. 

Antes de tudo, com que autoridade (Befugniss) o homem chama uma determinada 

parte do mundo corpóreo o seu corpo? Como chega a considerar este seu corpo como 

pertencente ao seu Eu, quando, porém, ele é justamente oposto ao mesmo? E a 

segunda questão: como o homem chega a admitir e a reconhecer fora de si seres 

                                                           
248 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.77 
249 Cf. FICHTE, J.G. Sobre o espírito e a letra na filosofia. in: Introdução. 



169 
 

racionais iguais a ele, quando, porém, tais seres de modo algum estão imediatamente 

dados na sua auto-consciência pura?250 

Vale a pena sublinhar que, para Fichte, há uma oposição marcante entre o Eu e o seu corpo; não 

será esta, porém, a posição de Schiller, que reivindica os direitos da sensibilidade, ligada ao 

corpo. O que Fichte, no entanto, tem a estabelecer é a destinação do homem na sociedade, e a 

solução deste problema [Aufgabe] pressupõe a resposta à última questão.  

Afinal, quando Fichte pergunta sobre como o homem pode admitir e reconhecer a 

existência de seres racionais como ele, na verdade pergunta pelos limites da 

comunidade moral como os limites mesmos do âmbito da validade do princípio de 

universalização de máximas: o imperativo categórico.251 

Neste momento do texto, Fichte ensaia uma definição do que o filósofo entende por 

sociedade: “Chamo sociedade à relação dos seres racionais uns com os outros” (2014b, p.33). 

Não é possível pensar o conceito de sociedade, entretanto, sem pressupor que há efetivamente 

seres racionais fora de nós e sem as notas características pelas quais podemos distingui-los de 

todos os outros seres que não são racionais e que, portanto, não pertencem à sociedade. Fichte 

lança mão de duas perguntas: “Como chegamos àquele pressuposto e quais são essas notas?” 

(2014b, p.33).  

Esta é uma questão da dedução, certamente formulada com cautela nas preleções, pois 

a intenção de Fichte não era criticar ou polemizar abertamente com Kant, e sim, 

mediante a indicação do lugar sistemático de uma questão até então pendente no 

idealismo transcendental, oferecer-lhe uma resposta suficiente para a fundamentação 

da destinação do homem na sociedade [...]252 

Efetivamente, diz ele, tiramos ambas as coisas da experiência, tanto a existência de seres 

racionais iguais a nós fora de nós quanto os signos que os distinguem dos seres desprovidos de 

razão. A experiência ensina apenas que a representação de seres racionais fora de nós está 

contida em nossa consciência empírica; no entanto, escreve Fichte, a questão é saber se 

corresponde a esta representação algo fora dela mesma; e se, independentemente da nossa 

representação, há seres racionais fora de nós. E sobre isso a experiência nada pode ensinar, tão 

certamente quando é experiência, ou seja, o sistema das nossas representações. A experiência 

pode, quando muito, ensinar que os dados provocam efeitos que são semelhantes aos efeitos de 

causas racionais; mas ela jamais pode ensinar que as causas dos mesmos existem efetivamente 

como seres racionais em si; pois um ser em si mesmo não é um objeto da experiência. 

                                                           
250 FICHTE, J.G. O destino do erudito. Tradução Ricardo Barbosa. São Paulo: Hedra, 2014, p.32 
251 BARBOSA, R., Posfácio in: FICHTE, J.G. O destino do erudito. Tradução Ricardo Barbosa. São Paulo: Hedra, 
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Nessa direção, como opera essa experiência fora de nós? “Nós mesmos primeiramente 

introduzimos tais seres na experiência; somos nós que explicamos certas experiências a partir 

da existência de seres racionais fora de nós. (...) Mas – com que autoridade as explicamos 

assim?”; pergunta Fichte (2014b, p.35). A fim de admitir e reconhecer seres racionais fora de 

nós, precisamos pensá-los, sobretudo, a partir de um princípio prático, isto é, a ação-recíproca 

pela liberdade, pois os homens devem estar em influência recíproca 

O conceito de razão e o do agir e pensar conforme a razão também estão presentes no 

ser humano, o qual não quer realizar esses conceitos meramente em si mesmo e sim vê-los 

realizados fora de si. Entre os seus carecimentos encontra-se, escreve Fichte, o de que sejam 

dados fora dele seres racionais iguais a ele. Ele não pode produzir tais seres, mas põe o conceito 

dos mesmos na base da sua observação do Não-eu.  

O homem forma a si mesmo na medida em que transforma o seu entorno em proveito 

da satisfação dos seus carecimentos. Ele é tanto mais idêntico a si mesmo quanto mais 

submete todo o natural, todo o Não-eu, à determinação racional, ao Eu.253  

 Nessa direção, os seres racionais colocam em sua consciência outros seres racionais como 

sendo o Não-eu, isto é, como o Outro. O primeiro caráter da racionalidade, aquele que se oferece 

mais de perto, embora seja meramente negativo, é a eficácia [Wirksamkeit] segundo conceitos, 

ou seja, pensar essa atividade segundo fins. O que apresenta o caráter da conformidade a fins 

[Zweckmässigkeit] pode indicar racionalidade. Aquilo que o conceito da conformidade a fins 

não se deixa aplicar de modo algum certamente não tem um autor racional, pois, escreve Fichte: 

“A concordância do múltiplo na unidade é o caráter da conformidade a fins, mas não há várias 

espécies dessa concordância que se deixam explicar por meras leis da natureza” (FICHTE, 

2014b, p.36). Ora, na natureza não se trata de leis mecânicas, mas sim orgânicas, pois mesmo 

onde opera [wirkt] conforme fins, a natureza opera segundo leis necessárias; a razão opera 

sempre com liberdade. “Portanto, a concordância do múltiplo na unidade, que seria operada 

pela liberdade, seria o caráter seguro e infalível da racionalidade no fenômeno” (FICHTE, 

2014b, p.37). Não fica, porém, muito bem explicado essa relação entre a concordância do 

múltiplo na unidade como caráter infalível da racionalidade no fenômeno. Para encerrar o 

parágrafo, Fichte lança mão de uma pergunta: “Como se deve distinguir um efeito dado por 

necessidade na experiência de um outro dado por liberdade igualmente na experiência?” 

(2014b, p.37). Como ser consciente de uma liberdade fora de mim, ao mesmo tempo que sou 
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consciente de uma liberdade em mim? Essa exigência pressupõe um movimento duplo da 

atividade da autoconsciência.  

Não posso de modo algum ser imediatamente consciente de uma liberdade fora de 

mim; não posso sequer tornar-me consciente de uma liberdade em mim ou minha 

própria liberdade, pois a liberdade em si é o último fundamento de explicação de toda 

consciência, e por isso não pode pertencer ao âmbito da consciência.254 

 No entanto, escreve Fichte, posso tornar-me consciente de uma certa determinação do meu Eu 

empírico; ou seja, pela minha vontade não sou consciente de uma outra causa senão dessa 

vontade mesma. Assim, essa não consciência da causa poderia muito bem ser também chamada 

uma consciência da liberdade, e só “nesse sentido, podemos nos tornar conscientes de nossa 

própria ação através da liberdade” (FICHTE, 2014b, p.37). É na presença de determinações do 

meu Eu empírico que tomo consciência de minha liberdade.  

 Nesse parágrafo de difícil compreensão, especificamente, entra em cena a noção de 

ação-recíproca operada por Fichte, a saber, o procedimento argumentativo racional que coloca 

em relação o em si dos seres racionais e o fora de si na sociedade. É necessário para o 

desenvolvimento do argumento que a noção de ação-recíproca se efetue, para que se possa 

pensar o em si dos seres racionais e o fora de si na sociedade, o Eu e o não-Eu. Ora, se pela 

nossa ação livre, de que somos conscientes no sentido apontado, o modo de operar 

[Wirkungstart] da substância que nos está dada no fenômeno é alterado de maneira que esse 

modo de operar não é mais explicável em absoluto a partir da lei segundo a qual ele se regulava 

antes, e sim apenas a partir daquela que colocamos como fundamento da nossa ação livre e que 

é oposta à anterior, então não podemos explicar uma tal determinação alterada a não ser pelo 

pressuposto de que a causa daquele efeito é igualmente racional e livre. “Surge daqui, para 

lançar mão da terminologia kantiana, uma ação recíproca segundo conceitos, uma comunidade 

conforme a fins; e isso é o que chamo sociedade. O conceito de sociedade está agora 

inteiramente determinado” (FICHTE, 2014b, pp.37-38). É da contínua ação-recíproca dos seres 

racionais que surge a sociedade. A lei que antes regulava o modo de operar do fenômeno não é 

mais explicável, agora importa a lei segundo a qual nossa ação livre impõe.  

 Entre os impulsos fundamentais do ser humano, escreve Fichte, está o que lhe autoriza 

a admitir fora de si seres racionais iguais a ele. Ele só pode admiti-los sob a condição de que 

entre com eles em sociedade, segundo o significado da palavra acima determinado. O impulso 

social pertence, pois, aos impulsos fundamentais do ser humano. O ser humano está destinado 
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a viver na sociedade; ele deve viver na sociedade e se vive isolado, não é um ser humano inteiro, 

completo, e contradiz-se a si mesmo.  

Fichte expunha pela primeira vez uma ideia original e nova, uma ideia essencial à sua 

filosofia: a ideia de que a destinação humana, a realização ou, antes, o perseguir o 

reino da razão pura, o ‘reino dos fins’, como Kant o havia chamado, não é de ordem 

puramente individual, que ele se só pode ser realizado na e pela sociedade, que o fim 

do indivíduo está em sua relação e em sua unidade com o gênero humano inteiro255 

Ademais, distinguindo sociedade e Estado, Fichte sustenta que a vida no Estado não pertence 

aos fins absolutos do ser humano, pois é um meio para a fundação de uma sociedade perfeita, 

um meio que tem lugar apenas sob certas condições. “Se os homens devem estar em influência 

recíproca, é preciso antes de todas as coisas assegurar suas relações jurídicas. Esta é a condição 

de toda a sociedade. – A instituição pela qual isto acontece chama-se o Estado” (BARBOSA, 

2014, p.123). O Estado é pensado como simples meio, que visa sua própria aniquilação: “o fim 

de todo governo é tornar supérfluo o governo” (FICHTE, 2014b, p.38). Fichte acredita que em 

algum momento todos os vínculos estatais serão supérfluos, e no lugar a razão será reconhecida 

universalmente como o juiz supremo.  

De acordo com o que foi dito, a ação recíproca pela liberdade é o caráter positivo da 

sociedade. Esta é o próprio fim; e, portanto, age-se por agir, pura e simplesmente. Mas 

mediante a afirmação de que a sociedade é o seu próprio fim não é negado em absoluto 

que o modo de agir (Einwirkens) ainda possa ter uma lei particular que estabelece a 

ação (Einwirkung) uma meta ainda mais determinada.256 

A ação-recíproca pela liberdade dos “eus” individualizados ganha maior amplitude no todo da 

sociedade, quando o “eu” se torna “nós”. 

 O homem está destinado à sociedade e à sociabilidade: uma destinação para a sociedade 

em geral, a qual, por mais que tenha surgido do mais íntimo, do mais puro do ser humano, está, 

no entanto, como mero impulso, subordinada à lei suprema da constante concordância conosco 

mesmo, ou à lei moral [Sittengesetzt], e tem a seguir de ser determinada pela mesma e colocada 

sob uma regra sólida. Especificamente o impulso social é negativamente determinado por 

aquela lei da concordância absoluta; não lhe é permitido contradizer-se a si mesmo. Neste 

momento do texto, Fichte opera com a noção de ação-recíproca: 

O impulso leva à ação recíproca, à influência mútua, ao mútuo dar e receber, ao mútuo 

agir e padecer: não à mera causalidade, não à mera atividade face à qual o outro teria 

um comportamento passivo. O impulso nos leva a encontrar seres racionais livres fora 
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de nós e a entrar em comunidade com eles; ele não nos leva à subordinação, como no 

mundo dos corpos, e sim à coordenação.257 

A influência mútua, a coordenação entre dar e receber e agir e padecer são os componentes da 

ação-recíproca. É por meio da ação-recíproca pela liberdade que podemos afirmar a existência 

de seres racionais livres fora de nós.  

 Pela lei da plena concordância formal consigo mesmo, o impulso social é também 

positivamente determinado e, assim, obtemos a destinação propriamente dita do homem na 

sociedade. Todos os indivíduos que pertencem ao gênero humano são diferentes entre si, há 

apenas uma coisa em que eles concordam plenamente, a sua meta última, a perfeição. O homem, 

porém, é um ser desde sempre e para sempre inacabado, imperfeito. “Ora, na sociedade, porém, 

cada um se esforça para tornar os outros mais perfeitos, pelo menos segundo os seus conceitos, 

e para elevá-los ao seu ideal de homem assim feito” (FICHTE, 2014b, p.44). A meta suprema 

da sociedade é a unidade e unanimidade plenas de todos os seus membros possíveis. Sua 

identidade não está dada de antemão, e sim deve ser formada. Portanto, a plena unidade de 

todos os indivíduos é, em verdade, a meta última, mas não a destinação do homem na sociedade, 

haja vista que “a esta aproximação à unidade e unanimidade plenas de todos os indivíduos 

podemos chamar unificação (Vereinigung)” (Ibid.). Assim, a unificação que se torne cada vez 

mais sólida em sua intimidade e mais ampla em sua extensão é a verdadeira destinação do 

homem na sociedade; esta unificação é possível apenas pelo aperfeiçoamento.  

Por isso, podemos igualmente dizer: nossa destinação na sociedade é o 

aperfeiçoamento comum, o aperfeiçoamento de si mesmo pela influência livremente 

utilizada dos outros sobre nós e o aperfeiçoamento dos outros pela reação sobre eles 

enquanto seres livres.258 

Para alcançar essa destinação precisamos de uma habilidade que é obtida e aumentada somente 

pela cultura; uma habilidade, escreve Fichte, de dupla espécie, pois opera como ação prática 

recíproca: uma habilidade para dar, ou para agir sobre os outros enquanto seres livres, e uma 

disposição [Empfänglichkeit] para receber, ou para tirar o melhor proveito das ações dos outros 

sobre nós. 

Sua destinação última não é a perfeição, a plena identidade consigo mesmo, e sim 

aproximar-se sempre mais desta meta. Por isso sua tarefa – a tarefa da autoformação 

– é infinita. E como não é um ser isolado, sua destinação é o infinito aperfeiçoamento 

de suas disposições naturais mediante as relações sociais. Do infinito aperfeiçoamento 
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mútuo, da contínua ação recíproca entre os seres racionais livres deve resultar o 

aperfeiçoamento da espécie como um todo.259 

  Fichte encerra a argumentação com grande entusiasmo: “Conheço poucas ideias mais 

sublimes, meus senhores, do que a ideia desta influência universal de todo o gênero humano 

sobre si mesmo” (FICHTE, 2014, p.45). Por meio da imagem de uma engrenagem de inúmeras 

rodas, com uma mola, Fichte pensa a sociedade como uma bela harmonia, composta por essa 

engrenagem universal de inúmeras rodas, cuja mola comum é a liberdade.  

Quem quer que tu sejas, assim pode cada um dizer, somente por apresentares um 

semblante humano és um membro desta grande comunidade; por incontáveis que 

sejam os elos através dos quais a ação é propagada, também ajo sobre ti e tu também 

ages sobre mim; ninguém que traga no seu rosto apenas a marca da razão, por mais 

que rudemente expressa, existe em vão para mim.260 

A ação-recíproca do Eu divisível e do não-Eu é apenas um meio para Fichte estabelecer 

a identidade do Eu absoluto e não – como em Schiller – um fim em si mesmo, o impulso do 

jogo ou na tradução de Márcio Barros: o brincar. Nas preleções Sobre destinação do erudito, 

fica claro não apenas o sentido prático da ação-recíproca, que Kant já havia descrito como a 

categoria de comunidade, mas também a sua relação com a identidade, entendida, como 

“conformidade consigo mesmo.” 

 Partindo da questão da “destinação do homem”, Fichte se coaduna com as considerações 

da Doutrina-da-Ciência e distingue o ser absoluto do homem como o Eu – “ele é porque é” 

(GA I / 3,29 apud: BINKELMANN, 2019, p.143) – de sua determinação através do não-Eu – 

“não é só, mas também é alguma coisa” (Ibid.). Esta contradição entre o ser substancial e a 

determinação acidental exige uma síntese no ser absoluto: “O homem deve ser o que é, 

simplesmente porque é” (Ibid.). Segundo Fichte, isso deve ser exigido com base no impulso 

mais elevado do homem, a saber, “o impulso para a identidade, para a conformidade total 

consigo mesmo (Ibid.). A identidade acaba por ser a “forma do eu puro” (Ibid.) e é o objetivo 

final último dos seres humanos, que só pode ser realizado em aproximação infinita e, portanto, 

nunca como um todo.  

 Para Fichte, uma ferramenta importante nessa progressão é a cultura, pela qual ele 

entende o processamento causal ou, mais claramente, a sujeição da natureza em favor dos fins 

humanos. O homem experimenta uma determinação superior na sociedade, na qual ele não 

encontra mais o mero não-Eu, mas outras pessoas que também são Eu. Aí, a causalidade 
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unilateral sobre a natureza se transforma na “ação recíproca de acordo com os conceitos” ou 

“pela liberdade” (Ibid.), o que leva uma determinação contínua do impulso para a identidade. 

A noção de ação-recíproca, portanto, só assume o significado concreto de uma síntese nas 

Preleções, em que cada pessoa só pode ser verdadeiramente livre por meio do tratamento livre 

de um outro – isto é, um ser absoluto – quando o outro o deixa ser tão gratuitamente. “Só é livre 

aquele que quer libertar tudo ao seu redor” (Ibid.) – expressão que Schiller vai chamar de “alma 

nobre” em suas Cartas estéticas. No entanto, fica claro que para Fichte a ação-recíproca é 

apenas um meio para o objetivo da identidade mais elevada, para a “unidade e unanimidade” 

(Ibid.). Para Schiller, no entanto, ela é considerada um fim em si mesmo, que meramente aponta 

para um estado ideal do ser humano, ou seja, para a ideia de humanidade; em outros termos, se 

dela decorre uma unidade, ela só pode ser alcançada pelo impulso do jogo ou do brincar, haja 

vista que seu pressuposto é a natureza mista do ser humano. Se este objetivo fosse atingível, 

haveria apenas um sujeito absoluto e sua ação-recíproca consigo mesmo. 

 

2.5. Entre a beleza suavizante e a energizante: a ação-recíproca como equilíbrio 

 

  Vinculem os extremos, e terão o verdadeiro meio. 

Schlegel 

 

Com base, então, na ideia de coordenação e simultaneidade entre dar e receber, agir e 

padecer, sugerida pelo ensaio de Fichte, voltamos à carta XVI, na qual Schiller afirma que é da 

combinação de dois princípios opostos, do impulso sensível e formal, que nasce o belo. “Da 

ação recíproca de dois impulsos antagônicos e da combinação [Verbindung] de dois princípios 

opostos vimos nascer o belo, cujo Ideal mais elevado deve ser procurado, pois, na ligação 

[Bund] e no equilíbrio [Gleichgewicht] mais perfeito de realidade e forma” (SCHILLER, 1989, 

p.79). No início da Carta XVI, a noção de ação-recíproca aparece, para nós, como combinação, 

ligação, equilíbrio e harmonia. Este equilíbrio261 permanece sempre apenas uma Ideia da razão 
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que jamais pode ser plenamente alcançada na realidade. “A beleza pode ser perseguida pelo 

equilíbrio alcançado na união entre realidade e forma no pensamento através do princípio da 

ação recíproca” (SILVA, 2003, p.122). Se na realidade a oposição permanece, subordinando 

ora a realidade à forma, ora a forma à realidade, cabe à Educação Estética a tarefa de fazer com 

que o termo inferior escape desta relação desigual e restitua sua dignidade.   

A beleza na Ideia, portanto, é eternamente una e indivisível, pois pode existir somente 

um único equilíbrio; a beleza na experiência, contudo, será eternamente dupla, pois 

na variação o equilíbrio poderá ser transgredido por uma dupla maneira, para aquém 

e para além.262  

A única solução encontrada para o desequilíbrio está propriamente na Ideia, que é alcançada 

por meio da abstração, como uma tarefa da razão. É por essa razão que Schiller, exemplificando 

mais uma vez a diferença, bifurca mais uma vez sua argumentação: de um lado, temos o homem 

reflexivo, o qual pensa os aspectos da vida; de outro, o homem ativo, o qual vivencia estes 

mesmos aspectos. Essa distinção é um desdobramento do belo ideal, distinguido apenas na 

representação, do belo na experiência, que é diferente segundo a existência. Contrapondo 

representação e existência, Schiller afirma: “Reduzir estas àquelas – substituir os costumes pela 

eticidade, os conhecimentos pelo conhecimento, o bem-estar pela felicidade –, esta é a 

incumbência da cultura física e moral; a tarefa da educação estética é fazer das belezas a beleza” 

(SCHILLER, 1989, p.80).   

Nessa direção, Schiller deduz duas características do belo, como necessárias, “pode 

esperar do belo um efeito dissolvente e outro de tensão: um dissolvente para manter em seus 

limites tanto o impulso sensível quanto o formal; um tensionante, para assegurar aos dois a sua 

força” (SCHILLER, 1989, p.79). Esses dois efeitos da beleza devem, entretanto, ser uma só 

conforme a Ideia. 

Ela deve dissolver quando faz igualmente tensas as duas naturezas, e deve dar tensão 

quando as dissolve, por igual. Isso resulta logo do conceito de uma ação recíproca em 

que as duas partes se condicionam mutuamente com necessidade, ao mesmo tempo 

que são mutuamente condicionadas, e cujo produto mais puro é a beleza.263 
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Dissolver quando as faz tensas e dar tensão quando as dissolve é uma tarefa da ação-recíproca, 

cujo produto mais puro é a beleza. Na experiência, entretanto, não encontramos nenhum 

exemplo de uma ação-recíproca tão perfeita, que coloque em um verdadeiro equilíbrio as duas 

forças opostas. A causa da impossibilidade de um equilíbrio é que num caso é o excesso que 

funda uma privação; em outro é uma privação que funda um excesso em maior ou menor 

medida. A unidade do belo ideal diferencia-se, portanto, da dualidade do belo da experiência, 

pois o primeiro é distinguido apenas na representação [Vorstellung]; o segundo é diferente 

segundo a existência [Existenz]. 

O belo ideal, embora indivisível e simples, em contextos diversos apresenta tanto uma 

propriedade suavizante quanto uma enérgica; na experiência existe uma beleza 

suavizante e outra enérgica. Isso é e será assim sempre que o absoluto seja posto nos 

limites do tempo e as Ideias da razão devam ser realizadas na humanidade. O homem 

reflexivo pensa a virtude, a verdade, a felicidade; o homem ativo, entretanto apenas 

exercerá virtudes, apenas apreenderá verdades, apenas gozará de dias felizes.264  

Schiller pretende, ao que tudo indica, transpor a rígida oposição entre as categorias de belo e 

sublime, predominantes na estética do século XVIII, especialmente em Burke e Kant, ao atribuir 

ao belo, de modo geral, duas novas noções: a beleza é suavizante, quando seu efeito é 

dissolvente; beleza é enérgica, quando seu efeito é tensionante. Como bem observou Silva, “A 

nova terminologia escolhida na Educação Estética supera a oposição absoluta do belo e do 

sublime em Kant e une a ambos no belo ideal” (SILVA, 2003, p.121). Com efeito, a beleza 

suavizante poderia ser identificada ao conceito de belo, enquanto a beleza enérgica poderia ser 

identificada ao conceito de sublime; em Schiller, tais noções encontram na unidade indivisível 

do belo uma conjugação perfeita. “A beleza enérgica, escreve Schiller, não pode proteger o 

homem contra certos resíduos de selvageria e rudeza, assim como a beleza suavizante não o 

protege de um certo grau de lassidão e esmorecimento”. O efeito da beleza enérgica é fortalecer 

a mente e aumentar-lhe a rapidez, “embora ocorra que muito facilmente a resistência do 

temperamento e do caráter diminua a receptividade às impressões, a humanidade mais delicada 

experimente uma opressão que deveria atingir apenas a natureza bruta”,  

[...] nas épocas de força e exuberância vê-se a grandeza verdadeira da representação 

andar de par com o gigantesco e aventuroso, e o sublime da intenção com as mais 

horrendas irrupções da paixão; por isso, nas épocas de regra e forma, ver-se-á a 

natureza tanto oprimida quanto dominada, tanto ofendida quanto superada.265 

Ora, por outro lado, o efeito da beleza suavizante é dissolver a mente, tanto no plano físico 

quanto no plano moral, embora deva-se evitar que a energia dos sentimentos seja dissolvida 

                                                           
264. SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio 

Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, pp.79-80 
265 Ibidem, p.80 
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junto com a violência dos desejos e que o caráter participe de um enfraquecimento que só 

deveria atingir a paixão,  

[...] por isso, nas chamadas épocas refinadas, ver-se-á não raro a brandura 

degenerarem lassidão, a amplitude em superficialidade, a correção em vacuidade, a 

liberdade em arbítrio, a desenvoltura em frivolidade, a calma em apatia, e a caricatura 

mais desprezível chegar próxima dos limites da humanidade mais esplêndida.266 

Para o indivíduo sob a coerção da matéria ou das formas, portanto, a beleza suavizante é uma 

necessidade; para o homem sob a indulgência do gosto, a beleza enérgica é uma necessidade. 

O primeiro caso é necessário, pois foi comovido pela grandeza e força muito antes de tornar-se 

sensível à harmonia e à graça. O segundo caso, pois no estado do refinamento despreza com 

maior bom grado uma força que trouxe do estado da selvageria.  

 Se Burke e Kant separavam o belo do sublime, o prazer do desprazer, a harmonia entre 

as faculdades da imaginação e do entendimento da inadequação entre imaginação e razão, 

Schiller agrupa os dois, nas noções acima, a fim de explicar a contradição que se costuma 

encontrar nos juízos do ser humano sobre a influência do belo e na avaliação da cultura estética.  

A contradição fica explicada quando se lembra que na experiência é dada uma dupla 

beleza, e que as duas partes afirmam do gênero inteiro aquilo que cada qual somente 

é capaz de provar de uma espécie determinada. A contradição é suprimida logo que 

se distingue a dupla carência humana a que corresponde aquela dupla beleza.267  

A contradição é suprimida a partir do momento em que se distingue a dupla carência humana a 

qual satisfaz a beleza, tanto a beleza enérgica quanto a beleza suavizante. Schiller propõe 

novamente a imagem do caminho que será percorrido por ele na sequência de suas 

investigações, em que a natureza toma com o ser humano do ponto de vista estético, elevando-

se das espécies da beleza ao seu conceito genérico.  

Examinarei os efeitos da beleza suavizante no homem tenso e os efeitos da beleza 

enérgica no homem distendido, para, ao fim, apagar as duas espécies de beleza na 

unidade do belo ideal, à semelhança do que ocorre na unidade do homem ideal, em 

que as duas formas de humanidade desaparecem.268 

Assim como na avaliação antropológica plena, em que fizera desaparecer as duas formas 

antagônicas de humanidade, a saber, o bárbaro e o selvagem, na esfera estética Schiller pretende 

fazer concordar as duas formas antagônicas de beleza, haja vista que ele busca a plenitude do 

ser humano, a humanidade.  
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 É por essa razão que na Carta XVII Schiller anuncia que vai se afastar da dedução e 

voltar-se novamente para as limitações acidentais da natureza humana, descer da região das 

Ideias para o palco da realidade [Schauplatz der Wirklichkeit], encontrando o ser humano num 

estado determinado [bestimmeten Zustand], sob as limitações que não se originam de seu 

conceito puro, mas decorrem de condições exteriores e de um uso contingente de sua liberdade. 

No entanto, Schiller continua falando do ideal, ao afirmar que, quaisquer que sejam os modos 

de a Ideia da humanidade ser limitada no ser humano, o puro conteúdo da mesma ensina-nos 

que, ao todo, podem existir apenas dois desvios opostos, a saber, as ausências de energia e de 

harmonia. “Se sua perfeição repousa na energia harmonizante de suas forças sensíveis e 

espirituais, ela só pode ser perdida por ausência de harmonia ou de energia” (SCHILLER, 1989, 

p.83). Jorge Silva acerta ao afirmar que, “a perda contém a ideia da imperfeição, que deve ser 

superada pela busca sistêmica da harmonia” (SILVA, 2003, p.128). Nesta descida, somos 

assegurados, de antemão, pela mera razão de que encontraremos o homem real, por isso mesmo 

limitado, ora num estado de tensão, ora num estado de distensão. Isso dependerá da atividade 

unilateral de forças isoladas que perturbe a harmonia [Harmonie]269 de seu ser, ou a unidade de 

sua natureza que se funde na lassidão uniforme de suas forças sensíveis e espirituais. 

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.270 

 Schiller continua deduzindo as limitações da realidade, comparando com o conceito de 

natureza humana pensada na especulação, ou seja, na Ideia, a fim de mostrar novamente os 

limites da experiência, e ver como a beleza pode suprimir as limitações, refazendo a perfeição 

                                                           
269 Na referência do Deutsches Wörterbuch dos Irmãos Grimm, a palavra harmonia vem do grego ἁρμονία, a 

palavra que agora se tornou tão naturalizada e quase indispensável, raramente é encontrada no alto-alemão médio 

[mittelhochdeutsch], como, por exemplo, quando empregada com o sentido musical. Só depois que foi despertada 

pelo classicismo [classicität] é que ela começou a se espalhar, apareceu bastante naturalizada desde a segunda 

metade do século passado, quando Schiller a utiliza especialmente e com preferência. O primeiro significado tem 

o sentido de combinação de tons e cores, a combinação de tons individuais golpeados ao mesmo tempo para formar 

um todo retumbante, o arranjo alegre das cores e grupos de uma pintura: “es sei kein bessere harmoni oder music, 

als wann herz und mund ubereinstimme.” E “seelenvolle harmonieen wimmeln, ein wollüstig ungethüm, aus den 

saiten. Schiller 1, 38 Kurz”. Na linguagem comum da vida, harmonia pode significar um código de vestimenta, 

também tem sua acepção na diferença entre as classes “sem o qual harmonia política...nunca estará em boa 

prosperidade; que ele fique em harmonia com as circunstâncias da vida.” („HARMONIE, f.“, Deutsches 

Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center 

for Digital Humanities, Version 01/21, <https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=H02661>, abgerufen am 

08.04.2021.) 
270 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio 

Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.83 
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do ser humano, quando o conceito puro de beleza na Ideia entra em relação com as suas 

manifestações na experiência.   

Na realidade, portanto, ela pode apenas mostrar-se como espécie particular e limitada, 

nunca como gênero puro; nas mentes tensas ela perderá algo de sua liberdade e 

multiplicidade, nas distendidas algo de sua força vivificante; nós, entretanto, que 

agora lhe conhecemos o verdadeiro caráter, não seremos enganados pela sua aparência 

contraditória.271  

Quando conhecemos seu conceito, é possível perceber o quão aparente é a contradição da beleza 

em contato com a realidade. O seu conceito não é estabelecido a partir de experiências isoladas, 

mas, sim, pela liberdade da mente humana, de modo que agora sabemos que é o ser humano 

que transfere para a beleza as imperfeições de seu indivíduo, por suas limitações subjetivas, lhe 

obstrui ininterruptamente o caminho da perfeição e reduz seu Ideal absoluto a duas formas 

limitadas de manifestação. 

 Para demonstrar como a beleza pode suprimir a dupla carência, sem eliminá-la, Schiller 

volta à oposição entre beleza suavizante e dissolvente, a fim de caracterizar como a primeira 

está a serviço de uma mente tensa e a segunda de uma mente distendida. Vale destacar que 

tenso, contudo, seria o ser humano que está tanto sob a coerção das sensações quanto sob a 

coerção dos conceitos. “Qualquer dominação exclusiva de um de seus dois impulsos 

fundamentais é para ele um estado de coerção e violência; a liberdade está somente na atuação 

conjunta de suas duas naturezas” (SCHILLER, 1989, p.84). Sob o efeito da beleza ideal, por 

um lado, o ser humano dominado unilateralmente por sentimentos ou sensivelmente tenso é 

dissolvido [aufgelöst] e posto em liberdade pela forma; por outro lado, o ser humano dominado 

unilateralmente por leis e espiritualmente tenso é dissolvido e posto em liberdade pela matéria.    

A beleza suavizante, para satisfazer essa dupla tarefa, mostrar-se-á sob dois aspectos. 

Em primeiro lugar, como forma calma, ela amenizará a vida selvagem e abrirá o 

caminho das sensações para o pensamento; em segundo lugar, como imagem viva, ele 

armará de força sensível a forma abstrata, reconduzirá o conceito à intuição e a lei ao 

sentimento.272 

Da ação-recíproca entre forma calma e imagem viva surge a beleza suavizante, como uma 

prescrição para o tratamento do duplo desvio no ser humano. Com efeito, as reciprocidades são 

produtivas em Schiller, pois sempre acrescentam um novo conteúdo: a forma calma tem a 

capacidade de amenizar a vida selvagem e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o pensamento 

no interior das sensações; a imagem viva, que dela decorre, arma de força sensível a forma 
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Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.84 
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abstrata, reconduz o conceito à intuição, prescrevendo a lei ao sentimento. Aqui se vê a ação-

recíproca entre imagem e conceito. O primeiro serviço a beleza suavizante prestará ao homem 

natural, o segundo ao artificial. Na realidade, porém, em ambos os casos ela terá marcas de sua 

origem, a liberdade, perdendo-se ora mais na vida material, ora mais na forma abstrata.  

 Se o início da Carta XVII dava a entender que Schiller investigaria a realidade, no último 

parágrafo Schiller corrige o pequeno desvio, retomando o caminho a ser percorrido. “Para 

podermos conceber a beleza como um meio de suprimir essa dupla tensão, temos de buscar sua 

origem na mente humana” (SCHILLER, 1989, p.85). Nesse sentido, Schiller solicita ao leitor 

que, então, se prepare para mais uma curta estada no âmbito da especulação [Spekulation], antes 

de deixar-nos de vez e prosseguir com passo cada vez mais seguro, no campo da experiência 

[Feld der Erfahrung]. 

 

2.6. O estado intermediário e a crítica aos sensualistas e racionalistas 

  

 A beleza é estado273 intermediário que conduz o ser humano sensível à forma e ao 

pensamento, enquanto o ser humano espiritual é reconduzido à matéria. Schiller, assim, sugere 

algo novo, a saber, que entre matéria e forma, entre passividade e ação, deve existir um estado 

intermediário [mittleren Zustand], ao qual a beleza nos transportaria274. Com efeito, como 

estamos procurando demonstrar, por meio da ação-recíproca forma-se algo novo, ou seja, um 

estado intermediário, em que os termos estão vinculados, sem se modificarem ou perderem suas 

propriedades. Schiller, porém, nesta carta fala ora em estado, ora em conceito, supostamente 

verificável na experiência, “é o conceito que a maior parte dos indivíduos forma tão logo tenha 

começado a refletir sobre os efeitos da beleza, e toda experiência remete para ele” (SCHILLER, 

1989, p.87). Um conceito, no entanto, indeterminado, pois, como adverte Schiller, “é infinita a 

distância entre matéria e forma, passividade e ação, sensação e pensamento e que não podem 

ser intermediados por absolutamente nada” (Ibid.). Uma coisa, porém, é o conceito abstrato 

formado na ideia, cuja formulação corresponde a um conceito de meio-termo entre sensação e 

pensamento; outra coisa, entretanto, é o conceito deduzido da experiência. Na experiência, o 

                                                           
273 Segundo o Dicionário de Filosofia J. Ferrater Mora Tomo II, “o vocábulo ‘estado’ designa o modo de ser de 

uma realidade. O estado é o fato de estar, isto é de encontrar-se em certa situação ou condição, de encontrar-se em 

certo modo. Pode-se dizer que o estado é uma das maneiras do “ser”. MORA, J. F. Dicionário de Filosofia, Tomo 

II. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p.907 
274 “Embora a distância entre matéria e forma seja infinita, é possível educar-se pela beleza para promoção da 

interação de antíteses”. SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.131 
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que encontramos são os estados em oposição e a certeza da vinculação entre eles. Mas a razão 

não encontra um meio-termo entre os dois. “Como suprimir [heben], então, esta contradição? 

A beleza liga os estados opostos de sensação e pensamento e ainda assim não há meio-termo 

entre os dois” (SCHILLER, 1989, p.87). Nesse sentido, o produto da ação-recíproca 

permaneceria diádico? Já na Carta XVII, como vimos, Schiller opera com o verbo em alemão 

aufheben (“suprimir” ou “suprasumir”), cuja aparição aprofunda-se ao longo de toda a Carta 

XVIII. Se a resolução da contradição apontada for bem-sucedida, Schiller espera encontrar o 

“fio condutor”, a saber, a ação-recíproca que o conduzirá por todo labirinto da estética; uma 

imagem, aliás, emprestada de Kant275, por meio da qual, observa Suzuki, na nota cinquenta e 

oito, o filósofo procede à dedução dos seus conceitos.  

 Nesta investigação duas operações diversas importam. “A beleza, ficou dito, liga dois 

estados que são opostos um ao outro e nunca podem unir-se” (SCHILLER, 1989, p.87).  Em 

primeiro lugar, o procedimento parte desta oposição: os dois estados precisam se distinguir com 

a máxima determinação, não misturando, nem se ligando. “Em segundo lugar, ficou dito que a 

beleza vincula [verbindet] aqueles dois estados e suprime [aufhebt], portanto, sua oposição” 

(Ibid.). Conquanto os dois estados permaneçam eternamente opostos um ao outro, não há outra 

maneira de serem ligados senão à medida que são suprimidos. Resta saber o que Schiller 

entende com o verbo suprimir276. A palavra em estado de dicionário traz o sentido de algo com 

o propósito de acabar; superar; eliminar; conservar; causar a anulação. O uso filosófico do 

conceito em Schiller, porém, é muito mais refinado277. Suprimir, para Schiller, significa uma 

                                                           
275 “A tarefa de Schiller é chegar à zona intermediária que, sem nada eliminar da natureza de cada segmento 

antagônico, promove a supressão da distância entre eles, aproximando-os de maneira a se ter íntegras a matéria e 

a forma. Para isso remete-se a Kant usando a definição de “fio condutor” (Leitfaden). Presente em diferentes 

momentos da Terceira Crítica para explicar o conceito que institui o vínculo entre instâncias separadas, Schiller o 

toma como estado intermediário estético, paradigma da passagem do momento sensível passivo para aquele que 

pressupõe pensamento como ação constituidora.” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.132 
276 O verbo aufheben vem do latim elevare, tem o sentido de levantar, negar, conservar e suspender, carregar, do 

mesmo modo, o sentido de erguer, pegar nos braços, descobrir, levantar o véu, pegar pedras e atirar. Aparece em 

manifestações naturais, como, por exemplo, inundação. „hoch zu bergen aufgehoben schwillt das meer, die 

brandung bricht. Schiller 60b;“. Com sentido de suprimir uma relação previamente existente: „er gab mir 

vollmacht, diese sache mit dem marchese abzuthun und dann sogleich mit dem wucherer aufzuheben. Schiller 

744;“ Ainda no sentido de suprimir uma relaçao. „sie haben auf meine unkosten gelacht, ich lache jetzt auf die 

ihrigen, und so heben wir gegen einander auf. Schiller 654“ e ainda „die vermählung bleibt gelegeneren tagen 

aufgehoben. Schiller 215.“ („AUFHEBEN“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, 

digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, 

<https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=A06400>, abgerufen am 13.04.2021.) Suprimir descreve o 

processo de superação de uma contradição, por meio do qual os elementos positivos são preservados e continuados 

e os negativos são omitidos.  
277 Nesse sentido, afirma Silva: “Constantemente afeito à cisão humana, Schiller aplica em seus estudos o recurso 

pedagógico da antinomia para dinamicamente buscar supressões no devir da totalidade. (...) Entende que é preciso 

encontrar uma forma de suprimi-los na antinomia, para fazê-los ligados em supressão e com isso torna-los 

conforme” (SILVA, 2003, p.132). 
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ação simultânea de aproximar e transformar ao mesmo tempo; ou, ainda, a ação de entremesclar 

as oposições, numa dialética particular na qual há preservação das oposições e a transformação 

delas numa outra unidade. Em suas palavras: 

Nossa segunda incumbência, portanto, é tornar essa ligação tão perfeita, é executá-la 

de maneira tão pura e completa, que os dois estados desapareçam por completo num 

terceiro e não reste nenhum vestígio da divisão no todo; se não isolamos, mas não 

ligamos.278  

A fim de melhor caracterizar esse “estado intermediário” e o poder de supressão da beleza ideal, 

Schiller, em formato ousado de recapitulação da tradição, confrontará criticamente tanto os 

filósofos ditos sensualistas como os ditos racionalistas. Na sua avaliação, essas doutrinas se 

assemelham por apresentarem as características da beleza de modo unilateral, sem conseguir 

chegar a um conceito satisfatório da beleza. Schiller constata que todas as disputas referentes 

ao conceito da beleza não têm outra origem senão o fato de que ou se iniciou a investigação 

sem uma distinção adequada e rigorosa ou ela não culminou numa ligação de toda pura. Alguns 

filósofos se entregaram cegamente à direção do sentimento na reflexão, de modo que não 

podem alcançar nenhum conceito da beleza, “pois que não distinguem absolutamente nada no 

conjunto da impressão sensível” (SCHILLER, 1989, p.88). Os outros filósofos, que tomam o 

entendimento como guia exclusivo, jamais podem alcançar um conceito da beleza, “pois no 

todo nada veem além das partes, e espírito e matéria aparecem-lhes eternamente separados, 

mesmo em sua unidade mais perfeita” (Ibid.). Os filósofos sensualistas, por um lado, temem 

suprimir a beleza dinamicamente, isto é, como força ativa, quando deveriam, na verdade, 

separar o que está ligado no sentimento. Os filósofos racionalistas, por outro lado, temem 

suprimir a beleza logicamente, isto é, como conceito, quando deveriam unificar o que está 

separado no entendimento.  

Aqueles querem pensar a beleza como ela atua, estes querem deixa-la atuar tal como 

é pensada; os dois, portanto, têm de faltar à verdade: aqueles porque imitam com o 

seu pensamento limitado a natureza infinita; estes porque querem limitar a natureza 

infinita às leis de seu pensamento. Os primeiros temem roubar a liberdade da beleza 

através da dissecção severa, os outros temem destruir a determinação do seu conceito 

através de uma ligação muito ousada.279  

 Schiller pretende solucionar os impasses filosóficos sobre a beleza ao propor uma terceira via, 

que efetue aquilo que ainda não havia sido realizado, a saber, pensar a infinitude e uma 

liberdade que é harmonia e não arbítrio, sem limitar a natureza infinita às leis do pensamento 

abstrato. Em suas palavras:  

                                                           
278 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio 

Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, pp.87-88 
279 Ibidem, p.88 
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Os sensualistas se esquecem que a liberdade em que muito justamente põem a essência 

da beleza não significa, entretanto, ausência de leis, mas por outro lado, a sua 

harmonia, não significa arbítrio, porém, a máxima necessidade exterior. [...] Os 

racionalistas esquecem que a determinação, que muito justamente exigem da beleza, 

não significa a exclusão de certas realidades, mas, ao contrário, a inclusão absoluta 

de todas, não é limitação, mas é infinitude.280 

 

Ou seja, o método da ação-recíproca é apresentado claramente: separar, intensificar e só depois 

reunificar. Começar, em suas palavras, pelos dois elementos em que a beleza se divide diante 

do entendimento, o qual produz intensificações e não abstrações: a “máxima necessidade 

exterior” e a “inclusão de todas as realidades”, para depois, elevarmo-nos à pura unidade 

estética mediante a qual a beleza atua sobre a sensibilidade e na qual esses dois estados 

desaparecem inteiramente281. O ponto de partida desse método específico de Schiller exige uma 

relação entre experiência e razão; entre o homem sensível e o espiritual,  a fim de que a beleza 

possa transportá-lo a um estado intermediário; um método que é entendido, em sua acepção 

geral, como relação entre natureza e ciência, tal como dito na nota de Schiller: “A natureza (o 

sentido) unifica sempre, o entendimento separa sempre; a razão contudo, reunifica [...]” 

(SCHILLER, 1989, p.89).  Dada a importância do método, vale aqui destacar um elemento do 

contexto histórico da ideia de unidade [Einheit]. Para tanto, recorremos ao verbete Einheit 

(Schöne Künste): unidade nas belas artes, do livro Allgemeine Theorie der Schönen Künste, de 

1771, do filósofo alemão Sulzer.282  

                                                           
280 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio 

Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.88 
281 “Pensando haver resolvido a questão entre os pensadores empiristas-sensualistas e os racionalistas, 

concretamente, como se justifica uma asserção estética sensível-objetiva? Há duas qualidades humanas: o sensível 

e o espiritual. No primeiro vigora o estado compassivo da sensualidade e no segundo, a forma racional-ativa. Em 

ambas as duas qualidades devem coexistir equilibradamente, eliminando-se a prevalência do sentir e do pensar.” 

SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: Perspectiva, 2003, p.131 
282 “Aquilo pelo qual imaginamos muitas coisas como partes de uma coisa. Surge de uma combinação das partes 

(...). Muitos vasos colocados lado a lado sobre uma mesa, que foram meramente colocados lá para serem 

guardados, não têm nenhuma conexão uns com os outros; pode-se considerar cada um por si, como um todo; por 

outro lado, as várias rodas e outras partes de um relógio têm tal conexão entre si que um sozinho, separado do 

resto, não é um todo, mas uma parte de algo mais. Na verdade, a essência de uma coisa é a base de sua unidade, 

porque na essência está a base porque todas as partes estão ali, e porque essa própria essência sofreria uma mudança 

se uma parte não estivesse ali. O fato de tal coisa ser o que deveria ser vem do fato de que tudo o que pertence a 

ela está realmente presente nela. Portanto, a unidade é a base da perfeição e da beleza; pois aquilo que é 

completamente e sem imperfeição é o que deve ser; isso é belo, a perfeição que a pessoa sente ou percebe 

sensualmente. (...) Disto se segue que cada parte de uma obra que não se enquadra no conceito do todo, que não 

tem conexão com as outras e, portanto, se opõe à unidade, é uma imperfeição e um mal que também causa 

desagrado. (...) Das observações aqui feitas, pode-se facilmente inferir que, para julgar uma obra, é absolutamente 

necessário descobrir ou comentar sua essência e sua unidade resultante. Quem não sente, ao menos vagamente, o 

que deve ser uma coisa, e onde quer que o indivíduo esteja unido a ela, não pode reconhecer nem sentir sua 

perfeição. Consequentemente, não há dúvida de que julgamentos tão diferentes são frequentemente feitos sobre 

uma coisa. Sem dúvida, julgamos tudo de acordo com um conceito ideal que está dentro de nós, segundo o qual 

aceitamos ou rejeitamos tudo o que está na coisa como se adequando ou contradizendo. Quem não consegue formar 

tal ideal não sabe julgar tudo o que ouve ou vê. Portanto, ele apenas percebe a impressão de cada parte individual 

como uma coisa que existe por si mesma. Se ele está satisfeito com isso, ele julga que a coisa toda também é 
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2.7. Da determinabilidade à universalidade e a liberdade da consciência 

 

Assim, separando e unificando, operando simultaneamente com as faculdades do 

entendimento e seu poder de determinação e com a da razão com seu poder de pensar a 

infinitude, Schiller dá um grande passo lógico nas Cartas XIX e XX, a fim de deduzir a 

liberdade do ser humano. Em mais um desdobramento argumentativo, conclui que é possível 

distinguir no ser humano, em geral, quatro estados diversos. Dois referem-se à 

determinabilidade [Bestimmbarkeit], ora passiva, ora ativa; dois outros estados referem-se à 

determinação, uma passiva e outra ativa.   

 Em diálogo direto com Fichte, mas também com ousadia e originalidade, a fim de 

fundamentar a beleza absoluta, Schiller pressupõe um “amplo reino do possível” no qual o 

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

mera determinabilidade sem limites. A determinabilidade é a disposição para uma qualidade, 

ou para aquilo que se pode determinar; ela é pensável sem limites ou como ausência de 

determinação, na medida em que ela tem a possibilidade de qualquer determinação, mas ainda 

não está determinada, isto é, trata-se de um estado anterior ao da determinação daquilo que está 

posto.   

A infinitude de espaço e tempo é dada ao livre uso de sua imaginação e como, segundo 

a suposição inicial, neste amplo reino do possível nada há de posto nem de excluído, 

este estado de ausência de determinação pode ser chamado infinitude vazia [leere 

Unendlichkeit], o que não deve ser confundido como um vazio infinito [unendlichen 

Leere].283 

 Comecemos, então, pelo básico, pois a diferença principal é que no primeiro termo a infinitude 

é um substantivo e no outro ela é adjetivo e vice-versa; não é, porém, esta simples troca que 

esclarece o sentido de cada significado. A infinitude vazia é a ausência de determinação, 

liberdade absoluta, consciência e potência. “Schiller chama a esse estado de “infinitude vazia”, 

reino da imaginação desprendida onde nada está posto e é pura potência” (SILVA, 2003, p.135). 

O vazio infinito é aquilo que contém o nada, ausência de fundamento, que não comporta 

nenhum elemento, ou seja, todas essas qualidades colocadas em uma escala infinita que não 

possua limites.  

                                                           
bonita.” SULZER, J.G. Einheint. Zeno.org, 2021 disponível em < http://www.zeno.org/Sulzer-1771/A/Einheit > 

Acesso em: 14/04/2021 
283 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio 

Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.91 



186 
 

 Schiller não pensa a infinitude vazia estática, fixa, mas em movimento, pronta para, no 

instante seguinte, ser afetada por algo externo e para a realização de representações. O que antes 

fora mais que uma faculdade vazia no estado anterior de mera determinabilidade “toma-se agora 

força agente, ganha conteúdo; ao mesmo tempo, enquanto força agente torna-se limitada, 

embora enquanto mera capacidade fosse ilimitada” (SCHILLER, 1989, p.91). Neste instante se 

realiza a passagem de um estado de capacidade ilimitada para uma força agente limitada, isto 

é, quando uma representação surge. Agora há, portanto, realidade, mas a infinitude se perdeu. 

“Para descrever uma figura no espaço temos de limitar o espaço infinito; para representar uma 

alteração no tempo temos de dividir a totalidade do tempo” (Ibid.). As formas a priori da 

intuição, espaço e tempo, afirma Suzuki na nota sessenta e um, são definidas por Kant na 

Estética transcendental como representações de magnitudes infinitas. Contudo, é mediante a 

delimitação ou divisão dessas grandezas que se obtém medidas de espaço ou de tempo. É 

somente através dos limites, afirma Schiller, portanto, que chegamos à realidade; somente pela 

negação [Negation]284 ou exclusão chegamos à posição [Position] ou postulação real; somente 

pela supressão de nossa livre determinabilidade à determinação.   

 Existe, entretanto, algo positivo a qual se refere a limitação acima, que é a ação de 

colocar a mente em disposição para o pensamento; nos termos de Schiller, da não-posição surge 

a oposição mediante um estado-de-ação absoluto. Com efeito, como mostra Suzuki, na nota 

sessenta e dois, Schiller faz uso de diversos conceitos fichteanos, tais como: determinabilidade, 

negação, posição, oposição e etc; entre eles, vale destacar o conceito de estado-de-ação 

[Tathandlung].  

Este é, para Fichte, o primeiro princípio absolutamente incondicionado de todo o 

saber, “que não aparece nem pode aparecer entre as determinações empíricas de nossa 

consciência, mas que, muito pelo contrário, está no fundamento de toda consciência e 

é o único que torna possível”.285 

 O espaço só existe quando determinamos um lugar no espaço; o mesmo se dá com o 

tempo. Só quando temos o instante há tempo para nós. “É somente pela parte que chegamos ao 

todo, somente pelos limites que chegamos ao ilimitado; por outro lado, é somente pelo todo que 

chegamos à parte, somente pelo ilimitado chegamos ao limite” (SCHILLER, 1989, p.92). Na 

                                                           
284 “Essa indeterminabilidade cessa quando alguma negação, uma reação no sentido newtoniano, aparece como 

conteúdo dado a essa infinitude de identidade da mente com o mundo [...]: Por essa ação absoluta, e pois, pura e 

simplesmente por ela, é posto o oposto, na medida em que é um oposto (como mero contrário em geral). Todo 

contrário, na medida em que o é, é pura e simplesmente, por força de uma ação do eu, e sem nenhum outro 

fundamento. O estar-posto em geral está pura e simplesmente posto pelo eu” SILVA, J.A. Fragmento e síntese. 

SP: Perspectiva, 2003, p.135 
285 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.148 



187 
 

operação da ação-recíproca em Schiller, o cada [jede] e o todo [jede], a parte [Teil] e o todo 

[Ganze] estão muito mais próximos do que podemos imaginar. É como se uma pequenina pedra 

no sopé de uma montanha já fizesse parte do todo que é a própria montanha, o grande se revela 

no ínfimo. Contudo, adverte Schiller, mais uma vez, trata-se de uma aproximação que não 

elimina o abismo, que permanece infinito, entre sensação e pensamento,    

Quando, portanto, afirmamos que o belo permite ao homem uma passagem da 

sensação ao pensamento, isso não deve ser entendido como se o belo preenchesse o 

abismo que separa a sensação do pensamento, a passividade da ação; este abismo é 

infinito, e sem interferência de uma faculdade nova e autônoma é eternamente 

impossível que do individual surja algo universal, que do contingente surja o 

necessário.286 

 Procurando caracterizar como a esfera estética produz liberdade, Schiller insiste, ainda 

operando com a noção de ação-recíproca, que a beleza não interfere nas faculdades, apenas 

possibilita que elas se manifestem livremente; em suas palavras: “mesmo a faculdade absoluta 

tem de ser levada a manifestar-se mediante os sentidos, embora sua satisfação dependa tão 

pouco da sensibilidade que, pelo contrário, só se pronuncia mediante a oposição a esta”.  

As instâncias continuam antagonicamente separadas por forças que lhes são opostas, mas é 

justamente esta oposição que as aproxima, quanto mais se opõem, tanto mais criam uma 

faculdade autônoma e absoluta. Os termos opostos só se unificam em sua máxima oposição.   

E não é por ajudar no pensar (o que contém uma contradição manifesta), mas apenas 

por proporcionar às faculdades do pensamento liberdade de se exteriorizarem segundo 

suas leis próprias que a beleza pode tornar-se um meio de levar o homem da matéria 

à forma, das sensações a leis, de uma existência limitada à absoluta.287  

 Compreende-se, assim, que a última questão fundamental das Cartas estéticas seja a da 

fundamentação da liberdade das faculdades. Ora, a liberdade da faculdade autônoma não pode 

ser obstruída pelos sentidos; por outro lado, “uma faculdade que do exterior não receba mais a 

matéria de seu atuar pode ser impedida de atuar somente pela ausência de matéria, portanto 

apenas negativamente” (SCHILLER, 1989, p. 92). Isso seria desconhecer a natureza do próprio 

espírito – faculdades de pensamento – ao atribuir às paixões o poder de oprimir positivamente 

a liberdade da mente. O que Schiller está querendo dizer é que a força do poder do espírito 

deveria ser maior do que a dos sentidos, pois, continua Schiller, os sentidos não podem 

                                                           
286 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.92 
287 Ibidem, p.92 
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representar um poder contra o homem senão quando o espírito abdica livremente de provar-se 

como poder [Macht] 288.  

Opondo espírito finito ao espírito infinito, Schiller pensa, então, no último a 

possibilidade de coexistência da matéria e da forma: “Pois como pode a mente tirar 

simultaneamente de si mesma fundamentos da não-atividade e da atividade, se ela não for 

cindida, oposta a si mesma?” (SCHILLER, 1989, p.93). Nesse sentido, a oposição é necessária 

para que a mente tenha consciência dos estados de não-atividade e atividade que ocorrem nela 

mesma, pois se predominasse a unidade da mente humana a consciência destes dois estados 

seria inacessível. Com efeito, é necessário que haja uma desigualdade na mente humana, para 

que o ser humano alcance o outro estado oposto àquele no qual ele se encontra, pois sem o 

conhecimento dos limites ele não alcançaria o ilimitado. O modo de operar do espírito finito é 

aquele em que ele se torna ativo somente através da passividade, chega ao absoluto somente 

através das limitações, formando somente à medida que recebe matéria. 

Um tal espírito conjugará, portanto ao impulso pela forma e pelo absoluto o impulso 

pela matéria e pelos limites, que são as condições sem as quais ele não poderia nem 

ter nem satisfazer o primeiro impulso. Saber em que medida essas duas tendências tão 

opostas podem coexistir num mesmo ser é tarefa que pode pôr em embaraço o 

metafísico, mas não o filósofo transcendental. Este não se ocupa em explicar a 

possibilidade das coisas, mas basta-se com estabelecer os acontecimentos a partir dos 

quais se compreende a possibilidade da experiência. E como a experiência seria tão 

impossível sem aquela oposição na mente quanto sem a sua unidade absoluta, ele 

estatui, com pleno direito, os dois conceitos como condições igualmente necessárias 

da experiência, sem preocupar-se mais com sua possibilidade de ligação.289  

Buscando conjugar oposição e unidade na mente, Schiller pensa o ser humano como dotado de 

dois impulsos, como já vimos, o espírito finito e o espírito infinito, pensados como inatos e 

formando uma unidade absoluta. Ambos os impulsos existem e agem no homem, mas ele 

mesmo não é nem um, nem outro; nem matéria, nem forma, nem sensibilidade, nem razão. 

Assim, Schiller, efetuando mais uma vez uma ação-recíproca, descreve de que modo operam 

essas oposições na mente, acrescentando, agora, como a vontade deve, com base nessas 

oposições, afirmar uma perfeita liberdade entre os impulsos. 

Cada um destes dois impulsos fundamentais, tão logo se tenha desenvolvido, 

empenha-se, natural e necessariamente, por sua satisfação, e justamente porque ambos 

                                                           
288 “Por isso, o verdadeiro espírito estético é infinito e livre, porque não se deixa corromper pelos sentidos e estes 

não lhe representam um desvio ético fundado em qualquer experiência”. SILVA, J.A. Fragmento e síntese. SP: 

Perspectiva, 2003, p.137 
289 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.93 
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se esforçam necessariamente por objetos opostos, este duplo constrangimento 

suprime-se reciprocamente, e a vontade afirma uma perfeita liberdade entre ambos.290 

Os impulsos são diferentes, empenham-se por objetos opostos e, como se esforçam em direções 

contrárias, dessa tensão resulta um duplo constrangimento que se suprime reciprocamente. É 

assim que a vontade sairia íntegra dessa dupla tensão, pois ela opera neste “espaço 

intermediário”, entre a sensação e o pensamento, que é um espaço de autonomia no qual a 

vontade é plenamente livre entre dever e inclinação. Suzuki, ao comentar esta passagem, afirma 

que o conceito de vontade, apresentado na Carta XIX, é importante para compreender o 

significado da “liberdade estética” em Schiller.  Aqui temos, esclarece Suzuki, uma vontade 

fundada na natureza mista do homem e não na natureza racional, distinção que Schiller 

apresentará também na Carta XXI.  Isso porque, afirma Suzuki, o conceito de vontade é usado 

por Schiller ora em seu sentido kantiano, enquanto vontade universalmente legisladora 

identificada à razão prática; ora há usos em que o termo Wille (vontade) ou freier Wille (vontade 

livre) pode exprimir a “faculdade de escolha”, vale dizer, o livre arbítrio, como é o caso aqui 

(SCHILLER, 1989, p.149). Com efeito, é por essa razão que Schiller afirma, ainda na Carta 

XIX: “É a vontade, portanto, que está para os dois impulsos como um poder (como fundamento 

da realidade), sendo que nenhum dos dois pode, por si só, comportar-se em face de outro como 

poder” (SCHILLER, 1989, p.94). Não existe no ser humano nenhum outro poder além de sua 

vontade, e somente o que suprime o ser humano, como a morte ou qualquer roubo de sua 

consciência, pode suprimir a liberdade interior. Estas reflexões sobre o conceito de vontade 

fazem referência direta aos textos sobre o conceito de sublime em Schiller, nos quais o ser 

humano é o ser da vontade; nas suas palavras, “o homem é o ser que quer” (SCHILLER, 2011, 

p.55). Conforme os textos sobre o conceito do sublime, o que caracterizaria o indivíduo como 

um ser humano não é o uso da sua razão, mas a sua vontade. 

 Portanto, com base na ideia de uma natureza mista, Schiller funda a liberdade na atuação 

conjunta e recíproca dos dois impulsos. “Uma necessidade fora de nós determina nosso estado 

de existência no tempo através da impressão sensível. Da mesma forma uma necessidade em 

nós revela a nossa personalidade por ocasião daquela impressão sensível e por oposição a ela” 

(SCHILLER, 1989, p.94). As Cartas estéticas exibem, portanto, uma gênese da liberdade, que 

antecede o exercício da razão. Nessa direção, Schiller mostra, como exemplo, o metafísico, que 

não sabe explicar as limitações que o espírito livre e autônomo sofre diante da sensibilidade; da 

                                                           
290 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 
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190 
 

mesma forma o físico não pode compreender a infinitude que se revela na personalidade por 

ocasião dessas limitações.  

Nem abstração nem experiência conduzem-nos de volta à fonte de onde provém 

nossos conceitos de universalidade e necessidade; sua manifestação prematura no 

tempo as subtrai ao observador, e sua origem suprassensível ao investigador 

metafísico.291 

É necessário que a autoconsciência esteja ali, para que, “com sua unidade inalterável, seja 

estabelecida simultaneamente a lei da unidade de tudo aquilo que é para o ser humano e de tudo 

aquilo que deve vir a ser através dele, a lei da unidade de seu conhecer e de seu agir”. Neste 

momento do texto, Schiller apresenta uma definição da obra de arte e seu modo de operação. 

“Assim, sensibilidade e autoconsciência originam-se sem nenhuma participação do sujeito, e a 

origem de ambas está para além tanto de nossa vontade como da esfera de nosso conhecimento” 

(SCHILLER, 1989, p.94). 

 As Cartas estéticas visam demonstrar que o início do movimento da manifestação da 

humanidade no ser humano não começa sob a legislação de nenhum dos impulsos, mas apenas 

com a autoconsciência da potência deles; um poder que Schiller nomeia de vontade, cuja ação 

essencial é a de afirmar apenas a liberdade de manifestação de ambos. O impulso sensível, nas 

palavras de Schiller:  

[...] desperta com a experiência da vida (pelo começar do indivíduo) e o racional com 

a experiência da lei (pelo começar da personalidade), e somente agora, após os dois 

terem se tornado existentes, está erigida a humanidade. Até que isso aconteça tudo 

nele se faz segundo a lei da necessidade, agora, porém, é abandonado pela mão da 

natureza, e passa a ser questão sua afirmar a humanidade que ela estruturara e revelara 

nele. Pois tão logo os dois impulsos fundamentais e opostos hajam nele, perdem 

ambos o seu constrangimento, a oposição de suas necessidades dá origem à 

liberdade.292 

 Em suma, com base na possibilidade inata de uma natureza mista operando no ser 

humano, Schiller propõe uma ampliação do conceito de natureza. Esse tema já fora 

extensamente tratado em Kallias ou sobre a beleza. A natureza é o que é por si mesmo, ou seja, 

liberdade ilimitada. 

Que não se possa influir na liberdade, isso resulta de seu próprio conceito; mas que a 

própria liberdade seja um efeito da natureza (tomando-se a palavra em seu sentido 

mais amplo), e não obra humana, que possa ser portanto ser propiciada ou obstruída 

por meios naturais, segue-se necessariamente do que ficou dito.293 

                                                           
291 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 

SP: Iluminuras, 1989, p.94 
292 Ibidem, p.95 
293 Ibidem, p.97 
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Um ponto deste excerto vale a pena ser ressaltado, a saber, que a própria liberdade seria uma 

obra humana, podendo ser propiciada ou obstruída segundo cada caso. No entanto, na 

sequência, escreve Schiller, que a “liberdade tem seu início somente quando o homem é 

completo [vollständig] e já desenvolveu seus dois impulsos fundamentais. A liberdade tem, 

pois, de faltar enquanto ele for incompleto e um dos dois impulsos estiver excluído, mas a 

liberdade tem de poder ser reconstituída por tudo aquilo que pode torna-lo de novo completo” 

(SCHILLER, 1989, p.97). Esse trecho que se seguiu é de extrema importância, pois prepara 

para a conclusão de Schiller de que esse começo da humanidade do ser humano só é possível 

na esfera estética. 

 Com base na natureza mista do ser humano, Schiller propõe na Carta XX um movimento 

de avanço e recuo, ou, se quisermos, circular, por meio do qual a plenitude do homem poderia 

ser realizada. O ser humano começa pela mera vida para terminar na forma; ele é primeiro 

indivíduo e depois pessoa; ele caminha das limitações à infinitude. É possível, portanto, apontar 

tanto para a espécie inteira quanto para o homem individual, um momento em que o homem 

ainda é incompleto e um dos dois impulsos é exclusivamente ativo nele. “O impulso sensível, 

portanto, precede o racional na atuação, pois a sensação precede a consciência, e nesta 

prioridade do impulso sensível encontramos a chave de toda a história da liberdade humana” 

(SCHILLER, 1989, p.97) Na nota sessenta e seis, Suzuki ressalta a prioridade dos sentidos para 

a arquitetura das Cartas estéticas.  

 Com efeito, o homem ainda não começou, mas a sensibilidade já é um poder nele, pois   

o impulso vital age como natureza e necessidade. No estado do pensar, por outro lado, para o 

qual o ser humano deve passar agora, acontece justamente o contrário, a razão deve ser um 

poder e a necessidade física deve ser substituída pela necessidade lógica ou moral. No entanto, 

afirma Schiller, é preciso que o poder da sensibilidade seja aniquilado, ou, se preferirmos, 

suprimido, antes que a lei seja elevada a poder.  

Não é suficiente, portanto, que comece algo que ainda não era; é preciso que antes 

cesse algo que era. O homem não pode passar imediatamente do sentir ao pensar; ele 

tem de retroceder um passo, pois somente quando uma determinação é suprimida 

pode entrar a que lhe seja oposta.294 

Nesse sentido, antes que a razão se afirme enquanto um poder, é necessário que o ser humano 

retroceda um passo, para suprimir a sensibilidade enquanto poder, pois o ser humano não pode 
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passar imediatamente do sentir ao pensar. Eis o momento no qual Schiller opera com a ação-

recíproca sem o uso de uma linguagem terminologicamente própria. Portanto, para substituir a 

passividade pela espontaneidade, a determinação passiva pela ativa, 

ele tem momentaneamente de ser livre de toda determinação e percorrer um estado 

de mera determinabilidade. Ele tem, de certo modo, de retroceder àquele estado 

negativo de mera ausência de determinação no qual se encontrava antes de qualquer 

impressão ter afetado sua sensibilidade.295 

Como já vimos, na Carta XIX, este estado negativo de mera ausência de determinação é o estado 

de mera indeterminabilidade.   

Aquele estado, porém, fora completamente vazio de conteúdo, enquanto agora 

importa ligar uma igual ausência de determinações e uma determinabilidade 

igualmente ilimitada ao máximo possível de conteúdo, pois deste estado deve resultar 

imediatamente algo de positivo. A determinação que ele recebe pela sensação tem, 

portanto, de ser retida, pois deve ter lugar uma determinabilidade ilimitada.296  

“A tarefa, portanto, é destruir e conservar a um só tempo a determinação do estado, o que só é 

possível se lhe opusermos uma outra” (SCHILLER, 1989, p.98). Eis a tarefa da experiência 

estética, ainda dentro do escopo da ação-recíproca, diante de um conteúdo sensível, destruir e 

conservar a um só tempo as forças opostas, apresentando outro conteúdo, pensado como um 

máximo de conteúdo. Por meio da imagem da balança, Schiller conclui que, nesse caso, os 

pratos da balança equilibram-se quando vazios e também quando suportam pesos iguais.   

A mente, portanto, passa da sensação ao pensamento mediante uma disposição 

intermediária, em que sensibilidade e razão297 são simultaneamente ativas e por isso 

mesmo suprimem mutuamente seu poder de determinação, alcançando uma negação 

mediante uma oposição. Esta disposição intermediária, em que a mente não é 

constrangida nem física, nem moralmente, embora seja ativa dos dois modos, merece 

o privilégio de ser chamado uma disposição livre, e se chamamos físico o estado de 
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determinação sensível, e lógico e moral o de determinação racional, devemos chamar 

estético o estado de determinabilidade real e ativa. 298  

O estético, portanto, como disposição intermediária, mista, real e ativa é livre pois 

refere-se ao todo de nossas faculdades. É o que lemos na nota de rodapé, quando Schiller, de 

modo didático, aponta as quatro relações entre sujeito e mundo. A sua índole física ocorre 

quando uma coisa pode referir-se imediatamente ao nosso estado sensível; a índole lógica 

refere-se ao nosso entendimento possibilitando-nos conhecimento; a índole moral refere-se à 

nossa vontade e é considerada como objeto de escolha para um ser racional.  

Ou, finalmente, ela pode referir-se ao todo de nossas diversas faculdades sem ser 

objeto determinado para nenhuma isolada dentre elas: esta é sua índole estética. [...] 

Existe uma educação para saúde, uma educação para o pensamento, uma educação 

para a moralidade, uma educação para o gosto e a beleza. Esta tem por fim 

desenvolver em máxima harmonia o todo de nossas faculdades sensíveis e 

espirituais.299 

Nas Cartas estéticas, como vimos até aqui, Schiller funda a autonomia da arte na 

indeterminação e, ao mesmo tempo, refuta qualquer arbitrariedade intrínseca ao estético. A 

mente no estado estético, embora livre, e livre no mais alto grau, de qualquer coerção, de modo 

algum age livre de leis; ao contrário,  

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 apresentadas e, como não encontram resistência, não aparecem como 

constrangimento300 

 

Ao iniciar a abordagem crítica acerca do estado estético, Schiller nos propõe uma 

questão intrigante: de que modo o ser humano passa do sentir ao pensar? Indo ainda além: qual 

é o papel da arte, em geral, e do estado estético, em particular, nessa passagem? Como já visto 

na Carta XIX, existe no homem um duplo estado de determinabilidade e outro duplo de 

determinação. Todavia, quando a mente é determinável à medida que não é limitada em sua 

determinação, esta é, para Schiller, a determinabilidade estética. “A mente é determinada em 

geral, tão logo seja apenas limitada; é também determinada, contudo, à medida que limita a si 

mesma a partir da capacidade absoluta própria. Encontra-se no primeiro caso quando sente; no 

segundo quando pensa” (SCHILLER, 1989, p.101). Por meio da ação-recíproca, contudo, sentir 

e pensar são amalgamados, pois na constituição estética, por um lado, se opera por meio da 

determinabilidade, enquanto o pensar, por outro lado, opera em vista da determinação. O pensar 
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em vista da determinação “é limitação por força interior infinita”, enquanto que a constituição 

estética “é negação por plenitude interior infinita” (Ibid.).  

Assim como sentir e pensar se tocam em um único ponto, enquanto nos outros se 

distanciam um do outro ao infinito, pois que nos dois estados a mente determina que 

o homem seja exclusivamente algo – ou indivíduo ou pessoa –, assim também a 

determinabilidade estética só coincide com a mera ausência de determinação num 

único ponto em que excluem toda existência determinada, pois em todos os outros são 

infinitamente distintas, como nada e tudo.301 

Existe uma diferença marcante entre a ausência de determinação, como uma infinitude vazia, e 

a liberdade de determinação estética, como contrapartida real daquela, considerada como uma 

infinitude plena. Enquanto na primeira, a mente é determinada por limitação; na segunda, 

porém, a mente é determinável à medida que não é determinada por exclusão. Enquanto na 

primeira é ilimitada porque é sem realidade; já na segunda é ilimitada porque unifica toda 

realidade. “No estado estético, pois, o homem é zero, se se atenta num resultado isolado, não 

na capacidade toda, e se se considera a ausência de toda determinação particular nele” (Ibid.). 

Com o uso da expressão “o homem é zero” se quer dizer que ele é livre de toda determinação 

passiva e ativa enquanto percorre, por meio da suspensão do poder cognitivo do entendimento 

sobre a sensibilidade, um estado de mera indeterminabilidade; não é constrangido nem físico 

nem moralmente, ou seja, este é o estado do grau zero das faculdades da mente. O grau zero na 

mente, contudo, não é um estado meramente passivo, mas de máxima realidade. 

Assim sendo, Schiller endossa o coro das vozes que declaram que o belo é a disposição 

que transporta nossa mente em vista do conhecimento e da intenção moral. Aqui já podemos 

observar qual papel será atribuído às belas artes. “Todas estas potencialidades, porém, 

manifestam-se, ou podem manifestar-se, simultaneamente na arte, o que a qualifica a funcionar 

como centro articulador e canal de comunicação entre todas as atividades que compõem o 

âmbito, da formação” (BARROS, 2021, p.78). A beleza, no entanto, não oferece resultados 

isolados, não realiza isoladamente fins intelectuais ou morais. Ora, pela cultura estética, 

portanto, “tornou-se-lhe possível pela natureza fazer de si mesmo o que quiser – de que lhe é 

completamente devolvida a liberdade de ser o que se deve ser” (SCHILLER, 1989, p.102). Eis 

apresentada a definição de liberdade estética, em que a conjunção, pela ação-recíproca, entre 

natureza e arte, produz uma espécie de liberdade singular. 
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A partir do que foi dito, Schiller faz uma afirmação poética: “Com isso, porém, alcança-

se algo infinito” (Ibid.). As consequências destas afirmações auxiliam na compreensão da 

seriedade do estado estético para o destino da humanidade ou destinação do homem. Esse é o 

estado em que a utilidade é oposta à força formadora da arte. Como vimos, há duas maneiras 

da liberdade ser tirada do ser humano: ou pela coerção unilateral da natureza na sensação; ou 

pela legislação exclusiva da razão no pensamento. Conquanto, na cultura estética a liberdade 

“é devolvida na disposição estética como a suprema de todas as dádivas, a dádiva da 

humanidade” (Ibid.). Nessa direção, na nossa avaliação, o tema da unidade absoluta da natureza 

humana volta para o centro do debate do final do século XVIII, pelas mãos de Schiller 

Não se trata de uma licença poética, mas um acerto filosófico, quando Schiller chama a 

beleza de nossa segunda criadora, pois só a beleza, como vimos, torna a humanidade possível; 

ela tem em comum com nossa criadora original, a natureza, “o fato de que não nos concede 

nada mais senão a capacidade para a humanidade, deixando o uso da mesma depender da 

determinação de nossa vontade (SCHILLER, 1989, p.103). Ora, nesse trecho do texto se aborda 

a natureza como predecessora da beleza na criação da humanidade, mas é somente pela atuação 

conjunta das duas que se produz a liberdade estética. 

De que modo realizar esteticamente o homem sensível? “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” (SCHILLER, 1989, p.109). Não existe, portanto, alguma 

maneira de fazer racional o homem sensível sem torná-lo antes estético. A verdade e o dever, 

contudo, não teriam efeitos imediatos sobre o homem sensível? Já se provou que a beleza da 

experiência não favorece resultado nem para o entendimento, nem para a vontade. Tem de ser 

possibilitado pela disposição estética da mente uma forma pura para o homem sensível. Nessa 

direção, Schiller nos apresenta o seu conceito de verdade.  

A verdade não é nada que possa, como a realidade ou a existência sensível das coisas, 

ser recebida do exterior; ela é algo produzido espontaneamente pela força do 

pensamento em sua liberdade, e são justamente liberdade e espontaneidade que faltam 

no homem sensível.302  

O homem sensível é aquele que usa apenas a faculdade vital; por ser determinado, não tem mais 

a livre determinabilidade. Nesse momento do texto, Schiller articula, por meio da ação-
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recíproca, a determinação passiva e ativa. O homem sensível tem de recuperar essa 

determinabilidade perdida, antes de trocar sua determinação passiva por uma ativa. 

 Mas só pode recuperá-lo à medida que perde a determinação passiva que possuía ou 

à medida que já contém em si a determinação ativa para a qual deve passar. Se ele 

apenas perdesse a determinação passiva, perderia com ela a possibilidade de uma 

ativa, pois o pensamento precisa de um corpo, e a forma pode realizar-se apenas numa 

matéria. Portanto ele já conterá em si a determinação ativa, será determinado passiva 

e ativamente ao mesmo tempo, isto é, terá de tornar-se estético.303 

O homem tem de iniciar sua vida moral, escreve Schiller, no campo indiferente da vida física; 

“tem de iniciar sua espontaneidade na passividade, assim como a liberdade racional no seio das 

limitações sensíveis” (SCHILLER, 1989, p.112). 

Tem de impor já as suas limitações a lei de sua vontade. O homem deve, se me 

permitirdes a expressão, travar guerra contra a matéria em seus próprios limites, para 

isentar-se de lutar contra o terrível inimigo no campo sagrado da liberdade; tem de 

aprender a desejar mais nobremente, para não ser forçado a querer de modo sublime. 

Isso é alcançado pela cultura estética, que submete às leis da beleza tudo aquilo que 

nem as leis da natureza nem as da razão prescrevem ao arbítrio humano, iniciando a 

vida interna já na forma que empresta à vida externa.304 

Schiller propõe, em chave histórica, a análise tanto do desenvolvimento do homem 

isolado quanto da espécie inteira, ou seja, o que ocorre com o homem isolado também ocorre 

com toda a espécie. Há três momentos ou estágios de desenvolvimento que podem ser 

distinguidos tanto no homem isolado quanto na espécie, os quais têm de ser percorridos em 

uma determinada ordem, “caso devam preencher todo círculo de sua destinação” (SCHILLER, 

1989, p.113). A ordem de sua sucessão não pode ser alterada nem invertida pela natureza ou 

pela vontade. “No estado físico o homem apenas sofre o poder da natureza, liberta-se deste 

poder no estético, e o domina no estado moral” (Ibid.). Nessa ordem encontramos a chave de 

interpretação da história da humanidade. 

Quando nos deleitamos com o conhecimento, distinguimos representação da sensação. 

Não é este o caso quando tratamos da beleza. 

Seria uma empresa de todo vã, no entanto, querer separar das representações da beleza 

esta relação com a faculdade sensível; por ser insuficiente pensar uma como efeito da 

outra, temos de ver as duas simultânea e reciprocamente como causa e efeito.305 

Entretanto, quando a beleza é pensada por meio da ação-recíproca ocorre justamente o 

contrário. “Na satisfação que experimentamos com a beleza, ao contrário, não se pode distinguir 
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uma tal sucessão de atividade e passividade, e a reflexão imbrica-se tão perfeitamente no 

sentimento que acreditamos sentir imediatamente a forma” (SCHILLER, 1989, p.121). A 

beleza é, por um lado, objeto para nós, porque a reflexão, escreve Schiller, é condição sob a 

qual temos uma sensação dela, mas é, ao mesmo tempo, um estado de nosso sujeito, pois o 

sentimento é a condição sob a qual temos uma representação dela. “Ela é, portanto, forma, pois 

que a contemplamos, mas é, ao mesmo tempo, vida, pois que a sentimos. Numa palavra: é, 

simultaneamente, nosso estado e nossa ação” (Ibid.). 

Por ser os dois ao mesmo tempo, a beleza serve-nos como prova decisiva de que a 

passividade não exclui a atividade, nem a matéria exclui a forma, nem a limitação a 

infinitude – de que pela necessária dependência física do homem não se suprime 

absolutamente sua liberdade moral.306 

Através da dependência sensível se alcança a liberdade moral. De que modo se dá essa 

passagem? Schiller afirma que não podemos, portanto, ficar embaraçados com tal pergunta. 

Vale destacar que, “as duas podem subsistir plenamente juntas e que o homem não precisa fugir 

da matéria para afirmar-se como espírito” (SCHILLER, 1989, p.122). E se o homem já é livre? 

Mas se o homem já é livre em comunidade com a sensibilidade, como ensina o factum 

da beleza, e se a liberdade é algo absoluto e suprassensível, como decorre 

necessariamente de seu conceito, não se pode mais perguntar como ele chega a elevar-

se dos limites ao absoluto, a opor-se à sensibilidade em seu pensamento e em seu 

querer, pois isso já ocorreu na beleza. Numa palavra, não se pode mais perguntar como 

ele passa da beleza à verdade, pois esta já está em potência na primeira, mas sim como 

ele abre caminho de uma realidade comum a uma realidade estética, dos meros 

sentimentos vitais a sentimentos de beleza.307 

O que se deve perguntar ao homem que já é livre – pois isso já ocorreu na beleza –, é como ele 

abre caminho de uma realidade comum a uma realidade estética. O que seria, portanto, o estado 

estético? Um estado em que se suprimem as oposições, e o ser humano sai do limitado rumo ao 

absoluto. 

A liberdade da mente, contudo, “tem de ser um presente da natureza; somente o favor 

dos acasos pode soltar as correntes do estado físico e conduzir o selvagem à beleza” 

(SCHILLER, 1989, p.123). Como apontou corretamente Márcio Barros, o lazer é oposto à 

utilidade e ao trabalho308. Assim como há uma divisão social do trabalho, há, do mesmo modo, 
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uma divisão subjetiva do trabalho. O ser humano deve ser como o homem grego, o qual vive 

entre a solidão da vida privada e o convívio da vida pública na polis; “(...) mas só ali onde fala 

consigo mesmo ao recolher-se ao silêncio de sua cabana, e com a espécie ao sair dela” (Ibid.). 

A possibilidade de viver um estado de coisas onde somente a atividade leva à fruição e a fruição 

à atividade, “somente ali os sentidos e o espírito, as forças receptivas e formadoras poderão 

crescer, num equilíbrio feliz, que é a alma da beleza e a condição da humanidade” (Ibid.). Nessa 

direção, Schiller lança mão de uma pergunta: “E qual é o fenômeno que anuncia no selvagem 

o advento da humanidade?” (Ibid.). A resposta sem demora é acertada, se indagarmos a história, 

encontramos sempre a mesma resposta para todos os povos que tenham emergido da escravidão 

do estado animal: “a alegria com a aparência, a inclinação para o enfeite e para o brincar” 

(Ibid.). 

A estupidez e o entendimento só buscam o real e são insensíveis para a aparência. A 

ignorância não pode ir além da realidade, e o entendimento não suporta ficar aquém da verdade. 

O belo como livre aparência é jogo ou o brincar, o qual se relaciona com a arte em geral, cuja 

essência é a aparência. “À medida, portanto, que a carência de realidade e a adesão ao real são 

meros efeitos da privação, a indiferença para com a realidade e o interesse pela aparência são 

uma verdadeira ampliação da humanidade e um passo decisivo para a cultural” (SCHILLER, 

1989, p.124). Com efeito, a imaginação fica acorrentada ao real, só depois de saciada a carência 

ela pode desenvolver-se, “(...) move a si mesma e tem energia suficiente para manter à distância 

a pressão da matéria. A realidade das coisas é obra das coisas; a aparência das coisas é obra do 

homem” (Ibid.). Somente a aparência estética, ou seja, a beleza na aparência, é o jogo ou o 

brincar. 

O brincar artístico é um farol indicando um caminho, não só para os artistas ou estetas, 

mas também para a humanidade, pois está, de alguma forma, unida ao destino 

(Schicksal) do homem, ou como também diz Schiller, à sua destinação. Ele nos remete 

àquela emancipada bem-aventurança que os gregos projetaram no Olimpo, mas que 

deve ser historicamente realizada na Terra.309  

O olho, assim como em Platão, é o órgão da razão. “O que vemos pelo olho é diverso do que 

sentimos; pois o entendimento salta por sobre a luz em direção aos objetos. O objeto do tato é 

uma força que sofremos; o do olho e do ouvido é uma forma que engendramos” (SCHILLER, 

1989, p.125). Quando o homem ainda é selvagem frui apenas com os sentidos do sentimento. 
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“Tão logo comece a fruir com o olho e o ver o alcance para ele um valor autônomo, ele é já 

também esteticamente livre, e o impulso lúdico se desenvolveu” (Ibid.). O impulso lúdico se 

apraz na aparência. Novamente o amor entra em cena, com a mesma importância das Cartas 

filosóficas. “O desenvolvimento precoce ou tardio do impulso estético para a arte dependerá do 

grau de amor com que o homem seja capaz de deter-se na mera aparência” (Ibid.) O que vemos 

nesta passagem é a ação-recíproca entre o par de oposto essência/aparência unido pelo amor.  

O que a natureza separou, ela pode unificar com liberdade ilimitada, tão logo lhe seja 

concebível esta união, e pode separar o que a natureza havia unificado, tão logo 

consiga realizar a separação em seu entendimento.310 

A aparência é estética somente quando é sincera e autônoma. Schiller lança mão de uma 

pergunta importante: “Em que medida é admissível existir aparência no mundo moral?” 

(SCHILLER, 1989, p.127). A aparência necessita ser estética, ou seja, que não quer passar por 

realidade e tampouco quer que esta a substitua. A aparência ideal enobrece a realidade comum. 

Para dimensionar o tema da última Carta, cabe a nós colocar duas questões acertadas: 

Como seria uma vida sem trabalho? De que modo escapar à coerção da utilidade? Algumas 

vozes poderiam declarar-se, portanto, contra a generalização da beleza na aparência por temer 

pela realidade e verdade. Schiller adverte para que não tenhamos medo, porém, ele nos lança 

novamente em um círculo; pois o alto conceito de aparência estética não se generalizará, 

enquanto o homem ainda for inculto suficiente para poder fazer dele abuso; “e se se 

generalizasse, isso só poderia se dar por meio de uma cultura que ao mesmo tempo tornaria 

impossível todo abuso” (SCHILLER, 1989, p.129). Não devemos nos preocupar demais com a 

realidade por causa da aparência, antes, contudo, poderíamos temer pela aparência por causa da 

realidade. Por estar preso demasiadamente ao material, o homem faz uso da aparência para os 

seus fins, antes de, enfim, conceder-lhe personalidade na arte do Ideal. Schiller lança mão de 

um vocabulário interessante, pois fala em revolução. O que seria, portanto, uma revolução 

estética? “Para isso é necessário uma revolução total em toda sua maneira de sentir, sem o que 

nem sequer se encontraria a caminho do Ideal” (Ibid.). Onde podemos perceber essa revolução 

na maneira de sentir?  

A beleza liberta enquanto dura, mas não dura muito, e por isso é ela apenas o antegozar 

de uma liberdade que se há de conquistar duradouramente no futuro. Dir-se-ia ser ela 

uma cintilação antecipatória daquele dia luminoso e ainda distante que a Revolução 

pretendia estar anunciando. (...) em que a união entre matéria e espírito deixasse de 
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ser apenas uma experiência de exceção, realizando-se concretamente na existência 

humana.311 

A igualdade do sentir é instituída pela filosofia schilleriana, pois destrói todas as hierarquias da 

representação e da comunidade antiga, anteriormente constituída na desigualdade dos fazeres, 

fundando uma outra comunidade baseada na igualdade do sentir. Onde existe a apreciação 

desinteressada e livre da pura aparência “podemos suspeitar essa reviravolta em sua natureza e 

o verdadeiro início da humanidade” (Ibid.). E ainda, onde encontramos tentativas de 

embelezamento, pois ali o homem já abandonou a coerção da necessidade presente, para 

abandonar-se na mera fruição e contemplação livre da beleza na aparência. Como o ser humano 

passa da satisfação da matéria para a satisfação do impulso formal? 

Insatisfeito apenas com o que basta à natureza e com aquilo que a necessidade exige, 

ele procura abundância; a princípio apenas abundância de matéria, para ocultar à 

avidez os seus limites, para assegurar a fruição para além da necessidade presente; 

logo a seguir, contudo, a abundância na matéria, uma suplementação estética para 

satisfazer também o impulso formal, para ampliar a fruição além de qualquer 

necessidade.312 

 Mesmo ao irracional a natureza deu-lhe mais que a simples privação, “lançando na 

obscura vida animal uma centelha de liberdade” (SCHILLER, 1989, p.130). Ou seja, já na vida 

animal nós encontramos o germe da liberdade. Quando não estamos sob o domínio da coerção 

da necessidade presente, lançamo-nos na mais livre contemplação e fruição da vida ociosa. 

Nessa direção, Schiller exemplifica os efeitos da vida ociosa com exemplos da vida animal: 

Quando o leão não sente fome e não há outra fera a desafiá-lo, a força ociosa cria um 

objeto; o bramido cheio de ânimo ecoa no deserto, e, num dispêndio sem finalidade, 

a força vigorosa compraz-se em si mesma. O inseto volteia ao sol com feliz vitalidade, 

e seguramente não será um grito de necessidade o que ouvimos na melodia do pássaro 

canoro.313  

Como poderemos negar a liberdade nesses movimentos? Na descrição do estado estético 

realizada por Schiller aparece a oposição entre o trabalho e o brincar. “O animal trabalha 

quando uma privação é o móbil de sua atividade e joga quando a profusão de força é este móbil, 

quando a vida abundante instiga-se à atividade” (Ibid.). Encontramos mesmo na natureza 

inanimada um luxo das forças.  

Assim a natureza dá-nos, já em seu reino, um prelúdio do ilimitado, e suprime em 

parte já que aqui as correntes de que se libertará por completo no reino da forma. A 

passagem da coerção da necessidade ou da seriedade física para o jogo estético faz-

se pela coerção da abundância ou do jogo físico, e, antes de superar as cadeias de toda 
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a finalidade na alta liberdade da beleza, a natureza já se aproxima desta independência, 

ao menos longinquamente, no livre movimento que é fim e meio de si próprio.314  

Nessa direção, cabe apresentar a interpretação de Márcio Barros para o capítulo Sobre o 

conceito de cultura em Schiller:  

Resultante de um transbordamento espontâneo, criativo e prazeroso de uma energia 

vital excedente ou ociosa – ou seja, que ultrapassa aquilo que é requerido para a mera 

reprodução material da vida – o brincar caracteriza todo agir não determinado por 

nenhuma necessidade externa a si mesmo.315 

Assim como os mecanismos do corpo, a imaginação também tem seu livre movimento e seu 

jogo material, em que ela se alegra com seu próprio poder e independência, sem nenhuma 

referência à forma. Porém, é necessário que pela realização da ação-recíproca a forma tenha se 

misturado à matéria, a esses jogos da fantasia, para poder demonstrar uma força criadora 

espontânea. A imaginação dá um salto em direção do jogo estético, na busca de uma forma 

livre. Portanto, uma força totalmente nova se põe em ação.  

O velho germano escolhe agora peles mais lustrosas, adornos mais pomposos, copos 

de chifres mais finos e o caledônio procura as conchas mais bonitas para a suas festas. 

(...) O prazer livre entra no rol de suas necessidades, e o desnecessário logo se torna a 

melhor parte de sua alegria.316 

O ser humano começa transformando o homem externo para, por fim, transformar o homem 

interno. “O salto desregrado da alegria torna-se dança, o gesto informe torna-se movimento 

gracioso e harmônico; os sons desordenados do sentimento desdobram-se, obedecem ao 

compasso e ordenam-se em canto” (SCHILLER, 1989, p.132). O amor, assim como nas Cartas 

filosóficas, atinge uma posição de destaque na realização “social” e dimensão prática do estado 

estético. 

Livre da venda escura, o olho mais tranquilo apreende a forma, a alma vê a alma e da 

permuta egoísta de prazer surge a troca generosa de inclinação. O desejo amplia-se e 

eleva-se a amor, quando a humanidade aparece em seu objeto, e a superioridade vulgar 

dos sentidos é desprezada, para que se lute por uma vitória mais nobre sobre a 

vontade.317 

O amor tem de ser uma dádiva: tem de conceber liberdade, porque quer aprazer à liberdade. De 

que modo a beleza opera por meio da ação-recíproca no estado estético? 

Assim como a beleza resolve o conflito das naturezas em seu exemplo mais simples 

e puro, na eterna oposição dos sexos, assim também resolve-o, ou a isso visa, no todo 
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intrincado da sociedade, conciliando suavidade e violência no mundo moral segundo 

o modelo da livre aliança que une a força viril e a brandura feminina.318  

Nesse momento, Schiller apresenta diversos exemplos nos quais força viril e a brandura 

efetivaram o seu poder de ação. Segue-se, então, mais uma descrição de como o estado estético 

suprime toda coerção moral e física para fazer imperar o seu reino.  

Em meio ao reino terrível das forças e ao sagrado reino das leis, o impulso estético 

ergue imperceptivelmente um terceiro reino, alegre, de jogo e aparência, em que 

desprende o homem de todas as amarras das circunstâncias, libertando-o de toda a 

coerção moral e física.319 

No Estado dinâmico dos direitos o homem encontra o homem e limita o seu agir como 

força; no Estado ético dos deveres o homem enfrenta a majestade da lei e prende seu querer, no 

círculo do belo convívio; “no Estado estético, ele pode aparecer-lhe somente como forma e 

estar diante dele apenas como objeto do livre jogo. Dar liberdade através da liberdade é a lei 

fundamental desse reino” (SCHILLER, 1989, p.134). 

O Estado dinâmico doma a natureza por meio da natureza; o Estado ético submete a 

vontade individual à geral. 

O Estado estético pode torna-la real, pois executa a vontade do todo mediante a 

natureza do indivíduo. Se já a necessidade constrange o homem à sociedade e a razão 

nele implanta princípios sociais, é somente a beleza que pode dar-lhe um caráter 

sociável. Somente o gosto permite harmonia na sociedade, pois institui harmonia no 

indivíduo. Todas as outras formas de representação dividem o homem, pois fundam-

se exclusivamente na parte sensível ou na parte espiritual; somente a representação 

bela faz dele um todo, porque suas duas naturezas têm de estar de acordo. Todas as 

outras formas de comunicação dividem a sociedade (...) somente a bela comunicação 

unifica a sociedade, pois refere-se ao que é comum.320 

Muitos trechos desta passagem fazem referência à característica da ação-recíproca sem fazer 

uso de uma linguagem e terminologia técnica, como, por exemplo: a ideia de totalidade, unidade 

e harmonia. Além disso, a ação-recíproca também diz respeito à contradição social do comum 

no mundo burguês, a qual aparece no estado estético. “Não podemos portanto ampliar nossas 

alegrias sensíveis a alegrias universais, porque não podemos tornar nosso indivíduo universal 

(...) Somente a beleza fruímos a um tempo como indivíduo e como espécie, isto é, como 

representantes da espécie” (SCHILLER, 1989, p.134). Nem o bem sensível faz feliz o homem 

como um todo, nem o bem absoluto. “Só a beleza faz feliz a todo mundo e todos os seres 

experimentam sua magia e todos esquecem a limitação própria” (SCHILLER, 1989, p.135) 
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Notas sobre a estética de Schiller: arte e política 
 

Wie mit Glanz sich Gewölke males 

Und des Bergs besonnter Gipfel brennt, 

Eh sie selbst, die Königin der Strahlen, 

Leuchtend aufzieht an dem Firmament; 

 
Tantz der Schönheit leicht geschütze Hore 

Der Erkenntnis goldnem Tag voran, 
Und die Jüngste aus dem Sternenchore 

Öffnet sie des Lichtes Bahn. 
Schiller321 

Como pudemos observar até aqui, a ação-recíproca não é meramente um método, 

constitui-se, porém, como um System322 da Elementarphilosophie323 de Friedrich Schiller, cuja 

máxima expressão é o conceito do brincar e, na arte, da beleza aparente. Com efeito, a relação 

de ação-recíproca é considerada em Schiller superior à relação de causalidade ou de 

substancialidade, pois ela enquanto tal decorre e integra ambas as relações; efetuando-se, deste 

modo, como uma relação de causalidade plenamente realizada. Na ação-recíproca, um efeito é 

a causa de sua própria causa, enquanto, ele se nega como causa de si mesmo para se tornar a 

causa de um outro, enquanto é causa de um outro, ele se torna causado. Como bem observou 

Hegel na Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio, de 1830, “a causa, na mesma 

relação em que é causa, é ao mesmo tempo efeito; e o efeito, na mesma relação em que é efeito, 

é ao mesmo tempo causa” (1995, p.286). Diferentemente da relação de causalidade, na ação-

recíproca se produz um termo novo; os dois lados são reconhecidos como momentos de um 

terceiro termo mais elevado. Os termos opostos, grosso modo, tem algo em comum que é 

partilhado; daí o fato de formarem uma comunidade entre si; porém, do mesmo modo, também 

possuem partes exclusivas, o que não os tornam indiferenciados entre si. Como procuramos 

demonstrar, a noção de ação-recíproca auxiliou Schiller a pensar vários termos opostos ao longo 

da sua formação filosófica. Caberia apenas apresentar, nestas últimas linhas, temas que não 
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foram aqui devidamente aprofundados, os quais pretendemos abordar, talvez, em pesquisas 

futuras, tais como a relação entre estética e política n’A educação estética do homem (1795) e 

a concepção de obra de arte da Carta XXII. 

 Com efeito, um tema que poderia ter sido mais aprofundado é o da relação entre arte e 

política. No século XVIII o nome decisivo que fundamentou a relação em ação-recíproca entre 

estética e política é Schiller, como pudemos examinar n’A educação estética do homem. 

Contudo, pensamos a estética não tanto como o estudo da beleza, uma filosofia da arte ou uma 

teoria da arte, porém, desde o século XVIII ela é relevante como disciplina autônoma de estudo 

da sensibilidade, enquanto possibilidade da “experiência”, na relação com os seus vários 

objetos, ao modo de ser de seus objetos: maneiras de fazer e modos de pensar suas relações; 

momento no qual se expande o conceito da estética para inclusão do conceito do político. Como 

defende Jacques Rancière: na base da política há uma estética324. Nesse contexto político, o 

comum é disputado por aqueles que podem ou não tomar parte dele. A política se ocupa, de 

certo modo, do visível e do dizível nesta partilha do comum. Enquanto as “práticas estéticas” 

dizem respeito ao comum partilhado; as artes, podem ser pensadas como uma forma de 

inscrição na “comunidade” política. Se retoma, de certo modo, aquela releitura da arte grega 

como modo de vida de uma “comunidade”. Porquanto, a igualdade do sentir proposta por 

Schiller, segundo a leitura de Rancière, destrói as hierarquias e institui uma nova “comunidade”. 

No ponto de partida encontra-se a referência insuperável que constitui a noção 

schilleriana de educação estética do homem. Ela fixou a ideia de que dominação e 

servitude são antes de tudo distribuições ontológicas (atividade do pensamento versus 

passividade da matéria sensível) e definiu um estado neutro, um estado de dupla 

anulação em que atividade de pensamento e receptividade sensível se tornam uma 

única realidade, constituindo algo como uma nova região do ser – a da aparência e do 

jogo livres – que torna pensável essa igualdade que a Revolução Francesa, segundo 

Schiller, mostra ser impossível materializar diretamente.325  

O novo estatuto do estético e da arte, em Schiller, ao suspender as hierarquias cognitivas, 

introduz uma diferença na comunidade política entre os que agem e os que suportam; entre os 

governantes e os governados; as classes cultivadas que tem acesso a “totalidade da experiência 
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A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e 

qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo. Ranciére, J. Partilha do Sensível, trad. 
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325 Ranciére, J. Partilha do Sensível, trad. de Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO experimental org; Editora 34, 

2009, p.39 
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vivida” e as classes selvagens relegadas a “fragmentação”. Isto seria, nos termos de Rancière, 

a “partilha política” assinalada por Schiller nas Cartas estéticas. Com efeito, no estado estético 

de Schiller, uma ideia da arte e uma ideia de sociedade nova suspendem a oposição estabelecida 

até então entre entendimento ativo e sensibilidade passiva. 

 Na Carta XXII encontramos outro desdobramento da relação entre arte e política, um 

esboço daquilo que poderia ser considerada como uma filosofia da arte na estética de Schiller, 

pois constitui uma abordagem específica sobre a “autêntica” obra de arte. Como procuramos 

demonstrar ao longo dessa dissertação, o filósofo sempre opera com os opostos, e nesta Carta 

XXII, ele afirma que na disposição estética da mente há tanto o grau zero, quanto o estado de 

máxima realidade. De modo que, na nossa avaliação, Schiller aponta, por meio do estado de 

máxima realidade, o caráter objetivo do estado estético. “Não se podem, portanto, chamar 

injustos aqueles que declaram o estado estético o mais fértil com vistas ao conhecimento e à 

moralidade” (SCHILLER, 1989, p.105). Uma disposição da mente que abarca tudo em si, como 

a disposição estética, tem também de abarcar simultaneamente cada uma das suas 

manifestações isoladas. “Por não proteger de modo exclusivo nenhuma das funções da 

humanidade, ela favorece todas sem exceção, e se não favorece nenhuma isoladamente é por 

ser condição da possibilidade de todas elas” (Ibid.). Vemos claramente neste trecho a 

característica da totalidade correspondente a noção de ação recíproca. Já os exercícios, por outro 

lado, de modo geral, dão à mente uma aptidão particular e impõe-lhes um limite particular, 

“somente a estética o conduz ao ilimitado” (Ibid.). Vale a pena destacar que, somente o estado 

estético é uma totalidade em si mesma. “Somente aqui sentimo-nos como que arrancados ao 

tempo; nossa humanidade manifesta-se com pureza e integridade [Integrität], como se não 

houvera sofrido ainda ruptura alguma pelas forças exteriores” (Ibid.). Vale sublinhar o fato de 

que somente no estado estético somos arrancados ao tempo, ou seja, o tempo é suprimido no 

tempo por intermédio da força da ação recíproca. Além disso, somente no estado estético nossa 

humanidade se manifesta com integridade, ou seja, como totalidade, a qual pressupõe a 

realização da ação recíproca, como base da unidade da natureza humana.  

 O estado estético, portanto, nos ajudaria a escapar tanto do esmorecimento do caráter 

físico, quanto do endurecimento do caráter moral, os quais retiram a nossa receptividade e a 

nossa espontaneidade. Eis, a nosso ver, a abordagem schilleriana acerca da dimensão política 

da arte, a qual relaciona na esfera estética todas as nossas faculdades: “Se nos entregamos, 

entretanto, à fruição da beleza autêntica, somos senhores, a um tempo e em grau idêntico de 

nossas forças passivas e ativas” (SCHILLER, 1989, p.106). Nessa direção, Schiller nos 
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apresenta pares de opostos que são colocados em movimento de reciprocidade precisamente no 

estado estético: “(...) e com igual facilidade nos voltaremos para a seriedade e para o jogo, para 

o repouso e para o movimento, para a brandura e para a resistência, para o pensamento abstrato 

ou para a intuição” (Ibid.). No estado estético, por meio da ação recíproca, se faz operar a 

atuação simultânea destes polos opostos, fazendo deles e com eles uma unidade estética.  

 Assim, Schiller nos apresenta a função da obra de arte: “Esta alta serenidade e liberdade 

de espírito, combinada à força e à energia, é a disposição em que deve deixar-nos a autêntica 

obra de arte, e não há pedra de toque mais segura da verdadeira qualidade estética” (Ibid.). O 

estado estético não pode nos deixar inaptos e enfastiados em alguma maneira de sentir ou agir, 

se acaso isso ocorre, serve como prova de que não vivenciamos nitidamente um efeito 

puramente estético.  

 Nessa direção, Schiller nos apresenta a definição de estilo perfeito de uma obra de arte, 

como um Ideal definido formalmente: “Quanto mais geral for esta disposição e quanto menos 

limitada for a direção que um determinado gênero de arte e um produto particular dele dão a 

nossa mente, tanto mais nobre será aquele gênero e tanto mais excelente será tal produto” 

(Ibid.). Nesse sentido, quanto mais abrangente for o espaço para a interpretação, quanto menos 

explicito for o sentido da obra de arte, tanto mais ilimitado é o seu alcance, tanto mais universal 

ela se apresentará. Quando vemos uma obra de arte em que seu sentido está explícito, resta 

pouco espaço para nossa disposição percorrer o caminho estético: fruindo, contemplando e 

interpretando a obra. 

Apesar de delimitar os contornos gerais do ideal da pureza estética, na Carta XXII, 

Schiller, como Hegel, diferencia o estilo perfeito em cada arte; daí não falar mais em arte, mas 

nas artes particulares, atribuindo a cada uma sua própria especificidade: uma bela peça musical 

estimula a sensibilidade, o belo poema vivifica a imaginação, o belo quadro ou edifício desperta 

o nosso entendimento. No entanto, Schiller aponta como característica central das formas 

artísticas a “consequência necessária e natural de seu aperfeiçoamento que as diferentes artes 

se aproximem cada vez mais umas das outras em seu efeito sobre a mente” (SCHILLER, 1989, 

p.106). Em outros termos, ao pensar as fronteiras entre as artes particulares, Schiller propõe que 

as artes plásticas têm de tornar-se música; a poesia tem de prender-nos como a arte dos sons. 

“O estilo perfeito em cada arte revela-se no fato de que saiba afastar as limitações específicas 

da mesma, sem suprimir suas vantagens específicas, conferindo-lhe um caráter mais universal 

pela sábia utilização de sua particularidade” (Ibid.). 
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 O filósofo apresenta, então, uma defesa da forma e da autonomia da arte: “Numa obra 

de arte verdadeiramente bela o conteúdo nada deve fazer, a forma tudo” (Ibid.), pois a forma 

atua justamente sobre o todo do ser humano, enquanto o conteúdo atua apenas sobre suas forças 

particulares. A forma não é um conteúdo que se sedimenta, pois adverte Schiller “O verdadeiro 

segredo do mestre, portanto, é este: pela forma, ele destrói sua matéria” (Ibid.). Aqui não há 

ação recíproca entre matéria e forma, mas a subordinação da matéria pela forma, pois a forma 

emancipa a mente do espectador da influência sedutora do conteúdo. “A mente do espectador 

e do ouvinte tem de permanecer plenamente livre e intacta” (Ibid.). Todavia, como se afirmara 

nas primeiras cartas, a arte bela não é didática ou corregedora moral; a beleza não pode dar a 

mente uma tendência determinada. Seu interesse deve ser estético, ou seja, uma unidade da 

totalidade harmônica. 

 No fenômeno da beleza, reconhece Schiller, há um salto ou a saída do mundo material 

para o do espírito, enquanto na natureza humana não se encontra um tal salto; contudo, para 

“acertarmos o passo” com a natureza temos de voltar ao mundo sensível por meio da ação 

recíproca. Essa volta, contudo, não é uma subordinação do mundo sensível ao pensamento, não 

é este o caso quando tratamos da beleza. “A beleza é certamente obra da livre contemplação, e 

com ela penetramos o mundo das Ideias – mas sem deixar, note-se bem, o mundo sensível, 

como ocorre no conhecimento da verdade” (Ibid.). Da mais alta abstração existe regresso a 

sensibilidade, em ação recíproca, o pensamento toca a sensação interna “e a representação da 

unidade lógica ou moral converte-se num sentimento de harmonia sensível” (SCHILLER, 1989, 

p.120-121).   

 Essa harmonia sensível ou beleza aparente, possibilita a Schiller referir-se   

explicitamente à dimensão política da arte, cujo teor é uma crítica social. “Na medida em que 

o gosto reina e o reino da bela aparência se amplia, impedem-se quaisquer privilégios ou mesmo 

domínios exclusivos” (SCHILLER, 1989, p.135). Essa é uma crítica lancinante contra as 

desigualdades e os privilégios de alguns poucos, além de que, se apresenta como uma ampliação 

do comum em contraposição aos domínios exclusivos. Certamente, Schiller retoma aqui, em 

outros termos, a sua crítica ao egoísmo e o apego à propriedade de suas peças e ensaios juvenis. 

Para vislumbrar o que se acabou de afirmar, encontramos a seguinte passagem com o mesmo 

sentido. “O gosto conduz conhecimento para fora dos mistérios da ciência e o traz para o céu 

aberto do senso comum, transformando a propriedade das escolas em bem comum de toda 

sociedade humana” (Ibid.). Ou, ainda, essa outra imagem poética, a qual contrapõe o amor 

como brandura às forças cegas. “A força deixa-se prender pelas deusas das dádivas, o leão 
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altivo obedece às rédeas do Amor” (Ibid.). Por fim, Schiller faz sua última e bela descrição do 

estado estético.  

No Estado estético, todos – mesmo o que é instrumento servil – são cidadãos livres 

que têm os mesmos direitos que o mais nobre, e o entendimento, que submete 

violentamente a massa dócil a seus fins, tem aqui de pedir-lhe o assentimento. No 

reino da aparência estética, portanto, realiza-se o Ideal da igualdade.326 

Essa é uma passagem decisiva, pois aqui existem muitos elementos como, por exemplo, a 

menção implícita aos povos escravizados, descritos como instrumento servil, cujo direito – no 

estado estético – é o mesmo que o mais nobre. Outro elemento é a referência que evoca um 

ideal da Revolução Francesa: a igualdade. E por fim, a igualdade do sentir que instaura uma 

nova comunidade. 

Com base em uma referência antiga, análoga à filosofia do amor das Cartas filosóficas, 

o discurso do médico Erixímaco (448 a.C.) no Banquete (Platão, 380 a.C.) afirma que o duplo 

amor reside em todos os seres, o que significa em todo o universo. Nessa direção, Eros não é o 

amor de uma pessoa pela outra, é, porém, uma força cósmica que move todos os seres e a 

natureza, ou seja, é um movente universal. Eros é também a força de harmonização dos 

contrários na natureza, fazendo habitar tudo o que existe. Com efeito, a medicina, para 

Erixímaco é a força de harmonização dos humores, o médico explica que os estados mais hostis 

um ao outro devem no corpo, pela presença do amor, tornar-se amigos e assim realizar a saúde. 

“É de fato preciso ser capaz de fazer com que os elementos mais hostis no corpo fiquem amigos 

e amem mutuamente” (PLATÃO, 2016, p.65). A tese presente neste discurso é o da atração 

amorosa dos contrários, como nas Cartas filosóficas. Nesse sentido, os temas do discurso do 

médico Erixímaco se aproximam da filosofia do amor das Cartas filosóficas, ao tratar, por 

exemplo, da arte divinatória como constituidora do comércio recíproco [ἀλλήλους κοινωνία] 

dos deuses e dos homens.  

Embora o belo na natureza, na arte e no amor forneça um exemplo de que toda a pessoa 

se sente dirigida ou participa de todos os aspectos de seu ser, segundo Schiller não se pode 

explicar mais como isso acontece. Não há apenas um silêncio em face do milagre do belo, mas 

também uma modéstia da filosofia transcendental e o fim do “caminho transcendental” do 

próprio Schiller. Assim, a ação recíproca no belo como na ideia de humanidade permanece 

inexplicável: “Mas como a beleza pode ser e como a humanidade é possível, nem a razão nem 

                                                           
326 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem: numa série de cartas; trad. Roberto Schwarz e Márcio 

Suzuki. SP: Iluminuras, 1989, p.135 
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a experiência podem nos ensinar” (SCHILLER, 1989, p.74). A experiência nos ensina a 

facticidade do belo, mas não sua gênese; da mesma forma, a razão ensina o requisito normativo 

de uma unidade na beleza ou na humanidade, que devem ser, mas não sua criação real. Aqui 

Schiller marca os limites do belo e da abordagem transcendental do tópico de uma forma 

imanente. Uma vez que o conceito de ação recíproca requer uma relação equilibrada entre ideia 

e experiência, a própria ação recíproca não pode ser explicada conceitualmente de uma maneira 

completa. 

Nessa direção, além do requisito ideal da ação recíproca, resta apenas uma experiência 

como “confirmação” empírica dessa ideia, a saber, o jogo ou o brincar: “Porque, para enfim 

dizê-lo de uma vez, o homem só joga onde está por completo significado da palavra homem, e 

ele só é plenamente homem onde joga” (SCHILLER, 1989, p.75). Nesta famosa frase, a ação 

recíproca se mostra em certa medida em sua forma mais elevada de justificativa e limitação: 

pois o jogo oferece uma justificativa para essa noção, assim como esta, com a única atualização 

completa possível do conceito de ser humano e ilustração simbólica da ideia de humanidade. A 

ideia de ação recíproca instaura a experiência estética no jogo; no jogar ou no brincar, as pessoas 

se entendem como seres humanos, pois além da experiência também carregam a ideia do jogo 

ou do brincar. Este pensamento já implica a restrição mútua, segundo a qual no jogo ou no 

brincar ao mesmo tempo surge o fracasso permanente de outra realização completa da ideia de 

humanidade, como fica claro na ideia de que o jogo ou o brincar não provoca a realização real 

da humanidade, mas apenas sua realização ideal no jogo ou no brincar. A ideia de humanidade 

e jogo real permanecem em uma relação mutuamente limitante, que, entretanto, não pode ser 

levada a uma simultaneidade no verdadeiro sentido da ação recíproca. 
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SOBRE A TRADUÇÃO DO TEXTO 
 

 

 O texto aqui traduzido pela primeira vez foi publicado em 1786 na terceira edição da 

revista Thalia por Friedrich Schiller. O texto apresenta a crise pessoal do jovem Julius, que 

também é a crise de uma época. Além disso, ao final das correspondências dramáticas entre o 

personagem Julius e Raphael, apresenta-se um artigo intitulado Teosofia de Julius, cujo nervo 

central é a sua antropologia metafísica. A Teosofia de Julius está dividida em cinco seções: “O 

mundo e o ser pensante”, “Ideia”, “Amor”, “Sacrifício” e “Deus”. 

 A tradução deste material teve como objetivo iluminar uma dimensão do estado estético 

em Schiller, através de um esboço da noção de ação recíproca. Ademais, pretendeu-se 

compreender, com esta tradução, uma continuidade formativa no pensamento filosófico de 

Schiller desde os escritos de juventude até os textos maduros. 

 Para realização da tradução do texto Cartas filosóficas em língua portuguesa, comparou-

se com a tradução em italiano do texto de Giovanna Pinna, presente no livro intitulado Il corpo 

e L’anima, de 2012. As notas presentes nesta tradução são do texto de Giovanna Pinna.   
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ANEXO I 

CARTAS FILOSÓFICAS (1786) 
 

Prefácio  

A Razão [Vernunft] tem sua época, seus destinos, assim como o coração [Herz], porém, 

sua história é tão raramente retratada. Parece contentar-se em desenvolver as paixões nos seus 

extremos, aberrações (descaminhos) [Verirrungen] e as suas consequências, sem levar em 

consideração, exatamente, como a sua327 história vincula-se com o sistema do pensamento do 

indivíduo. A raiz geral da degradação moral é uma filosofia unilateral [einseitige] e vacilante, 

ainda mais perigosa, pois ela cega a razão em nevoeiro [umnebelte] por meio de uma aparência 

de legitimidade, verdade e convicção e precisamente por este motivo ela mantém o costume 

moral [sittlichen Gefühle] em limitações. Um entendimento mais iluminado, por outro lado, 

enobrece também a atitude moral [Gesinnungen] – a cabeça forma o coração.  

Em uma época, tal como a atual, na qual a extensão e facilitação das leituras ampliam 

espantosamente a parte do público pensante, em que a feliz resignação da ignorância de um 

Iluminismo pela metade [einer halben Alfkärung] começa a ter pouco espaço e apenas alguns 

poucos querem lá permanecer, onde o acaso do nascimento328 lhes lançou ao chão; não parece 

ser de todo insignificante chamar a atenção para um certo período da razão desperta e 

progressiva, para certamente corrigir verdades e erros, os quais se conectam à moralidade e 

podem ser uma fonte de bem aventurança [Glückseligkeit] e miséria [Elend], e mostrar ao 

menos os recifes ocultos, em que a razão orgulhosa já naufragou. Nós alcançamos a verdade 

não raramente, de outro modo, se não pelo extremo – antes temos de esgotar o erro e 

frequentemente a tolice –, antes de aspirar (trabalhar) pela bela finalidade da sabedoria serena 

[ruhigen Weisheit].  

Amigos, possuídos no mesmo calor pela verdade e pela beleza ética, os quais por 

caminhos tão distintos, uniram-se na mesma convicção, e agora, ao olharmos tranquilamente a 

trajetória percorrida a fim de abrangê-la, juntaram-se para um projeto, algumas revoluções e 

épocas do pensamento, algumas divagações da razão meditativa, no quadro, dois rapazotes com 

características diferentes se desenvolvem e as apresentam ao mundo na forma de 

                                                           
327 Essa passagem deixa dúvidas se o termo sie refere-se a história do coração ou a história da razão.  
328 Schiller cita aqui um dos escritos exemplares do Iluminismo alemão, Nathan der Weise (Nathan, o Sábio) de 

Gotthold Ephraim Lessing. Veja Werke, hrsg. von H.G. Göpfert, Muunchen, Hanser 1971, vol. II, p. 274 
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correspondência [und in Form eines Briefwechsels der Welt vorzulegen]. As cartas seguintes 

são o começo desta tentativa [Versuchs].  

As opiniões que se expõem nestas cartas só podem, portanto, ser respectivamente 

verdadeiras ou falsas, pois somente deste modo que o mundo se reflete [spiegelt] nestas almas 

e em nenhuma outra. A continuação da correspondência comprovará como essas afirmações, 

frequentemente contraditórias, exaltadas e parciais, no fim, dissolvem-se em uma verdade 

consistentemente fundamentada, sublimada e universal.   

O ceticismo [Skeptizismus] e o livre pensar [Freidenkerei] são paroxismos febris 

[Fieberparoxysmen] do espírito humano e devem, justamente por meio da comoção não natural 

que causam em almas bem organizadas, por fim, ajudar a fortificar a saúde do espírito. Tanto 

mais extraordinário (deslumbrante), mais sedutor o erro, quanto maior o triunfo para a verdade, 

mais atormentadora a dúvida [Zweifel], tanto mais a exigência de convicção e de firme certeza. 

Foi necessário, porém, expor aqui estas dúvidas, estes erros; o conhecimento da doença teria 

que preceder a cura. A verdade não perde nada, se um rapazote impetuoso não a encontra, 

justamente como a virtude e a religião não perdem nada se, na verdade, ele se engana em algum 

vício. Isso tinha que ser dito para explicitar o ponto de vista, do qual desejamos ler e julgar as 

seguintes correspondências. 

 

Julius para Raphael 

Em Outubro 

Você partiu, Raphael – e a bela natureza sucumbiu, as folhas precipitam amareladas das 

arvores, um nevoeiro opaco de Outono está sobre os campos desertos como uma mortalha. 

Solitário vago pela região melancólica, gritando alto seu nome e me enfureço, que meu Raphael 

não me responde329.  

Eu havia sobrevivido aos seus últimos abraços. O triste murmúrio da carroça que te 

levou embora, finalmente, foi emudecido em meus ouvidos. Eu felizmente já acumulei um 

monte reconfortante de terra sobre as alegrias do passado, e como espírito que partira, você se 

ergue novamente nessas paisagens e anuncia a mim todos os pontos prediletos de nossos 

passeios. Estes penhascos subi ao seu lado, vaguei por essa imensa perspectiva [unmerßliche 

                                                           
329 O topos da natureza como refúgio e como reflexo da interioridade é parte integrante da sensibilidade de Sturm 

und Drang e tem seu modelo em Werther de Goethe (1776). 
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Perspektive] ao seu lado. Neste santuário enegrecido destas faias, primeiro inventamos o ideal 

ousado de nossa amizade [Freundschaft]. Aqui foi onde, pela primeira vez, estendemos um ao 

outro a árvore genealógica dos espíritos [Stammbaum der Geister] e Julius encontrou em 

Raphael um parente tão próximo. Aqui não há nascente, não há arbustos, não há colina, onde 

não haja alguma lembrança [Erinnerung] de uma felicidade fugidia que não tenha abalado o 

meu sossego. Tudo, tudo conspirou contra minha recuperação. Para onde quer que eu vá, repito 

novamente a cena angustiante de nossa separação. 

 O que você fez comigo, Raphael? O que aconteceu comigo desde a pouco? Perigoso 

grande homem! Que eu jamais conhecera e jamais perdera! Corra de volta, volte às asas do 

amor [Flügeln der Liebe] ou seu plantio delicado perecerá. Você poderia, com sua alma tenra, 

ousar deixar seu trabalho iniciado, ainda tão longe de sua conclusão? As fundações da sua 

sabedoria orgulhosa oscilam [wanen] em meu cérebro [Gehirne] e coração [Herz], todos os 

palácios sumptuosos que você construiu desmoronam, e o verme esmagado se contorce debaixo 

das ruinas.  

Felicíssimo, tempo paradisíaco, porque eu cambaleava pela vida com os olhos 

vendados, como bêbado – quando toda minha astúcia e todos os meus desejos regressaram 

novamente às fronteiras do meu horizonte paterno – porque um alegre crepúsculo não conseguia 

mais punir tanto quanto uma bela aurora – porque apenas um jornal político me lembrava do 

mundo, apenas o sino de finados me lembrou a eternidade [Ewigkeit], apenas as histórias de 

fantasmas recordaram-me do após morte, porque eu tremia diante de um demônio [Teufel] 

quanto mais efusivamente me apegava à divindade [Gottheit]. Eu me senti e era feliz. Raphael 

me ensinou a pensar e agora começo a me arrepender da minha criação [Erschaffung]. 

Criação? Não, isso é apenas um som sem sentido, que minha razão não pode admitir. 

Houve um tempo em que eu não sabia nada, em que ninguém sabia de mim e, portanto, dizem, 

eu não existia. Esse tempo não existe mais e, portanto, dizem, fui criado. Mas mesmo dos 

milhões de homens que existiram nos séculos passados nada se sabe, e ainda assim, dizem, eles 

o são. Em que baseamos o direito de afirmar o início [Anfang] e negar o fim [Ende]? O cessar 

da existência dos seres pensantes [denkender Wesen], é dito, contradiz a bondade infinita 

[unendliche Güte]. Essa infinita bondade então surgiu com a criação do mundo? Se houve um 

período em que não havia espíritos [Geister], a bondade infinita foi, portanto, previamente 

inativa por toda a eternidade? Se a construção do mundo é uma perfeição do criador [Schöpfers], 

ele carecia de uma perfeição antes da criação do mundo? Mas tal pressuposto contradiz a ideia 
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da perfeição divina [vollendeten Gottes] e, portanto, não houve criação. Para onde eu fui, meu 

Raphael? Meu raciocínio erra terrivelmente! Eu coloco o criador de lado assim que eu acredito 

em um Deus. Que adianta um Deus se eu posso viver sem o criador? 

Você me roubou a convicção [Glauben] que me dava paz. Você me instruiu com 

desprezo, que eu adorava. Milhares de assuntos me eram tão veneráveis, antes que sua triste 

sabedoria me desvelasse [ehe deine traurige Weisheit sie mir entkleidete]. Eu vi uma multidão 

correr para a igreja, ouvi sua devoção inflamada unir-se em uma prece fraternal – ainda mais 

uma vez diante do leito da morte, duas vezes vi novamente o poderoso milagre da religião – via 

a esperança do céu [die Hoffnung des Himmels] triunfar sobre os horrores da aniquilação 

[Schrecknisse der Vernichtung] e acender o raio de alegria no olho em pedaços do agonizante.  

Divina, sim, a doutrina [Lehre] deve ser divina, eu proclamei, aquela doutrina que 

confessa a melhor entre os homens, que tão poderosamente triunfa e tão maravilhosamente 

consola. Tua fria sabedoria extinguiu meu entusiasmo [Begeisterung]. Assim como, tu me 

disseste, muitos se acotovelavam outrora em torno do bastão de Armínio330 e do templo de 

Júpiter, muitos alegremente também escalaram o tronco de madeira em honra a seu Brahma. O 

que tu achas tão abominável no paganismo, isto deve comprovar a divindade da sua doutrina?  

 Não acredite em ninguém, como se fosse sua própria razão, tu me disseste ainda. Não 

há nada mais sagrado do que a verdade [Wahrheit]. O que a razão reconhece, é a verdade. Eu 

te obedeci, sacrifiquei todas as opiniões, assim como o conquistador desesperado, ateei fogo 

em todas as minhas embarcações, já que eu desembarquei nesta ilha, e aniquilei toda esperança 

de regresso. Eu nunca mais poderei reconciliar-me com uma opinião que uma vez ridicularizei 

[belachte]. Minha razão é tudo para mim agora, minha única garantia de divindade, virtude 

[Tugend], imortalidade [Unterblichkeit]. Ai de mim, se de agora em diante encontrar-me em 

contradição diante deste único fiador! Se meu respeito afundar diante das suas conclusões! Se 

o fio desfiado [zerrissener] do meu cérebro enlouquecer seu curso. Minha felicidade está agora 

confiada ao compasso harmonioso do meu sensorium331. Ai de mim, se as cordas deste 

                                                           
330 Irmensäule (ou Irminsul), o principal objeto de culto dos antigos saxões. 
331 O sensorium é o conjunto coordenado de todas as faculdades perceptivas. É um conceito (Sensorium commune) 

emprestado da fisiologia de Albrecht von Haller (1708-1777), Haller, um famoso médico, fisiologista e poeta 

suíço, foi uma das principais figuras da medicina da época. Muito do ensino de fisiologia na Karlsschule foi 

baseado em suas obras. Schiller também cita frequentemente suas obras poéticas. Veja A. von Haller, Grundriss 

der Physiologie für Vorlesungen, Berlim 1781, § 272. 

“Deveria, portanto, haver novas forças mediadoras para ligar as mudanças sensitivas do espírito neural durante a 

sensação e fazê-las persistir, mesmo quando suas causas, as mudanças nos órgãos dos sentidos, há muito deixaram 

de ser ativas. Chego, portanto, a um novo órgão, que não é nem sentido nem alma: é comumente chamado de 

Sensorium geral, mas prefiro chamá-lo de órgão do pensamento ou instrumento do intelecto. Nesse órgão, o 



215 
 

instrumento [Saiten dieses Instruments] tocarem em falso nos períodos críticos de minha vida, 

se minhas convicções [Überzeugungen] vacilarem com pulsar dos nervos [Aderschlag wanken].  

Julius para Raphael 

Tua doutrina lisonjeou meu orgulho. Eu era um prisioneiro [Gefangener]. Você me 

conduziu ao dia, a luz dourada e o incomensurável ar livre encantaram meus olhos. Antes me 

era suficiente, a modesta reputação de ser, um bom filho de minha casa, um amigo dos meus 

amigos, um membro útil da sociedade [Gesellschaft], quer dizer: você me transformou em um 

cidadão do universo [Bürger des Universums]. Meus desejos ainda não haviam interferido nos 

direitos dos grandes. Eu tolerava estes afortunados, porque pedintes me toleravam. Eu não corei 

por invejar uma parte da espécie humana [Menschengeschlechts], porque ainda restava uma 

maior, que eu precisava reclamar. Agora que experimentei pela primeira vez, que minhas 

demandas por prazer [Genuß] eram muito mais importantes do que dos meus outros irmãos. 

Agora vejo com clareza, que uma camada acima desta atmosfera valia tanto e tão pouco como 

os governantes da terra. Raphael cortou todos os laços da concordância [Übereinkunft] e cindiu 

[entzwei] a opinião. Eu me sentia completamente livre – afinal a razão, disse-me Raphael, é a 

única monarquia no mundo do espírito, eu carregava meu trono imperial em meu cérebro. Todas 

as coisas no céu e sobre a terra não têm nenhum valor, nenhuma estimativa tanto quanto minha 

razão lhes permite ter. Toda criação é minha, pois eu possuo incontestáveis poderes plenos para 

goza-la completamente. Todos os espíritos – em um nível mais abaixo do mais perfeito espírito 

– são meus coirmãos, porque nós todos a uma só regra obedecemos, a um mestre supremo 

prestamos homenagem.  

Quão sublime [erhaben] e magnífica soa esta anunciação! Oh! Que provisão para minha 

sede de conhecimento! Porém – infeliz contradição da natureza – esse espírito de aspiração 

livre [freie emporstrebende Geist] é entrelaçado no inflexível e imutável mecanismo do relógio 

de um corpo mortal [sterblichen Körpers], misturado na confusão de suas pequenas carências, 

conjugado a seus pequenos destinos – este deus está expulso para um mundo de vermes. O 

gigantesco espaço da natureza abriu para a sua atividade, porém, ele simplesmente não pode 

pensar em duas ideias simultaneamente. Seus olhos o alcançam até os destinos ensolarados da 

                                                           
macrocosmo, na medida em que percorreu o caminho da sensibilidade, deve se resumir no microcosmo e estar à 

disposição do intelecto. (Não deveríamos, portanto, supor que a modificação do espírito neural durante a sensação 

também não atinge a alma e que apenas uma modificação análoga no órgão do pensamento atua sobre ela? neste 

corpo?)” SCHILLER, F. Il corpo e l’anima. A cura di Giovanna Pinna. Roma 2012, p.34 
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divindade, porém, ele próprio tem que primeiro se arrastar lenta e penosamente através e ao 

encontro dos elementos do tempo. Para esgotar um desejo, ele tem de considerar todos os outros 

perdidos; dois desejos absolutos [unumschänkte Begierden] são grandes demais para seu 

pequeno coração. Toda alegria recém-chegada lhe custa toda soma anterior. O momento 

presente é a tumba de todo passado. Um encontro amoroso [Eine Schäferstunde der Lieber] é 

um batimento descontínuo na amizade. 

Onde quer que eu olhe, Raphael, eu vejo apenas quão limitado é o ser humano! Quão 

grande é a distância entre suas pretensões [Ansprüchen] e a suas realizações[Erfüllung]! O 

invejar lhe o sono benevolente. Não o acorde. Ele era tão feliz até começar a se perguntar, para 

onde teria de ir, de onde teria vindo. A razão é uma tocha em um cárcere. O prisioneiro não 

sabia nada da luz, porém um sonho de liberdade brilhou sobre ele, como o relâmpago na noite, 

que a deixou mais sombria. Nossa Filosofia é a malfadada curiosidade de Édipo, que não parou 

de procurar, até resolvido o terrível oráculo. 

Jamais queira saber quem você é!332  

A sua sabedoria me restitui, o que ela retirou de mim? Se você não tinha uma chave para 

o céu, por que você tinha que me arrebatar da terra? Se você soubesse adiante que o caminho 

para a sabedoria [Weisheit] conduz através de um espantoso abismo de dúvida [Abgrund der 

Zweifel], por que você arriscaria a calma ingênua do seu ingênuo Julius nesta jogada duvidosa?    

– Se o bem, 

Que acredito fazer, se avizinha demais 

De um grande mal, então prefiro 

O bem não fazer333 –  

Você demoliu uma cabana [Hütte] que estava habitada e fundou um sumptuoso palácio [Palast] 

deserto no lugar.  

Eu quero minha alma de volta. Eu não estou feliz. Minha coragem perdeu-se. Eu me 

desespero com minhas próprias forças. Escreva-me logo. Apenas suas mãos curandeiras 

[heilende Hand] conseguem derramar o bálsamo em minha ferida palpitante. 

 

 

  

                                                           
332 Giocasta em Sofocle, Edipo Rei 
333 Citação de Lessing, Nathan der Weise 
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Raphael para Julius 

 

Uma felicidade [Glück] tal como a nossa, Julius, sem interrupção, seria excessivo para 

uma sorte humana [menschliches Los]. Estes pensamentos já me perseguiam frequentemente 

mesmo no pleno gozo de nossa amizade. O que naquela época amargou o meu destino foi a 

salutar antecipação para aliviar a minha presente condição. Endurecido na austera escola da 

resignação [Schule der Resignation], estou ainda mais predisposto ao consolo, de ver em nossa 

separação [Trennung] um sacrifício leve a fim de obter do destino as alegrias de nossa união 

[Vereinigung] futura. Você até agora ainda não sabia o que era privação [Entbehrung]. Você 

está sofrendo pela primeira vez.  

E, no entanto, talvez seja bom para você, que eu tenha sido agora arrancado de seu lado. 

Você tem uma doença por vencer [eine Krankenheit zu überstehen], a partir da qual só você 

sozinho pode restabelecer-se através de si mesmo, para estar seguro de toda recaída [Rückfall]. 

Quanto mais abandonado você se sentir, tanto mais você reunirá poderes curativos [Heilkräfte] 

em si mesmo; quanto menos você receber alívio [Linderung] momentâneo de paliativos 

ilusórios [täuschenden Palliativen], tanto mais certo que você conseguirá arrancar o mal pela 

raiz [das Übel aus dem Grunde zu heben]. 

Que te despertei de seu sonho doce [süßen Traume], ainda não me arrependi, mesmo 

que sua atual condição seja penosa. Não fiz nada, além de acelerar uma crise [Krisis] que em 

almas, tal como a sua, mais cedo ou mais tarde é inevitavelmente iminente, e tudo depende em 

qual período da vida é suportada. Há situações em que é terrível não acreditar na existência da 

verdade e da virtude. Ai daqueles que, na tempestade das paixões, têm a ver com a 

especiosidade de uma razão sofista [Spitzfindigkeiten einer klügelnden Vernunft]. O que 

significa isso, se eu experimentei em toda a sua amplitude e para poupar você desse destino, 

nada me resta a fazer senão tornar esse contágio [Seuche] inevitável inofensivo com uma 

vacinação [Einimpfung]. 

Que momento mais oportuno eu poderia eleger para isso, meu Julius? No pleno vigor 

da juventude, você estava diante de mim, corpo e espírito na mais esplêndida florescência, por 

nenhuma preocupação a te pressionar, por não ter encadeado nenhum sofrimento 

[Leidenschaft], livre [frei] e forte [stark], para vencer o combate, em que a recompensa é a 

sublime serenidade do convencimento [erhabene Ruhe der Überzeugung]. Verdade e erro 

[Irrtum] ainda não haviam se entrelaçado em seu interesse. Seu prazer e sua virtude eram 

independentes de ambos. Você não necessita de nenhum fantasma para escapar do excesso 
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baixo. A sensação de alegrias mais nobres te desgostara. Você era bom por instinto, não por 

uma profana graça moral [unentweihter sittlicher Grazie]. Eu não temera nada por sua 

moralidade, se desaba um edifício em que não instituíra. E suas preocupações ainda não me 

assustam. Que isso ainda continue a te inspirar um humor melancólico, eu te conheço melhor, 

Julius.  

Ingrato! Você insulta a razão, você esqueceu as alegrias com que ela já te presenteou. 

Você também poderia ter escapado por uma vida inteira do perigo do ceticismo [Gefahren der 

Zweifelsucht], então era um dever [Pflicht] para mim não te privar do prazer, do qual você foi 

digno e capaz. O grau sobre o qual você se encontrava não correspondia ao seu valor. O caminho 

que você subiu lhe ofereceu tudo aquilo que eu tinha te roubado. Ainda me lembro com qual 

arrebatamento [Entzückung] você abençoou o instante em que os curativos [Binde] caíram de 

seus olhos. Aquele calor com o qual você compreendeu a verdade talvez tenha levado toda a 

sua fantasia [Phantasie] devoradora ao abismo, diante do qual você assustado recuou de volta.  

Tive que rever ao longo do passeio de tua investigação, para descobrir as origens das 

suas queixas. Além disso, você me apontara os resultados dos seus pensamentos. Me envie 

esses escritos, e então te responderei 

 

Julius para Raphael 

Nesta manhã me perturbo por meus escritos. Encontro novamente alguns escritos 

esquecidos, daquelas horas felizes em que esboçava o meu orgulho entusiasmado. Ora Raphael, 

quão outro eu me acho, isto é tudo! Ora quando a iluminação entra nos bastidores do teatro de 

madeira. Meu coração procura por uma filosofia, e uma fantasia que se subscreve com seus 

sonhos. Eram a mim as verdades mais calorosas. 

Eu procuro pelas leis dos espíritos [Gesetzen der Geister] – agito-me até o infinito, 

esqueço-me, porém, de provar que elas são efetivamente existentes. Um ousado ataque do 

materialismo despenca a minha Criação. 
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Teosofia de Julius 

 

O mundo e o ser pensante 

O universo é um pensamento de Deus. Depois que a imagem ideal do espírito penetrou 

na efetividade [Wirklichkeit] e o mundo assim gerado preencheu a fenda de seu criador – 

permita-me esta ideia humana – desta maneira é a vocação de todo ser pensante [denkende 

Wesen] encontrar novamente nesta existente totalidade [vorhandenen Ganzen] o primeiro 

desenho, procurar a regra na máquina, a unidade na composição [die Einheit der 

Zusammensetzung], a lei no fenômeno e trazer de volta para o edifício seu projeto. Portanto, há 

para mim apenas um único fenômeno na natureza, o ser pensante. A grande composição, que 

chamamos mundo, permanece agora apenas curiosa, porque existe para indicar simbolicamente 

as múltiplas observações daquele ser. Tudo em mim e fora de mim é apenas hieróglifo de uma 

força, que é semelhante a mim. As leis da natureza são as cifras [Chiffern], as quais o ser 

pensante une (combina) [zusammenfügt] para se fazer entender pelo ser pensante – o alfabeto, 

através do qual todos os espíritos interagem [unterhandeln] com o espírito mais perfeito e 

consigo mesmo. Harmonia [Harmonie], verdade, ordem [Ordnung], beleza [Schönheit], 

excelência [Vortrefflichkeit] me dão alegria, porque eles me colocam no estado ativo de 

inventor, de seu proprietário, porque eles me revelam o passado de um ser razoável [vernünftig] 

e sentimental [empfindenden] e me fazem antever minha afinidade [Verwandtschaft] com esse 

ser. Uma nova experiência [Erfahrung] neste reino da verdade, gravitação [die Gravitation], a 

descoberta da circulação sanguínea, o sistema da natureza de Lineu, significam para mim, em 

princípio, exatamente o mesmo do que as antiguidades escavadas em Herculano – ambas são 

apenas reflexo de um espírito, um novo conhecimento de um ser que se parece comigo. Dialogo 

com o infinito através do instrumento da natureza, através da história universal – eu leio a alma 

do artista em seu Apolo.  

Se você quer se convencer, meu Raphael, então investigue para trás [forsche rückwärts]. 

Cada estado da alma humana tem na criação física alguma parábola, através da qual é designada, 

e não só artistas e poetas, também pensadores abstratos tiram proveito deste rico armazém. Uma 

viva atividade chamamos fogo, o tempo é uma corrente que varre torrencialmente, a eternidade 

é um círculo, um mistério que se esconde na meia noite, e a verdade habita no sol. Sim, começo 

a pensar que até mesmo o futuro destino do espírito humano permanece pregado às escuras do 

oráculo da criação corporal [körperlichen Schöpfung]. Cada futura primavera, em que os brotos 
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das plantas impelem do colo da terra, me dá uma explicação sobre o perturbador mistério da 

morte e refuta minha temerosa preocupação por um sono eterno. A andorinha que nós 

encontramos congelada no inverno e na primavera vemos novamente ressuscitar, a lagarta 

morta que se rejuvenesce como borboleta se eleva no ar, nos oferecem um símbolo adequado 

de nossa imortalidade [Unterblichkeit].  

Como agora tudo torna-se extraordinário para mim! Agora, Raphael, tudo está povoado 

ao meu redor. Não há nada mais deserto para mim em toda a natureza. Onde eu descubro um 

corpo, sinto um espírito – Onde eu observo um movimento, acho um pensamento.  

  “Onde não há nenhum morto sepultado, não haverá ressureição”334, a onipotência fala a 

mim através de suas obras e assim entendo a doutrina da onipresença de Deus. 

Ideia 

Todos os espíritos são atraídos pela perfeição [Vollkommenheit]. Todos – há aqui 

desvios, mas nenhuma única exceção – todos aspiram ao estado altíssimo da livre expressão de 

suas forças, todos possuem o impulso comum [gemeinschaftlichen Trieb] de expandir sua 

atividade, de atrair tudo para si, de recolhê-lo dentro de si, de se apropriar do que reconhecem 

de tão bom, como excelente, como atraente. Intuição de beleza, a verdade, a excelência é a 

posse momentânea dessas qualidades. O estado que percebemos é aquele que entramos. No 

momento em que nós pensamos neles, somos possuidores de uma virtude, autores de uma ação, 

inventores de uma verdade, detentores de uma felicidade. Nós mesmos nos tornamos objetos 

sentimentais [empfundene Objekt]. Não me confunda com um sorriso ambíguo, meu Raphael – 

esse pressuposto é o alicerce sobre o qual baseio tudo o que se segue e devemos concordar, 

antes que eu tenha coragem de terminar meu edifício. 

Algo semelhante já diz a cada um o sentido interior. Se, por exemplo, admiramos uma 

ação de generosidade, coragem, inteligência, não desperta em nossos corações a consciência 

secreta de que nós somos capazes de fazer tal coisa? O vermelho intenso que tinge nossas faces 

quando ouvimos uma história desse tipo não trai o fato de que nossa modéstia treme por 

admiração? Que nos envergonhamos dos elogios que este enobrecimento de nosso ser deve nos 

trazer? Sim, nosso próprio corpo concorda naquele momento com os gestos da pessoa que atua 

e mostra claramente que nossa alma passou para aquele estado. Quando você presenciou, 

                                                           
334 „Wo kein Todter begraben liegt, wo kein Auferstehen sein wird“. Citação da primeira edição (1748) do poema 

Messias de Friedrich Gottlieb Klopstock, canto I, v. 596, Stuttgart, Reclam 1986, p. 31 
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Raphael, a história de um grande acontecimento diante de um grande público, não viu como o 

próprio narrador esperava ficar indignado, como ele mesmo gostou dos aplausos dedicados ao 

seu herói – quando você mesmo foi narrador, você não surpreendeu seu coração com esta feliz 

ilusão? Você tem exemplos, Raphael, de como estou animado até mesmo com meu amigo do 

coração [Herzensfreund] por ler em voz alta uma bela anedota, um poema primoroso, e meu 

coração confessou em silêncio, que então você iria apenas ressentir-se do louro, que é 

transmitido do autor para o leitor. Uma sensibilidade rápida e profunda pela virtude na arte é, 

portanto, geralmente considerada um grande talento para a virtude, assim como, ao contrário, 

não se hesita em duvidar do coração de um homem cuja inteligência apreende lentamente e com 

dificuldade a beleza moral [moralische Schönheit]. 

Não se oponha a mim, que no conhecimento mais vívido de uma perfeição, muitas vezes 

há imperfeição oposta, que muitas vezes até mesmo o malvado [Bösewicht] é apreendido com 

entusiasmo nobre pela excelência [Vortreffliche], que até mesmo os fracos são inflamados por 

uma grandeza hercúlea. Eu sei, por exemplo, que nosso admirado Haller, que virilmente expôs 

a estimada nulidade da honra vã, e por cuja grandeza filosófica que tanto admiro, que este 

mesmo foi incapaz de desprezar a honra ainda mais fútil de um título de cavaleiro que ofendeu 

sua grandeza. Eu estou convencido de que nos momentos felizes de idealidade o artista, o 

filósofo e o poeta são realmente bons e grandes seres humanos, cuja imagem representam – mas 

este enobrecimento do espírito é para muitos apenas uma condição antinatural, produzida 

violentamente por uma mais intensa fervura de sangue [lebhaftere Wallung des Bluts], por um 

impulso mais rápido da fantasia que, entretanto, se desvanece como qualquer outro 

encantamento e transmite ao coração a despótica arbitrariedade das paixões inferiores 

[despotischen Willkür niedriger Leidenschaften]. Tanto mais cansado, digo eu – porque uma 

experiência universal ensina que o criminoso reincidente é o mais furioso; que quem nega a 

virtude encontra nos braços do vício um descanso muito mais doce para os constrangimentos 

incômodos do arrependimento. 

Eu queria demonstrar, meu Raphael, quando sentimos [empfinden] a condição do outro, 

passa a ser nossa própria condição, que a perfeição torna-se nossa no momento em que a 

representamos para nós mesmos, que nosso prazer na verdade, beleza e virtude se resolve 

finalmente na consciência de nosso enriquecimento, e creio ter demonstrado isso. 

Nós temos o conceito da sabedoria do ser altíssimo, de sua bondade, de sua justiça – 

porém, não de sua onipotência. Para designar sua onipotência, nos servimos com a 
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representação parcial de uma sequência de três elementos: o nada, sua vontade e o algo. Está 

deserto e escuro – Deus clama: Luz – e se torna luz. Se tivéssemos uma ideia real de sua 

onipotência atuante, seríamos criadores como ele.  

 Toda perfeição que eu percebo, portanto, torna-se minha, me dá alegria porque me 

pertence, eu a desejo porque me amo. A perfeição na natureza não é uma qualidade da matéria, 

mas, sim, dos espíritos. Todos os espíritos estão felizes graças à sua perfeição. Quero a 

felicidade de todos os espíritos porque me amo. A felicidade que represento passa a ser a minha 

felicidade, portanto, é importante para mim despertar essa ideia, multiplicá-la, elevá-la, 

portanto, estou interessado em espalhar a felicidade ao meu redor. Que beleza, que excelência, 

que alegria que eu produzo fora de mim, produzo em mim, o que eu negligencio ou destruo, 

destruo, negligencio para mim – Eu desejo a felicidade dos outros, porque desejo a minha 

própria. Desejar a felicidade dos outros é o que chamamos de benevolência [Wohlwollen], amor.   

Amor 

Ora, melhor Raphael, deixe-me olhar em volta. O cume foi alcançado, o nevoeiro se 

dissipou, como numa paisagem em flor estou no meio do incomensurável [Unermeßlichen]. A 

luz do sol mais pura clareou todos os meus conceitos [Begriffe].  

 Amor – o mais belo fenômeno [schöneste Phänomen] na criação animada, o imã 

[Magnet] onipotente no mundo espiritual, a fonte da devoção e da mais sublime virtude 

[erhabensten Tugend] – amor é apenas o reflexo desta única força primordial, uma atração 

[Anziehung] do que é excelente, baseada em uma troca [Tausch] imediata de personalidade, 

uma confusão dos seres.  

 Se eu odeio, então eu pego algo, se eu amo, então o que amo me torna mais rico. O 

perdão [Verzeihung] é redescobrir a propriedade alienada, a misantropia é um suicídio 

prolongado, o egoísmo [Egoismus] é a pobreza máxima de uma criatura. 

 Quando Raphael fora arrancado do meu último abraço, minha alma se rasgou e eu choro 

pela perda da minha mais bonita metade [schöneren Hälfte]. Naquela noite felicíssima – você 

sabe qual – quando nossas almas se tocaram fogosamente pela primeira vez, todos os seus 

grandes sentimentos tornaram-se meus, eu apenas afirmei minha propriedade eterna sobre sua 

excelência – mais orgulhoso de te amar do que de ser amado por você, uma vez que amar você 

tinha me transformado em Raphael. 
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“Não era esta engrenagem onipotente, 

Do que no alegre e eterno nó do amor 

Um como o outro segurou nossos corações? 

No seu braço, Raphael - que alegria –  

Eu também me atrevo a ir em direção ao sol do espírito 

Ouso o caminho da perfeição.  

 

Feliz! Feliz! É você que eu encontrei, 

Eu te abracei entre milhões,  

e entre milhões você é meu.  

Deixe o caos selvagem retornar, 

que os átomos se movam confusos, 

nossos corações são atraídos para sempre. 

 

Eu não preciso de seus olhos flamejantes 

Para observar o reflexo da minha luxúria? 

Só em você me admiro. 

A bela terra se pinta mais bonita para mim, 

O céu mais claro é refletido,  

Mais atraente no rosto do amigo.  

 

Melancólico, angustiado, derrama o fardo das lágrimas, 

E na tempestade de dor ele busca, 

O mais doce seio de amor. 

Não busque o encantamento atormentador, 

Raphael, no fundo do seu olhar, 

Ansioso por uma doce sepultura? 

 

Se eu estivesse sozinho em toda a criação,  

Eu sonharia que existe uma alma nas pedras 

E abraçando-a eu a beijo. 

Eu jogaria meus lamentos no ar, 

Louco o suficiente, se as profundezas respondessem, 
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Para desfrutar da doce simpatia.” 

O amor não se manifesta entre almas idênticas, mas nas que entram em harmonia [unter 

harmonischen]. Com prazer [Wohlgefallen] reconheço meus sentimentos no espelho teu, mas 

com mais ardentes saudades devoro os superiores, os que sinto falta. Uma regra orienta a 

amizade [Freundschaft] e o amor [Liebe]. A terna Desdêmona ama seu Otelo pelos perigos que 

ele enfrentou; o viril Otelo a ama pelas lágrimas que ela derramou por ele. 

 Há momentos na vida em que estamos propensos a abraçar cada flor e cada estrela 

distante, cada verme e cada coisa em que sentimos um espírito superior – abraçamos toda a 

natureza como a pessoa que amamos. Você me entente, meu Raphael. O homem que chegou a 

apreender toda a beleza, a grandeza, a perfeição nas pequenas e grandes coisas da natureza e 

encontrar a grande unidade [Einheit] nesta multiplicidade [Mannigfaltigkeit] já se aproximou 

muito da divindade [Gottheit]. Toda a criação se funde em sua personalidade. Se todo homem 

amasse outros homens, cada um seria o senhor do mundo. 

 A filosofia de nosso tempo335 contradiz – temo – essa teoria. Muitas de nossas cabeças 

pensantes [denkenden Köpfe] acharam necessário ridicularizar esse impulso divino da alma 

humana [diesen himmlischen Trieb aus der menschliche Seele], apagar a marca da divindade e 

dissolver esse nobre entusiasmo no sopro frio e mortal de uma indiferença mesquinha. No 

sentimento servil de auto degradação [eignen Entwürdigung], eles concordaram com o mais 

perigoso inimigo da benevolência [Wohlwollens], o egoísmo [Eigennutz], para explicar um 

fenômeno que era divino demais para seus corações limitados. De um egoísmo miserável 

[dürftigen Egoismus], eles tiraram sua doutrina desanimadora e fizeram de sua própria limitação 

a unidade de medida do criador – escravos degenerados [artete Sklaven] que clamam contra a 

liberdade no barulho de suas correntes. Swift, que empurrou a reprovação da loucura para a 

infâmia humana e, na estaca da vergonha que ele ergueu para toda a humanidade, escreveu seu 

nome primeiro, nem mesmo Swift poderia infligir tal ferida mortal na natureza humana como 

esses pensadores perigosos que, com grande gasto de inteligência e gênio, embelezam o 

egoísmo e o enobrecem, tornando-o um sistema336. 

                                                           
335 Materialismo, também criticado na Filosofia da Fisiologia. As posições expressas na Teosofia correspondem 

aproximadamente à orientação metafísica da primeira dissertação. 
336 Jonathan Swift (1667-1745), autor, entre outras coisas, de Gulliver's Travels (Gulliver's Travels), é recorrente 

em seus primeiros escritos como um exemplo de visão de mundo egoísta e misantrópica. Mais tarde, em seus 

escritos Sobre a poesia ingênua e sentimental (1795), ele é mencionado entre os autores-modelo da sátira patética. 
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 Por que toda a raça humana deveria ser desvalorizada se alguns de seus membros 

duvidam de seu valor? 

 Declaro abertamente que acredito na existência de um amor altruísta 

[uneigennützigen Liebe]. Estou perdido se não existir, renuncio à divindade, à imortalidade e à 

virtude. Não tenho mais provas de que posso esperar por eles se parar de acreditar no amor. Um 

espírito que ama apenas a si mesmo é um átomo nadando em um espaço vazio sem limites 

Sacrifício  

 No entanto, o amor produziu efeitos que parecem contradizer sua natureza. 

 É possível pensar que minha felicidade [Glückseligkeit] aumenta com o sacrifício 

[Opfer] que faço pela felicidade de outrem, mas será mesmo que seja o sacrifício da minha 

vida? Existem exemplos na história de tais sacrifícios e sinto fortemente que não me custaria 

nada morrer para salvar Raphael. Como é possível que consideremos a morte um meio de 

aumentar a soma de nossos prazeres? Como pode o término da minha existência ser compatível 

com o enriquecimento do meu ser? 

O pressuposto da imortalidade suprime esta contradição [Widerspruch] – mas desfigura 

para sempre a graça desse fenômeno. A consideração de uma recompensa futura exclui o amor. 

Tem de haver uma virtude suficiente sem a crença na imortalidade, que seja eficaz mesmo que 

corra o risco de aniquilar aquele que se sacrifica.  

Certamente, sacrificar a vantagem atual para o eterno já é um enobrecimento da alma 

humana – é o mais nobre grau de egoísmo – porém, o egoísmo e o amor dividem a humanidade 

[Menschheit] em dois tipos completamente diferentes, cujas fronteiras nunca coincidem. O 

egoísmo ergue o seu centro em si mesmo, o amor o coloca fora de si, no eixo da totalidade 

eterna [ewigen Ganzen]. O amor tende para a unidade, o egoísmo é a solidão [Einsamkeit]. O 

amor é o cidadão que participa do governo de um estado livre e próspero, o egoísmo é um 

déspota em um mundo devastado. O egoísmo semeia gratidão, amor por ingratidão. O amor dá, 

o egoísmo empresta – quer se encontrem diante do trono da verdade julgadora, ou olhem para 

o prazer do próximo momento, ou a coroa do martírio os aguarda – é o mesmo se os juros forem 

pagos nesta vida ou na próxima! 

Imagine uma verdade, caro Rafael, que beneficia a humanidade em séculos distantes, 

que também condena à morte quem a conhece, e que só pode ser demonstrada e acreditada 

quando ele morrer. Imagine então aquele homem com o olhar amplo e luminoso do gênio, com 

a auréola ígnea do entusiasmo, com toda a disposição sublime para o amor. Faça o ideal daquele 

grande resultado crescer em sua alma, deixe-o vislumbrar todos aqueles que ele fará feliz em 

sua alma, deixe o presente e o futuro condensar em sua alma, e agora responda: este homem 

precisa do chamado para outra vida? 
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A soma de todos esses sentimentos se fundirá com sua personalidade, se fundirá com 

seu ego em uma coisa. A raça humana que ele agora tem em mente é ele mesmo. É um corpo 

no qual sua vida, esquecida e desnecessária, nada como uma gota de sangue – com que rapidez 

ele a derramará por sua saúde! 

 

Deus 

 

Todas as perfeições do universo estão unificadas em Deus. Deus e a natureza são duas 

grandezas perfeitamente idênticas. 

Toda a soma da atividade harmônica, que existe concentrada na substância divina, é 

identificada na natureza, que é a imagem derivada dessa substância em incontáveis graus, 

medidas e níveis. Natureza (perdoe-me por esta expressão figurada), a natureza é um deus 

infinitamente dividido. 

À medida que um prisma óptico separa um raio de luz branca em sete raios mais escuros, 

o eu divino se fragmenta em incontáveis substâncias sencientes. À medida que sete raios mais 

escuros se fundem novamente em um único raio branco, um ser divino resultaria da união de 

todas essas substâncias. A forma atual de construção da natureza é o prisma óptico e todas as 

atividades dos seres inteligentes são apenas um jogo infinito de cores daquele simples raio 

divino. Se o todo-poderoso um dia quisesse quebrar esse prisma, a represa entre ele e o mundo 

desabaria, todos os seres inteligentes desapareceriam em um infinito, todos os acordos se 

uniriam em uma harmonia, todos os riachos terminariam em um oceano. 

A atração dos elementos produziu a forma corporal da natureza. A atração dos espíritos, 

multiplicada e infinitamente desenvolvida, deve levar, em última instância, à supressão dessa 

separação, ou (devo dizer, Rafael?) a produzir Deus. Tal atração é o amor. 

Portanto, Rafael, o amor é a escada pela qual subimos rumo à semelhança com Deus. 

Sem consciência de nós mesmos, simplesmente, é isso que almejamos. 

“A morte somos nós, se odiamos, 

deuses, se nos abraçarmos com amor, 

se ansiamos por correntes doces. 

Para cima, através dos mil passos 

dos infinitos espíritos que eles não criaram 

domina este impulso divino. 

 

De mãos dadas, cada vez mais alto, 

do bárbaro ao vidente grego, 
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que é adicionado ao último serafim, 

nos viramos dançando de acordo, 

até no mar de esplendor eterno 

na morte, medida e tempo desaparecem. 

 

O grande senhor dos mundos estava triste, 

Algo estava faltando, e ele criou seres pensantes, 

felizes espelhos de sua felicidade. 

Se mesmo o ser supremo não encontrou 

Um semelhante a ele, do cálice do universo 

para ele o infinito está borbulhando.”337 

 

 O amor, meu caro Rafael, é o mistério poderoso que pode restaurar o aviltado deus do 

ouro338 do humilde calcário, o eterno do transitório, e salvar o grande oráculo da duração do 

fogo devastador do tempo. 

 Qual é a soma de tudo o que foi dito até agora? 

 Vamos entender a perfeição e ela se tornará nossa. Familiarizemo-nos com a elevada 

unidade ideal e nos uniremos com o amor fraterno. Vamos plantar beleza e alegria e colheremos 

beleza e alegria. Vamos pensar com clareza e amaremos com paixão. Seja perfeito, como seu 

pai no céu é perfeito, diz o fundador do nosso credo339. A humanidade fraca empalideceu com 

essas prescrições, então ele se expressou com mais clareza: amem uns aos outros340. 

 “Sabedoria com um olho perspicaz, 

grande deusa, dê um passo para trás, 

ceda ao amor. 

 

Quem pelo árduo caminho das estrelas 

Lhe precedeu, ousado, 

até o assento divino? 

 

Quem rasgou o véu sagrado 

e mostrou o Elysium para você 

através da fenda da tumba? 

                                                           
337 Mais algumas estrofes do poema Die Freundschaft (Amizade). 
338 Metáfora alquímica: Schiller refere-se ao meio misterioso (arcano) que obteria ouro puro da manipulação de 

materiais humildes (cal). O conhecimento alquímico faz parte da cultura teosófica que Schiller adquiriu durante 

os anos da Academia. Motivos alquímicos-renascentistas reaparecem anos depois na tragédia de Wallenstein. 
339 Mateus 5, 48. 
340 João 15, 12. 
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Não foi talvez ele quem nos empurrou 

Para querer ser imortal? 

Que os espíritos busquem 

Sem ele a conduzindo? 

 

Amor, só amor, pode 

Lidere os espíritos 

Para o pai da natureza.”341 

 

Este, meu Rafael, é o ato de fé da minha razão, um esboço provisório da criação que 

havia empreendido342. Como você vê, a semente que você mesmo lançou em minha alma 

germinou. Agora, zombe de mim, ou anime-se, ou core de vergonha diante de seu aluno. Faça 

o que quiser, mas essa filosofia dignificou meu coração e agraciou as perspectivas de minha 

vida. É possível, meu querido, que todo o arcabouço de meu raciocínio fosse apenas uma 

imagem inconsistente de sonho – O mundo como o pintei talvez não exista em outro lugar senão 

no cérebro de seu Julius, talvez, depois dos mil e mil anos prescritos por aquele juiz, quando o 

prometido "homem mais sábio"343 se sentará no banco; à vista do verdadeiro original, vou 

rasgar, vermelho de vergonha, meu desenho de colegial – tudo isso pode acontecer, eu espero. 

Porém, se a realidade nem se parece com meus sonhos, a realidade me surpreenderá ainda mais 

com seu charme e majestade. Deveriam ser minhas ideias mais bonitas do que as do eterno 

criador? Como? Ele deveria tolerar que sua sublime obra de arte fosse inferior às expectativas 

de um conhecedor mortal? Esta é precisamente a prova do fogo de sua grande perfeição e é o 

mais doce triunfo para o espírito supremo que mesmo raciocínios errados e enganos não 

prejudicam sua apreciação, que todas as contorções de uma razão desenfreada conduzem 

eventualmente ao caminho reto da verdade eterna, que no final todos os braços rebeldes de seu 

rio fluem para a mesma foz. Raphael, que ideia o artista desperta em mim que varia em mil 

                                                           
341  Versos 162-180 do poema Triumph der Liebe (Triunfo do Amor), também incluído em Anthologie auf das 

Jahr 1782. Cf. NA I, p. 80 
342 Nesse ponto, a Teosofia, que constitui o núcleo mais antigo do texto e expressa as convicções passadas de Júlio, 

é interrompida e inicia-se a revisão crítica das posições metafísicas. Essa parte do discurso, que permaneceu 

interrompida, será virtualmente continuada por uma carta de Raphael a Julius escrita pelo amigo de Schiller, 

Gottfried Körner. 
343 Citação da parábola dos três anéis em G. E. Lessing, Nathan der Weise, cit., P. 280; trad. isto. cit., p. 163 

(Quando as virtudes dos anéis aparecerem / nos netos, e nos netos dos netos / eu os convido a voltar à corte, / 

daqui a mil e mil anos. Em meu assento / um homem mais sábio do que eu sentarei; / e ele falará. Vá! - Assim 

disse / aquele modesto juiz) 
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exemplares e, ainda assim, se mantém semelhante a ele em todos eles, da qual nem mesmo a 

mão arrasadora de um comerciante pode roubar a adoração! 

Além disso, minha exposição pode estar completamente errada, completamente falsa, 

na verdade, estou convencido de que deve necessariamente ser, e, ainda assim, é possível que 

todas as conclusões resultantes sejam corretas. Todo o nosso conhecimento conduz, e nisso 

todos os filósofos concordam, há um engano convencional com o qual, entretanto, a verdade 

mais rigorosa pode coexistir. Nossos conceitos mais puros não são de maneira nenhuma 

imagem das coisas, mas seus signos, necessariamente determinados e coexistindo com elas. 

Nem Deus, nem o mundo, nem a alma humana são realmente o que acreditamos que sejam. As 

ideias que temos dessas formas são apenas as formas endêmicas em que o planeta que 

habitamos nos transmite – nosso cérebro pertence a este planeta e, consequentemente, também 

os idiomas de nossos conceitos, que nele são preservados. Porém, a força da alma é peculiar, 

necessária e sempre igual a si mesma; a arbitrariedade dos materiais em que se expressa nada 

altera em relação às leis eternas sob as quais se expressa, desde que essa arbitrariedade não se 

contradiga e o sinal permaneça absolutamente fiel ao designado. Assim como o pensamento 

processa as relações dos idiomas, essas relações também devem estar realmente presentes nas 

coisas. A verdade, portanto, não diz respeito a idiomas, mas a deduções, não à semelhança do 

signo com o designado, do conceito ao objeto, mas à concordância desse conceito com as leis 

do pensamento. Da mesma forma, a teoria das quantidades usa figuras que não existem em 

nenhum outro lugar a não ser no papel e, por meio delas, encontra o que existe no mundo real. 

Que semelhança as letras A e B e os sinais: e =, + e - têm, por exemplo, com os dados a serem 

obtidos? E, ainda assim, o cometa anunciado por séculos sobe no céu distante, e o planeta 

esperado passa na frente do disco do sol. Na infalibilidade do seu cálculo, o explorador 

Colombo baseou a sua aposta arriscada com um mar desconhecido, para procurar a segunda 

metade dos hemisférios conhecidos que faltavam, a grande ilha de Atlântida, que viria a 

preencher a lacuna do seu mapa geográfico. Ele encontrou esta ilha no seu mapa, e seu cálculo 

estava correto. Teria sido menos se uma tempestade hostil destruísse seus navios ou os 

mandasse de volta para sua terra natal? A razão humana faz um cálculo semelhante quando 

mede coisas não sensíveis com a ajuda de coisas sensíveis e a matemática aplica seus teoremas 

à física oculta do que está além do humano? Contudo, ainda falta a prova definitiva de seus 

cálculos, pois nenhum viajante voltou daquela terra para contar sua descoberta. 
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