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RESUMO 

 

Esta monografia tem como foco as análises das duas versões da obra A educação 

estética do homem de Friedrich Schiller, atentando para o papel da arte na construção de 

uma resolução de problemas políticos emergidos no século da Revolução Francesa, 

numa tentativa de demonstrar que há diferenças significantes em suas teses, 

principalmente no que se refere ao papel delegado à sensibilidade. Este trabalho 

apresentará, primeiramente, uma leitura geral acerca da versão final da obra para depois 

apresentar uma leitura mais aprofundada de sua primeira versão, de modo a compará-las 

e destacá-las como obras independentes e com teses divergentes. 

Palavras-chave: Schiller; estética; educação; Esclarecimento; sensibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This monograph focuses on the analyzes of the two versions of Friedrich 

Schiller's Aesthetic Education, focusing on the role of art in the construction of a 

resolution of political problems that emerged in the century of the French Revolution, in 

an attempt to demonstrate that there are significant differences in their theses, especially 

regarding the role delegated to sensitivity. This work will first present a general reading 

of the final version of the work and then present a more in-depth reading of its first 

version, in order to compare them and highlight them as independent works and with 

divergent theses. 

Keywords: Schiller, aesthetic, education, Enlightenment, sensitivity. 
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INTRODUÇÃO 

 A presente monografia tem como meta analisar as duas versões da obra de 

Friedrich Schiller resultante das correspondências entre o mesmo e o príncipe de 

Augustenburg, conhecidas como Cartas a Augustenburg e A educação estética do 

homem, numa tentativa de revelar suas disparidades e, principalmente, atestar como, 

mais que um preâmbulo ou ensaio, as Cartas a Augustenburg podem ser tomadas como 

uma obra autônoma que contém uma tese suficientemente original para evidenciá-la 

como texto independente. Neste processo, a monografia fará um levantamento dos 

principais conceitos utilizados em cada um dos textos separadamente e apresentará suas 

respectivas teses acerca do papel da beleza na construção de uma sociedade livre do 

assédio da barbárie e da selvageria identificadas pelo autor no processo revolucionário 

da França do final do século XVIII. 

 O capítulo 1 se concentrará em demonstrar, em linhas gerais, a tese defendida 

por Schiller em A educação estética do homem. Será feita, inicialmente, uma breve 

análise histórica dos fatos ocorridos nos primeiro anos da Revolução Francesa e do 

posicionamento do autor frente à crise do Esclarecimento decorrente deste processo 

para, a partir deste ponto, passar a analisar o pensamento de Schiller dentro das 

discussões políticas e conceituais de sua época. Nesta seção, o objetivo do texto será 

delinear os argumentos utilizados pelo autor para responder à crise do Esclarecimento 

acerca da praticidade da razão no mundo empírico e da insuficiência de 

desenvolvimento moral do homem moderno. Para tal, a monografia se concentrará em 

apresentar seu modelo de bipartição da alma, dividida entre razão e sensibilidade, e 

demonstrar como a atuação histórica do homem se resume a momentos distintos de 

equilíbrio e desequilíbrio destas partes.  

Além disso, este capítulo terá como meta delinear sua tese acerca da beleza, 

salientando dois aspectos fundamentais: como a beleza aprimora o homem em direção à 

perfeição e como a beleza pode ser entendida como a própria forma da perfeição de sua 

alma. Desta maneira, este trabalho mostrará como o contato com a arte promove, 

segundo Schiller, o aprimoramento do homem em direção à perfeição de sua alma 

através do equilíbrio das duas partes da alma e do desenvolvimento máximo dos 
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impulsos sensível e formal. Pretende-se demonstrar como A educação estética dá conta 

tanto de uma formulação transcendental da beleza quanto de uma questão educacional. 

No capítulo 2 será analisada a primeira versão das cartas ao príncipe de 

Augustenburg, demonstrando como a tese do equilíbrio das partes da alma, defendida 

por Schiller em A educação estética, ainda se encontrava numa forma pouco 

desenvolvida em sua formulação original. A leitura aqui defendida será a de que as 

Cartas a Augustenburg aproximam-se de uma concepção moral rigorista, na qual a 

sensibilidade é tomada como um empecilho à liberdade que só serviria aos propósitos 

da razão se reformulada pela arte. Dessa forma, este capítulo tem por finalidade 

verificar, baseado em aspectos intratextuais, a hipótese de que este texto descreve o 

processo de qualificar o gosto como método de apoio da moral no controle da 

sensibilidade para que o projeto do Esclarecimento, baseado em métodos racionais, 

possa ser efetivamente realizado no mundo prático.  

Em outras palavras, esta seção se concentrará em elucidar a teoria de que a 

sensibilidade e a razão, nesta primeira versão do texto, são forças contrárias e devem ser 

postas em harmonia pela supressão da sensibilidade pela razão. Numa tentativa de 

clarificar esta perspectiva, este capítulo terá como meta primeiramente analisá-la como 

uma obra independente e autônoma, delineando os principais conceitos utilizados pelo 

autor a partir do próprio texto, levantando possíveis contrastes entre as duas versões da 

obra, principalmente no que se refere à tese ontológica presente em sua versão final, 

aqui deixada de lado em proveito de uma formulação puramente educacional da arte. 

Após a leitura independente de cada obra, pretendo confirmar a hipótese de que, 

apesar de suas semelhanças e concordâncias quanto à importância da beleza para a alma 

humana, as duas apresentariam soluções contrastantes quanto à questão do 

aprimoramento ético do homem moderno: uma mais original, equilibrando razão e 

sensibilidade, colocando-as como potências naturalmente harmônicas; e outra, mais 

próxima dos moralistas, privilegiando a razão em detrimento da sensibilidade. 
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1. 

As últimas décadas do século XVIII foram marcadas por uma intensa agitação 

no campo da política: o declínio do sistema monárquico e a ascensão dos ideais de 

liberdade da Revolução Francesa, a princípio, anunciavam pela Europa o triunfo do 

projeto moderno da Aufklärung (“Esclarecimento”), em que o homem varreria de uma 

vez os privilégios e injustiças da aristocracia reinante e, por fim, estabeleceria um 

governo baseado nos princípios da razão que traria a humanidade a um estado de 

segurança e prosperidade. Contrariando as expectativas dos filósofos da época, o 

período das revoluções surpreendeu os intelectuais com cenas de inimagináveis 

atrocidades; a violência generalizada que tomou forma nos conflitos revolucionários 

trouxe à Europa um reino de terror que abalou as convicções dos filósofos do 

Esclarecimento, levando-os a uma grande reflexão política acerca de suas ideias. 

Friedrich Schiller, que publicou sua obra A educação estética do homem pela 

primeira vez em 1795, um conjunto de correspondências enviadas ao príncipe de 

Augustenburg, vivenciou de perto esse conturbado momento histórico. Schiller, como 

um filósofo do Esclarecimento, perguntava-se: seria a razão pura impraticável no 

mundo empírico? Por que, apesar dos ideais do Esclarecimento bem formulados pelos 

filósofos, os franceses não foram capazes de estabelecer um governo estável e seguro 

pela razão e, ao contrário, se entregavam à degeneração destes mesmos ideais? 

Analisando sua obra sob a luz de seu contexto histórico, é importante notar como A 

educação estética do homem é uma tentativa de resposta a esse problema ético/político 

emergido dos processos revolucionários do século XVIII: era necessário, naquele 

momento, pensar numa solução para o distanciamento entre a teoria e a prática, para que 

a razão pudesse atuar de forma correta na efetividade e não se sujeitar às ocorrências 

prévias de violência e irracionalidade observadas na Revolução. Na Carta V, Schiller 

identifica o problema como relacionado a uma insuficiência no desenvolvimento moral 

dos homens de sua época, de sua indignidade frente ao fértil momento de mudanças:  

Esperança vã! A possibilidade moral está ausente, e o momento 

generoso não encontra uma estirpe que lhe seja receptiva. O homem 

retrata-se em seus atos, e que figura é essa que se espelha no drama de 
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nossos dias! Aqui, selvageria, mais além, lassidão: os dois extremos 

da decadência humana, e os dois unidos em um espaço de tempo!
1 

Estes “dois extremos” citados por Schiller sintetizam o problema: por um lado, 

as classes baixas cedem ao seu lado mais animalesco, desrespeitando as leis, buscando 

saciar seus impulsos mais básicos de sobrevivência; por outro, as classes mais altas, 

ainda que bem servidas dos conhecimentos racionais, apresentam um quadro de 

“depravação do caráter tanto mais revoltante porque sua fonte é a própria cultura”.
2
 O 

homem moderno, dessa forma, oscila entre a figura do selvagem, privilegiando os 

sentimentos sobre a razão, e a do bárbaro, em que os sentimentos são subjulgados pela 

razão.  

Saindo do lugar comum dos escritos sobre Estética na modernidade, disciplina 

na qual reinava uma extensa e profunda análise conceitual pura, Schiller incorpora em 

seu texto uma perspectiva de viés mais histórico e sociocultural. Já é possível perceber 

nas cartas uma metodologia mais antropológica, que incorpora na sua escrita uma noção 

de humanidade para além da tabela de categorias universal que propunha Kant. O 

homem schilleriano muda através do tempo, logo, torna-se extremamente necessário o 

diálogo entre as diversas civilizações e suas variadas configurações políticas e sociais ao 

longo dos séculos; para que se possa conhecer melhor a atualidade é preciso estar atento 

às mudanças e às peculiaridades de cada momento histórico.  

A mais frutífera e reveladora comparação histórica, dentre as muitas citadas nas 

cartas ao príncipe, distingue o homem da antiguidade grega do homem moderno: 

“Naqueles dias do belo despertar das forças espirituais, os sentidos e o espírito não 

tinham ainda domínios rigorosamente separados”.
3
 O homem moderno, segundo 

Schiller, de uma maneira muito diversa da grega, cindiu a unidade de sua alma pelos 

ardis da própria razão: o avanço no campo do conhecimento promovido pelos gregos 

antigos atingiu seu estágio máximo, depois deles não seria mais possível conter todos os 

saberes de forma unificada se se quisesse adquirir algum avanço concreto. Tal fato 

forçou a ciência a se diversificar, fragmentando o saber em rotas diversas. A partir desse 

momento histórico, identifica Schiller, o conhecimento vai se tornando cada vez mais 

específico e, ao mesmo passo, menos harmônico às áreas de conhecimento vizinhas, 

                                                           
1 SCHILLER, Friedrich. A educação estética do homem. São Paulo: Iluminuras, 1990, p. 33. 
2 Ibidem, pp .33-34. 
3 Ibidem, p. 35. 
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agora separadas “com intenções belicosas em campos opostos”.
4
 Mais do que apenas 

um problema epistemológico, a fragmentação do saber em saberes impôs à 

modernidade uma nova realidade prática de trabalho e uma característica própria de 

relação com as coisas ao seu redor: 

[...] o pensador abstrato tem, frequentemente, um coração frio, pois 

desmembra as impressões que só como um todo comovem a alma; o 

homem de negócios tem frequentemente um coração estreito, pois sua 

imaginação, enclausurada no círculo monótono de sua ocupação, é 

incapaz de elevar-se à compreensão de um tipo alheio de 

representação.
5 

O diagnóstico das cartas, desse modo, é apresentado de forma clara: “foi a 

própria cultura que abriu essa ferida na humanidade moderna”.
6
 O processo do 

entendimento pela razão, na sua tentativa de apreensão do universal, ignora as 

particularidades da natureza e fere suas ligações com os sentidos; já na sua primeira 

carta, Schiller alerta: “o entendimento, infelizmente, tem que destruir o objeto do 

sentido interno quando quer apropriar-se dele”.
7
 O caminho da razão, portanto, abre as 

portas para essa nova humanidade, muito diversa da grega: em sua busca pela verdade, 

o homem moderno saiu de seu lugar de harmonia com a natureza para estar agora numa 

posição oposta, numa eterna busca para dominá-la; cindido em sua base, o indivíduo 

moderno não mais estaria acolhido sob as asas da Natureza, que tudo une, mas por 

detrás da égide da razão, que tudo separa. 

Em sua tentativa de restituir sua unidade e representar a crescente multiplicidade 

presente em seus indivíduos, o homem moderno deposita esta tarefa no Estado. O marco 

histórico que preside os escritos de Schiller, entretanto, demonstra que esta tentativa, do 

modo como se observou no período das revoluções, falhou: 

Seria o caso de esperarmos tal obra do Estado? 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.
8
 

 A humanidade teve de criar com suas próprias mãos os meios de sua 

sobrevivência, agora não mais derivados da natureza. O Estado moderno, portanto, deu 

                                                           
4 Ibidem, p. 36. 
5 Ibidem, p. 39. 
6 Ibidem p. 36. 
7 Ibidem, p. 22. 
8 Ibidem, p. 43. 
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conta do que mais era preciso no momento: a sobrevivência do homem diante de suas 

dificuldades empíricas. Primeiro era preciso que o Estado unisse os indivíduos e os 

protegesse tanto das forças da natureza quanto de seus impulsos naturais e egoístas, para 

evitar sua extinção. Ainda que não funcione em conformidade à verdadeira face do 

homem, negligenciando sua parte racional, o Estado natural garante ao homem sua 

existência, ele cuida da parte mais importante de seu ser que é sua existência física. Pois 

“o homem físico é real, enquanto o ético, apenas problemático”.
9
 Partindo de um 

estágio preliminar identificado pelo autor como “estado natural”, no qual ele é guiado 

pelos seus instintos e necessidades mais básicas de sobrevivência, o homem , entretanto, 

só se reconhece como tal a partir do momento em que se vê organizado socialmente no 

Estado. Em suas palavras, Schiller anuncia: 

Ele desperta de seu torpor sensível, reconhece-se homem, olha à sua 

volta e encontra-se no Estado. A coerção das privações para ali o 

lançou, antes que em sua liberdade pudesse escolher esse estado; a 

necessidade erigiu este último segundo as leis da natureza, antes que 

ele pudesse erigi-lo segundo leis da razão.
10 

  O problema reside, portanto, no fato de que o homem, por ser dotado de 

liberdade, por ser mais que um animal que cegamente segue seus impulsos naturais, ao 

ser introduzido ao Estado, não se sujeita a ser representado por uma mera relação de 

necessitação com os fatos.  

Dessa forma, é necessidade pulsante da alma humana já emancipada tentar criar 

um novo Estado, baseado em leis e pelas vias da razão e, por isso mesmo, chamado de 

Estado da razão ou Estado ético. O homem moderno, entretanto, ainda não se apegou à 

lei da mesma forma que era apegado à natureza, o que traz à tona o seu duplo problema: 

ora ele se entrega aos impulsos naturais, tornando-se selvagem, no qual imperam seus 

sentimentos; ora suprime seus sentimentos em detrimento da razão, tornando-se 

bárbaro. Como afirma Schiller, “sem que ele tenha tido tempo de apegar-se por sua 

vontade à lei, ela terá tirado sob seus pés a escada da natureza”.
11

 Ele permanece preso 

no meio do caminho entre o estado natural que lhe garante a ordem necessária para 

manter a vida e um Estado ético ainda a ser construído:  

                                                           
9
 Ibidem, p. 26. 

10 Ibidem, p. 25. 
11 Ibidem, p. 26. 
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A grande dificuldade reside, pois, no fato de que a sociedade física não pode 

cessar um instante sequer no tempo, enquanto a sociedade moral se forma na 

Ideia, de que a existência do homem não pode correr perigo por causa de sua 

dignidade. 

Para obter-se um Estado verdadeiramente ético, dessa forma, é preciso 

harmonizar as duas partes da alma do homem, fazer com que seus sentimentos e sua 

razão atuem de forma a não se contradizerem mutuamente. É preciso que o homem 

moderno não caia na armadilha que é entregar-se a apenas um lado de sua alma e, 

segundo Schiller, isso só será possível através do caminho da beleza: “para resolver na 

experiência um problema político, é necessário caminhar através do estético, pois é pela 

beleza que se vai à liberdade”.
12

 Antes de modificar a estrutura do Estado, dessa forma, 

é preciso mudar radicalmente o homem sem o auxílio do Estado: 

Será necessário considerar extemporânea toda tentativa de uma tal 

modificação do Estado, e quimérica toda a esperança nela fundada, até 

que seja de novo suprimida a cisão no interior do homem e sua 

natureza se desenvolva o suficiente para ser, ela mesma, artista e 

capaz de assegurar realidade à criação política da razão.
13 

 A beleza será exatamente este instrumento que, dirá Schiller, sairá da esfera de 

influência deste Estado imperfeito. Há de se enobrecer o caráter do homem, mas como o 

fazer sob a influência de um Estado violento e despótico, que não abre espaço para a 

multiplicidade de seus participantes? A solução vulgar do Estado de abstrair uma 

formulação genérica do homem, em conformidade com os planos da razão, transforma 

seus indivíduos em meros produtos do entendimento, afastando-os de seus ditames e 

tornando supérflua a parte sensível da alma, descartando-a completamente. O Estado 

concentra-se mais no homem externo do que no interno, sintetiza o homem partindo de 

suas funções sociais, de seus afazeres mundanos. Ele constrói uma unidade falsa, já que 

deixa de fora a sensibilidade, transformando o homem num mecanóide reprodutor de 

funções banais determinadas pela razão. 

A arte, por sua vez, manteve o homem ideal intacto, razão e sensibilidade 

equilibradas. Dessa forma, é extremamente necessário, mesmo no campo do 

conhecimento, que a figura do artista esteja presente na formação individual do homem 

moderno. Além de equilibrar o interior do homem, um contato extensivo com a arte será 

                                                           
12 Ibidem, p. 24. 
13 Ibidem, p. 43. 
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o meio de despertar a sua alma para a vontade necessária de mudança, para dar a 

eficácia devida ao conhecimento racional: 

A formação da sensibilidade é, portanto, a necessidade mais premente 

da época, não apenas porque ela vem a ser um meio de tornar o 

conhecimento melhorado eficaz para a vida, mas porque desperta para 

a própria melhora do conhecimento.
14 

No começo da carta X, entretanto, Schiller antecipará um questionamento 

importante à sua proposição: como é possível esperar da arte um papel tão fundamental 

para a formação do homem se até mesmo os fatos históricos demonstraram justamente o 

contrário? Mais uma vez atento a questionamentos de viés antropológico, Schiller 

parece inicialmente acatar o argumento proposto por Rousseau em seu premiado 

Discurso sobre as ciências e as artes em relação às sociedades em que a beleza se 

tornou carro-chefe:  

Impõe-se necessariamente à reflexão o fato de que a humanidade se 

encontra decaída em quase todas as épocas da história em que 

floresceram 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 costumes 

e costumes bons tenham caminhado de mãos dadas com polidez e 

verdade do comportamento.
15 

 Com base na história, o argumento de Rousseau concentra-se em demonstrar que 

quando as artes florescem, proporcionalmente se enfraquece a força motriz de uma 

sociedade, e vice-versa. Por tratar de objetos fictícios, a arte, estabelecendo que a forma 

se sobressaia ao conteúdo, estaria sacrificando a verdade em detrimento de uma bela 

aparência. Estabelecem-se assim, falsidade e lassidão de um lado, verdade e heroísmo 

de outro. Dessa forma, o argumento de Rousseau defende que liberdade e arte seriam 

tendências contrárias, pois apenas uma sociedade que abre mão de seu poder de 

conquista e sua força de caráter poderá concentrar suas atenções às frivolidades da 

beleza. 

Diante disso, Schiller recua em sua linha argumentativa. A partir da carta XI, o 

autor passa a uma discussão conceitual mais aprofundada, buscando pela abstração uma 

                                                           
14 Ibidem, p. 46. 
15 Ibidem, p. 53. 
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saída para o problema da beleza, que acredita ser, ao contrário do que proclama 

Rousseau, compatível com a liberdade: 

É possível, contudo, que a experiência não seja o tribunal frente 

ao qual se deva resolver esta questão, e antes de aceitarmos seu 

testemunho devemos decidir se é a mesma beleza a de que 

falamos e aquela contra a qual se dirigem os exemplos.
16 

 Adentrando na parte mais conceitual da obra, Schiller alterna entre dois 

momentos: um, de caráter transcendental, em que se pergunta sobre a alma humana e o 

conceito racional puro de beleza, outro mais voltado para o efeito da arte no homem e 

para a possibilidade de um real aprimoramento na alma através dela. Em outras 

palavras, Schiller utiliza o argumento de Rousseau para introduzir em sua obra um outro 

patamar de investigação, questionando não só os efeitos da arte, se são ou não benéficos 

na formação do homem, mas também se, teleologicamente, essas modificações se 

interligam com o fim último da alma humana, seu estágio de perfeição e equilíbrio. A 

alma humana é bela? Se sim, como a arte produz esse enaltecimento? Estas são as 

questões centrais que se intercalam no decorrer do texto. 

 Na carta XI, Schiller finalmente dará forma ao seu modelo conceitual do 

homem, bipartido em razão-sensibilidade: sua pessoa (Person), sua parte 

suprassensível, imutável, o homem em si, caracteriza seu lado racional, enquanto o 

estado (Zustand) será o que há de mutável, sua natureza sensível. O homem schilleriano 

tem seu fundamento ontológico fundado por uma relação complexa entre estas duas 

facetas, independentes entre si. 

A pessoa não pode ter outra causa senão ela própria, pois se assim não o fosse 

não seria eterna, teria algo de temporal e, logo, teria se modificado de alguma forma, 

entrando em contradição com o princípio de imutabilidade daquilo que é eterno e não 

conhece o tempo. Esta característica é justamente aquilo que dá ao homem sua parcela 

de divindade: 

Embora um ser infinito, uma divindade, não possa vir a ser, é 

preciso chamar divina uma tendência que tem como sua tarefa 

infinita a marca mais própria da divindade, a proclamação 

                                                           
16 Ibidem, p. 54. 
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absoluta da potencialidade (realidade de todo o possível) e a 

unidade absoluta do fenômeno (necessidade de todo o real).
17 

O estado, por outro lado, tem uma causa outra, exterior ao homem. Seria, dessa 

maneira, aquilo que o assenta na condição de ser finito, temporal. Estado e pessoa, 

portanto, são mutuamente exclusivos e não se relacionam, já que um é constante 

mudança e o outro é eternamente o mesmo. Trata-se das distinções fundamentais na 

descrição da alma humana que residem em seu interior, mas Schiller não se restringe 

apenas a elas. Para complementar seu entendimento, o autor emprega também a 

distinção entre forma e matéria.  

A pessoa é, diz Schiller na carta XI, “apenas disposição para uma possível 

exteriorização infinita; enquanto não intui e não sente, ele nada mais é do que forma e 

capacidade vazia”.
18

 Assim, a pessoa não é nada determinada por si só, é apenas 

disposição infinita. O estado, por sua vez, se entendido na sua pureza, será apenas 

“conteúdo uniforme do tempo”, 
19

 uma vida de caráter animalesco, movida por desejo e 

saciedade. Assim sendo, “para não ser apenas mundo é preciso que ele dê forma à 

matéria; para não ser apenas forma é preciso que dê realidade à disposição que traz em 

si”.
20

 

 Se estado e pessoa são independentes e nunca se relacionam, as noções de 

forma e matéria são, ao contrário, interdependentes. É nessa troca entre forma e matéria 

que o homem vem a ser: materializando a forma ou, em outras palavras, exteriorizando 

sua pessoa através da percepção, da ação localizada no tempo, em relação às demais 

coisas existentes no mundo; formalizando a matéria, internalizando suas ações e 

percepções, tornando-as experiência e formando conhecimento ao compará-las à sua 

parte eterna da alma. Todo homem, logo, é uma pessoa que permanecerá sempre a 

mesma num estado diferente determinado a cada instante: 

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 
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19 Ibidem, p. 57. 
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que permanece eternamente a mesma nas marés da 

modificação.
21 

A bipartição do seu interior, assim, funda no homem as duas leis fundamentais 

de sua alma: a pessoa exige formalidade absoluta enquanto o estado exige realidade 

absoluta. Estas forças, advindas do interior da alma humana, Schiller chamará de 

impulsos. Se este faz menção ao estado, se chamará “impulso sensível”, se, por outro 

lado, o impulso remete à pessoa, se chamará “impulso formal”. 

O impulso sensível é o responsável por preencher o tempo com conteúdo, dá 

conta da parte finita da alma humana, torna a alma matéria. Na carta XV, Schiller dirá: 

O objeto do impulso sensível, expresso num conceito geral, 

chama-se vida em seu significado mais amplo; um conceito que 

significa todo o ser material e toda a presença imediata nos 

sentidos.
22 

Tal impulso, dessa maneira, constitui apenas casos, retrata as vivências de um 

certo homem num momento específico no tempo. Toda aparição da humanidade é 

mediada por ele, que impõe necessariamente a supressão de sua pessoa. Para que possa 

existir, o homem é obrigado a escolher, da infinidade de possibilidades de seu interior, 

de sua pura forma, apenas um pequeno fragmento para preencher aquele determinado 

espaço de tempo: 

Quando produzimos um som, este será o único real entre todos 

os que o instrumento é possivelmente capaz de produzir; 

enquanto o homem experimenta o presente, toda a infinita 

possibilidade de suas determinações fica limitada a esta única 

espécie de existência.
23 

O impulso formal, por sua vez, é a parte de sua alma que, afinada à razão, 

fornece leis: “quer que o real seja necessário e eterno, e que o eterno e o necessário 

sejam reais; em outras palavras: exige verdade e justiça”.
24

 Esse impulso busca elevar os 

acontecimentos mundanos a regras, satisfazendo às exigências de universalidade e 

necessidade da razão. Enquanto o impulso sensível decide levando em conta apenas a 

situação imediata de um indivíduo, saciando uma carência pontual, a ser logo em 

seguida substituída por outra, o impulso formal opera no âmbito da pessoa, decidindo 
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em vista da eternidade de suas ações frente a um momento efêmero. O impulso formal 

eleva as ações individuais a um patamar moral, definindo a verdade e a lei geral para 

todos os homens através de uma única escolha de materialização de sua personalidade. 

Nas palavras de Schiller: 

Portanto, onde o impulso formal domina e o objeto puro age em 

nós, ali há a suprema ampliação de ser, as limitações 

desaparecem e o homem se eleva, se uma unidade quantitativa a 

que se limitado pelo sentimento carente, a uma unidade de 

Ideias, que compreende sob si todo o reino dos fenômenos.
25 

Assim podemos definir o impulso formal como determinante para três operações 

essenciais: proteger a pessoa contra as marés das modificações, dar unidade à 

multiplicidade dos fenômenos e elevar suas ações a um patamar moral.  

Definidos dessa forma, estes dois impulsos atuam em aspectos distintos de nossa 

existência, não se aplicam aos mesmos objetos. Na carta XIII, Schiller concentra-se em 

demonstrar como estes impulsos na verdade não são opostos entre si: 

O impulso sensível exige modificação, mas não que ele se estenda à 

pessoa e seu âmbito, ou seja, que ela seja uma alternância de princípios. 

O impulso formal reclama unidade e permanência – mas não quer que o 

estado se fixe juntamente com a pessoa, que haja identidade da 

sensação. Não são, portanto, opostos por natureza.
26 

 Tais impulsos são, ao contrário, complementares, pois cada um dá conta de uma 

parte diferente da alma humana. Só podemos existir como seres sensíveis-racionais 

através destes dois impulsos: temos nossa existência garantida pelo impulso sensível, 

que materializa nossa forma, mas o que nos torna homens é o impulso formal, que 

formaliza nossa matéria. 

O problema se instaura, entretanto, quando a ação de cada impulso se dá de 

forma autônoma. O impulso formal tende a subordinar o impulso sensível para que haja 

unidade, mas desta maneira obtém-se apenas uma uniformidade, uma falsa unidade. O 

impulso formal atende às necessidades das leis da razão, enquanto o impulso sensível 

atende às leis da natureza, excluindo uma parcela de seu sujeito: 

O impulso sensível exclui de seu sujeito toda espontaneidade e 

liberdade; o impulso formal exclui do seu toda dependência e 
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passividade. A exclusão da liberdade é necessidade física, a da 

passividade é necessidade moral.
27 

Este é o diagnóstico schilleriano da modernidade: a alma do homem, cindida, 

busca a unidade pela subordinação de um impulso pelo outro, causando desequilíbrio e 

originando atos de selvageria e barbárie. O Estado, neste caso, é diretamente 

responsável, pois subordinou o impulso sensível ao racional gerando excessos, 

afirmando a razão pela supressão da sensibilidade. Ao contrário, a tarefa que Schiller 

delega à cultura é a de zelar para que cada um destes impulsos tenha sua devida 

importância preservada: 

Vigiar e assegurar os limites de cada um dos impulsos é tarefa da 

cultura, que deve igual justiça aos dois e não busca afirmar o impulso 

racional contra o sensível, mas também este contra aquele. Sua 

incumbência, portanto, é dupla: em primeiro lugar, resguardar a 

sensibilidade das intervenções da liberdade; em segundo lugar, defender 

a personalidade contra o poder da sensibilidade.
28 

Há, entretanto, entre as cartas XIII e XIV um pequeno desvio no percurso de sua 

análise: num primeiro momento, Schiller aponta para a autossuficiência dos impulsos 

formal e sensível, aponta-os como os únicos necessários para esgotar o conceito de 

humanidade. Segundo esta primeira formulação, contida na carta XIII, seria necessário 

que cada impulso se desenvolvesse ao máximo, que cada impulso, dentro dos seus 

limites, atingisse a perfeição em si mesmo: ao impulso sensível, que fosse o mais 

multifacetado e mutável possível, que conhecesse ao máximo a multiplicidade, para 

assim dispor uma gama tão vasta de fenômenos quanto há no mundo para a pessoa; ao 

impulso formal, que fosse o mais autônomo e intenso possível, para que seja livre, 

opondo-se às modificações do mundo para que nessa relação de destaque concebesse o 

máximo dos fenômenos, para que os formalizasse em seu exterior. Dessa maneira, os 

impulsos, segundo esta primeira formulação, deveriam agir dentro dos seus limites para 

que pudessem complementar-se. Em outras palavras, Schiller neste momento aponta 

para o cultivo simultâneo de ambos os impulsos em sua devida autonomia e delega à 

cultura a tarefa de zelar para que um não se sobreponha sobre o outro. 

Schiller supera essa dicotomia e os une através de um terceiro impulso, chamado 

de impulso lúdico. Esta formulação, como dirá o próprio autor na carta XIII, parece ser 
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impensável: “são estes dois impulsos que esgotam o conceito de humanidade, e um 

terceiro impulso fundamental, que pudesse intermediar os dois, é um conceito 

impensável”. Entretanto, esta virada em sua análise se volta novamente para o aspecto 

mais essencial da alma humana, menos antropológico e mais metafísico. Schiller retoma 

a função transcendental da arte em modificar o homem em seu interior, num nível mais 

radical. Mais do que o aspecto regulador dos impulsos, vinculado ao zelo da cultura 

sobre as ações, a segunda formulação contida na carta XIV contém uma solução que 

supera as coações trazidas por cada impulso, pois introduz a dimensão do lúdico. 

Segundo o autor, a harmonia da alma humana, ou seja, a unidade perfeita entre suas 

duas partes, só será alcançada através de uma ação recíproca destes impulsos. Ainda que 

na carta XIV a dimensão deste terceiro impulso pareça ser apenas uma síntese dos dois 

impulsos, este é um passo importante em direção ao ideal de perfeição da alma em 

conformidade com a beleza.  

Segundo Schiller, através do impulso lúdico o homem deve sentir e pensar de 

uma forma conjunta, numa experiência dupla, simultânea, tornando o homem livre tanto 

moralmente quanto fisicamente, já que os impulsos formal e sensível trazem à alma 

humana um tipo de falta, uma necessidade diferente: 

O impulso sensível exclui de seu sujeito toda sua espontaneidade e 

liberdade; o impulso formal exclui do seu toda dependência e 

passividade. A exclusão da liberdade é necessidade física, a da 

passividade é necessidade moral. Os dois impulsos impõem necessidade 

à mente: aquele por leis da natureza, este por leis da razão. O impulso 

lúdico, entretanto, em que os dois atuam juntos, imporá necessidade ao 

espírito física e moralmente a um só tempo.
29 

O impulso lúdico, por sua vez, é o estágio humano em que a beleza atua: será o 

momento em que julgamos forma e conteúdo de uma só vez, em que a alma humana se 

desdobra em sua máxima potência. Na carta XV, Schiller dirá que o objeto do impulso 

sensível é a vida, enquanto o impulso formal se preocupa com a forma. Isto posto, a 

beleza aparece no encontro, na “forma viva”, o objeto do impulso lúdico: 

Enquanto apenas meditamos sobre sua forma, ela é inerte, mera 

abstração; enquanto apenas sentimos sua vida, esta é informe, mera 

impressão. Somente quando sua forma vive em nossa sensibilidade e 

                                                           
29 Ibidem, p. 70. 



 

22 

 

sua vida se forma em nosso entendimento o homem é forma viva, e este 

será sempre o caso quando o julgamos belo.
30 

 A introdução do impulso lúdico, dessa forma, estabelece um caminho lógico da 

beleza em conformidade com o equilíbrio da alma, operando num nível mais elementar 

e necessário. Schiller faz do jogo uma contraposição às reivindicações dos impulsos 

primeiros. Tais necessidades são chamadas por ele de “sérias”, pois são coerções 

referentes à sobrevivência do indivíduo e por isso tidas como graves. O homem tem por 

necessidade suprir as exigências desses impulsos, caso contrário ele não poderia 

sobreviver.  

Esta relação do homem com os impulsos primários é problemática, pois nada 

garante que as ações dos indivíduos, guiadas somente por ele, atinjam um grau de 

mediania ideal, sem excessos e violências a uma das partes da alma. A solução da 

cultura como reguladora entra então como ponto importante da formulação schilleriana: 

um dos papeis da arte será este de regular as ações, pois por meio do contato com a 

beleza podemos nos policiar e atentar para os atos de excesso. Esta forma indireta da 

importância da beleza, por mais que tenha sua importância no campo da política, ainda é 

uma formulação frágil, pois o problema permanece: ainda que a arte proporcione uma 

direção à perfeição, somente com esta constatação antropológica Schiller não pode 

garantir que seja esta, a beleza, a forma de perfeição do homem e nem que, 

necessariamente, se seguirá deste contato um estágio elevado de perfeição. Schiller 

ainda deverá se perguntar num nível mais transcendental sobre a beleza. 

Tal estágio de perfeição e equilíbrio é a meta da humanidade, um estágio a ser 

alcançado apenas “na totalidade do tempo”.
31

 Sobre a ação recíproca dos impulsos, 

Schiller aponta: 

É a ideia de sua humanidade, no sentido mais próprio da palavra, um 

infinito, portanto, do qual pode aproximar-se mais e mais no curso do 

tempo sem jamais alcança-lo.
32 

Esta meta inalcançável da humanidade é uma tarefa constante. Toda sociedade e 

todo homem deverá guiar-se pelos princípios da liberdade advinda do impulso lúdico se 

quiser aproximar-se desse ideal e livrar-se das injúrias de uma alma desequilibrada. 
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Como obter este equilíbrio, portanto, é tarefa da cultura. É preciso que se estabeleça 

uma cultura em que ambas as partes, tanto a racional quanto a sensível, se manifestem e 

se desenvolvam. 

É nesse sentido, portanto, que Schiller formula a superação transcendental da 

cisão da alma: entre o estado natural e o moral há um terceiro estado, que une sensação 

e razão, em que não há dominação de nenhuma das partes sobre a outra, mas um 

domínio do homem sobre seus impulsos, assumindo ele mesmo o controle. Este estado é 

exatamente o estado estético, no qual reside a beleza, situado entre a passividade da 

pessoa e a atividade da forma. Já que os impulsos derivados da dicotomia razão-

sensibilidade nunca poderão ser misturados, pois são opostos por natureza, a tarefa do 

estado estético é suprimi-los, para que possam atuar conjuntamente: 

[...] ficou dito que a beleza vincula aqueles dois estados e suprime, 

portanto, sua oposição. Mas porque os dois estados permanecem 

eternamente opostos um ao outro, não podem ser ligados senão à 

medida que são suprimidos. 
33 

 É importante notar também como Schiller, durante a exposição de sua posição 

acerta do papel da beleza na carta XVIII, visa se destacar de posições filosóficas 

extremistas - as aquelas que privilegiam cegamente a sensação e as que privilegiam o 

entendimento. Segundo o diagnóstico já identificado nas cartas, são estas as posturas 

filosóficas que levaram ao aparecimento da barbárie e da selvageria na modernidade. 

Sobre estes autores, Schiller diz: 

Os primeiros temem suprimir a beleza dinamicamente, isto é, como 

força ativa, quando devem separar o que está ligado no sentimento; os 

outros temem suprimi-la logicamente, isto é, como conceito quando 

devem unificar o que está sendo separado no entendimento. Aqueles 

querem pensar a beleza como ela atua, estes querem deixa-la atuar tal 

como é pensada.
34

 

 Mas de que maneira pode a beleza superar essa dicotomia? Mais do que apenas 

ação recíproca dos impulsos, o estado estético produz no homem tal disposição mental 

que o faz ser capaz de agir e fazer escolhas conforme sua vontade. A beleza, ao 

contrário das posições filosóficas combatidas por Schiller, destaca-se exatamente por 

propiciar ao homem uma forma de interagir com o mundo de forma a respeitar a 

multiplicidade dos fenômenos, sem restringi-los à pura forma, e isso se dá porque 
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através do impulso lúdico o homem unifica toda a realidade, tomando-a de forma 

completa, em conjunto. A partir do momento em que o homem desenvolveu ao máximo 

cada um de seus impulsos, tanto o sensível quanto o formal, a qualidade da ação recai 

sobre o homem, que se torna ativo e não mero escravo de seus impulsos primários. Na 

carta XIX, Schiller afirma: 

Cada um destes dois impulsos fundamentais, tão logo se tenha 

desenvolvido, empenha-se, natural e necessariamente por sua satisfação, 

e justamente porque ambos se esforçam necessariamente por objetos 

opostos, este duplo constrangimento suprime-se reciprocamente, e a 

vontade afirma uma perfeita liberdade entre ambos.
35

 

 É nestes termos, portanto, que Schiller aproxima a beleza da liberdade: somente 

quando elevamos à perfeição cada parcela de nossa alma é que poderemos, 

efetivamente, mover-nos através de nossa vontade, escolhendo livremente. Enquanto o 

homem ainda estiver num estágio de dependência dos impulsos, entretanto, ele só 

poderá vir a ser, ou, em outras palavras, ser determinado, por negação ou exclusão de 

uma de suas duas partes. Dessa forma, o homem é determinado perdendo sua 

determinabilidade, o potencial infinito de sua alma. 

 Ainda que durante quase a totalidade das cartas Schiller norteie-se pela análise 

transcendental da alma humana e desenvolva seu pensamento tendo em vista apenas a 

esfera individual da ação humana, é possível notar ao longo das cartas uma crítica 

severa ao Estado moderno. Ao longo das cartas diversas passagens pontuais 

(principalmente nas cartas iniciais IV, V e V) dão apenas indícios de um 

desenvolvimento de uma proposta mais sólida em relação ao Estado no qual a alma 

humana se encontra em equilíbrio, uma atitude compreensível já que o tem apenas como 

estágio ideal, uma meta da humanidade. Em sua última carta (XXVII), entretanto, o 

autor retomará esta questão. Nela, Schiller demonstra que este ideal de homem não 

somente consiste em uma alma devidamente equilibrada entre razão e sensação, mas 

que isto somente poderá ser realizado numa sociedade cujo Estado esteja fundado 

essencialmente na estética. 

 Na carta XXVII, Schiller define o Estado estético como o único possível se o 

que se pretende é respeitar a natureza de sua alma bipartida. Em contrapartida a este 
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Estado que propõe, Schiller o compara a duas outras formas de sintetizar a humanidade, 

uma através da força e outra através da Lei: 

O Estado dinâmico só pode tomar a sociedade possível à medida que 

doma a natureza por meio da natureza; o Estado ético pode apenas 

torna-la (moralmente) necessária, submetendo a vontade individual à 

geral; somente no Estado estético pode torna-la real, pois executa a 

vontade do todo mediante a natureza do indivíduo.
36

 

 O Estado estético, portanto, será o único que não divide o indivíduo, que respeita 

sua unidade. Tal Estado supera a coerção pela força do Estado dinâmico e a coerção da 

regra do Estado ético, que suprime as individualidades. Operando sobre a natureza real 

do indivíduo, o Estado estético é a própria instituição da felicidade de forma universal. 

O impulso lúdico, como impulso que forma e materializa a um só tempo, faz com que o 

indivíduo aja simultaneamente como indivíduo e como espécie,
37

 um ato que visa um 

bem geral e universalizável. Nas palavras do autor: “Só a beleza faz feliz a todo mundo; 

e todos os seres experimentam sua magia e todos esquecem a limitação própria”.
38
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2. 

Terminada a análise de A educação estética, passo agora para à leitura das 

Cartas a Augustenburg. Apesar de coincidentes no diagnóstico do impasse moderno, 

Schiller identifica o problema do descomedimento do homem de seu tempo sob termos 

muito diversos: longe da proposta do equilíbrio entre as partes da alma de sua versão 

final, a tese elaborada por Schiller em sua primeira formulação da obra aposta na 

supressão da sensibilidade pela razão. Aqui a sensibilidade é o detrator do 

Esclarecimento, compelindo o homem a atuar de forma egoísta ou fraca. É a parte 

material do homem que desequilibra sua alma e o faz vicioso. A meta desta seção será, 

desta maneira, demonstrar através de aspectos do texto como a tese das Cartas a 

Augustenburg não aponta para um equilíbrio das partes da alma, que devem se 

desenvolver em sua plenitude, mas antes para um modo de fazer com que a 

sensibilidade se torne conforme aos métodos da razão. 

Schiller escreveu, entre fevereiro e dezembro de 1793, dois anos antes da 

primeira publicação do que hoje conhecemos como A educação estética do homem, sua 

primeira versão deste mesmo texto, hoje conhecido como Cartas a Augustenburg, em 

diálogo com o príncipe dinamarquês Friedrich Christian von Augustenburg. Acometido 

por uma grave doença pulmonar Schiller, além de debilitado fisicamente, também 

passava por uma grave crise financeira e criativa que o obrigou a procurar outros meios 

que não a arte para obter sua renda, de modo a que pudesse se sustentar e pagar pelo seu 

tratamento. Schiller trabalhou para livreiros, editores e até mesmo se aprofundou no 

estudo e no ensino da História, o que lhe garantiu o emprego de professor na 

Universidade de Jena.
39

 Infelizmente, poucos anos depois de seu ingresso, sofreu 

diversas crises de sua doença, uma das quais quase o levou à morte. Era tão grave seu 

estado no primeiro semestre de 1791 que rumores se espalharam de que o mesmo havia 

falecido, culminando numa homenagem póstuma na Dinamarca realizada por Jens 

Baggensen, poeta e professor universitário, e por amigos dentre os quais encontravam-

se o conde e a condessa von Schimmelmann.
40

 

Desmentidos os boatos e sabendo da persistente grave situação na qual Schiller 

se encontrava, o príncipe de Augustenburg, um admirador de longa data de suas obras, 
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decidiu apadrinha-lo como mecenas. Numa carta assinada por ele e Schimmelmann, 

dizia: 

Vossa saúde, arruinada pelo trabalho e pelo cansaço demasiadamente 

frequente, carece por algum tempo, como nos dizem, de um grande 

repouso se deve ser restabelecida e afastado o perigo que ameaça a 

vossa vida. Apenas vossas relações, vossa situação vos impeça de vos 

abandonar a este repouso. Não gostaríeis de nos dar a alegria de vos 

facilitar o gozo do mesmo? Vos oferecemos para este fim um presente 

anual de mil táleres por três anos.
41

 

Numa carta de dezembro de 1791, Schiller escreve de volta a aceita sua 

proposta, mas não sem antes acrescentar o grau de independência e liberdade com o 

qual trataria os assuntos abordados por ele em seus futuros escritos ao príncipe: 

A generosa oferta que vós me fazeis satisfaz, sim, e mesmo supera os 

meus desejos mais audazes [...] Mas o motivo pelo qual me permito 

aceita-lo justifica-me perante mim mesmo e deixa-me aparecer diante 

de vós com a inteira liberdade do sentimento mesmo nas amarras da 

mais alta obrigação. Tenho uma dívida a pagar, não a vós, mas à 

humanidade.
42

 

 Como gesto de agradecimento, Schiller resolveu então escrever uma série de 

cartas endereçadas a Friedrich Christian contendo suas ideias sobre a beleza. Sobre este 

tópico, Schiller escreveu a seu amigo Körner: 

Logo começarei minha análise do belo. Eu tratarei em cartas ao Príncipe 

de Augustenburg, com quem agora já me correspondo sobre esta 

matéria. Devo a ele uma prova pública de atenção, e sei que ele não é 

insensível a isso. Além disso, tenho com uma tal roupagem a grande 

vantagem de que um tratamento mais livre e agradável tornar-se para 

mim como que um dever, e que posso fazer da minha incapacidade para 

dogmatizar um mérito para mim, pois tais cartas a um tal homem 

realmente não o permitiria.
43

 

Tida como destruída por um incêndio ocorrido em 1794, esta primeira tentativa 

de formulação da teoria contida em A educação estética foi resgatada e publicada pela 

primeira vez apenas 80 anos depois. Hoje, temos acesso a 5 destas cartas que contêm a 

gênese do pensamento e do projeto estético da obra A educação estética do homem. 

De forma semelhante à sua versão final, estas cartas preliminares também se 

iniciam apresentando a visão do autor sobre os acontecimentos de ordem política da 
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época. Na carta de 13 de julho, Schiller questiona-se acerca das motivações de se deter 

sobre a arte em tal conturbada época: 

Não é extemporâneo preocupar-se com as necessidades do mundo 

estético onde os assuntos do mundo político apresentam um interesse 

tão mais imediato?
44

 

Da mesma forma como apresentado na Carta V, a carta a Augustenburg de 13 de 

julho coincide no diagnóstico do homem moderno, que não possui desenvolvimento 

ético necessário para concretizar as mudanças sociais: “O momento era o mais 

favorável, mas encontrou uma geração corrompida que não mais lhe era merecedora e 

não soube nem dignifica-lo nem usa-lo”.
45

 Mas de que forma ele interpreta aqui esta 

corrupção de caráter sobre a qual fala? De modo inicialmente semelhante à formulação 

presente em A educação estética, Schiller identifica um duplo descompasso nas classes 

de sua época, uma entregue ao seu lado mais rude, outra que, mesmo nutrida da cultura, 

ainda assim não possui um desenvolvimento suficiente: 

Aqui o mais revoltante embrutecimento, lá o extremo oposto do 

afrouxamento: os dois mais tristes descaminhos nos quais o caráter 

humano pode se perder, unidos numa época. Nas classes inferiores nada 

vemos senão impulsos rudes e sem lei que desprendem do vínculo 

suprimido da ordem civil correndo em busca, com o indócil furor, de 

satisfação animal [...] Por outro lado, as classes civilizadas nos 

oferecem o espetáculo ainda mais deplorável do afrouxamento, da 

fraqueza de espírito e de uma degradação do caráter que é tanto mais 

revoltante quanto mais a própria cultura participa disso.
46

 

É importante notar, entretanto, que Schiller aqui não utiliza as categorias de 

“bárbaros” ou “selvagens” para designar esses posicionamentos tal como faz claramente 

na carta IV de A educação estética: 

O homem, entretanto, pode ser oposto a si mesmo de duas maneiras: 

como selvagem, quando seus sentimentos imperam sobre seus 

princípios, ou como bárbaro, quando seus princípios destroem seus 

sentimentos.
47

 

Em verdade, a classificação da barbárie e da selvageria nas cartas preliminares 

aparecerá apenas tardiamente e terá um significado diverso do apresentado em A 

educação estética: “selvageria é humanidade totalmente não desenvolvida, e barbárie, 
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humanidade falsamente desenvolvida”.
48

 Dessa forma, a primeira categoria, de grande 

importância de A educação estética, não assume o mesmo significado e nem 

importância equivalente em sua primeira formulação. Schiller, nas cartas preliminares, 

nota a diferença de apropriação dos preceitos racionais pelas diferentes classes, tal qual 

o faz na versão final, mas o faz sob um ângulo diferente: aqui estes termos se mostram 

numa escala de desenvolvimento teleológico e não de equilíbrio. Segundo o autor, na 

carta de 3 de dezembro: 

Aos ânimos rudes, aos quais faltam ao mesmo tempo formação moral e 

estética, a apetição dá imediatamente a lei, e ele agem meramente como 

apetece aos seus sentidos. Aos ânimos morais, aos quais, porém falta 

formação estética, a razão dá imediatamente a lei, e é meramente pela 

consideração ao dever que eles vencem a tentação.
49

 

Esta “humanidade falsamente desenvolvida” será exatamente a humanidade de 

seu tempo, a que incorreu em atos condenáveis durante a revolução. Os selvagens são 

indivíduos sem incidência da razão, os bárbaros são ânimos morais não completamente 

desenvolvidos, em que a razão atua de forma problemática. Aqui, como em A educação 

estética, a aposta é numa formação estética que possa reformular o homem indigno do 

período de mudanças da época da Revolução. 

Schiller mantém um tom crítico ao interpretar os acontecimentos da política de 

sua época, em particular a tentativa da constituição de novas leis e de um novo Estado 

fundado a partir da Revolução. Frente aos atos de violência e aos excessos cometidos 

pelos revolucionários, ele alerta para a necessidade de melhorar o homem antes que se 

pense em reformular a estrutura social através da transformação do Estado: 

Confesso que considero extemporânea toda tentativa de constituição de 

um Estado a partir de princípios (pois qualquer outra é mera obra de 

emergência e remendo), e como quimérica toda esperança nela fundada, 

até que o caráter da humanidade tenha sido novamente elevado de sua 

profunda decadência – um trabalho para mais de um século.
50

 

Mesmo servido da cultura e dos ideais do Esclarecimento, o homem moderno 

falha ao tentar efetuar as mudanças necessárias. Os conceitos e o desenvolvimento 

racional, segundo Schiller, já avançaram suficientemente e, ainda assim, parte da 

população da época – as classes baixas – sequer se apropria deles. Isso se dá, segundo o 
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autor, pois há um descompasso entre o aprendizado desse saber e a atuação dos 

indivíduos no campo da política, tornando o conhecimento apenas “cultura teórica”.
51

 É 

necessário obter uma nova maneira de restituir o caráter do homem, reatar a ligação 

entre razão e prática e, ao mesmo tempo, que esta tarefa seja realizada antes de 

reformular o Estado e fora de seu raio de influência. O caminho escolhido por Schiller, 

sabemos, é o do contato com a arte, que trará ao homem o ânimo necessário para mudar 

sua forma de agir. A solução das cartas a Augustenburg para o problema passa por esse 

cultivo do contato com as artes e do desenvolvimento de uma cultura estética: 

A necessidade mais urgente da nossa época parece-me ser o 

enobrecimento dos sentimentos e a purificação ética da vontade, pois 

muito já foi feito pelo esclarecimento do entendimento. Não nos falta 

tanto em relação ao conhecimento da verdade e do direito quanto em 

relação à eficácia deste conhecimento para a determinação da vontade, 

não nos falta luz quanto calor, tanta cultura filosófica quanto estética.
52

 

Ainda sobre o potencial da razão em modificar a alma humana, afirma que o 

Esclarecimento e a arte devem andar juntos e não há mudança política possível que não 

passe pelo acompanhamento da moral, com base em princípios racionais juntamente ao 

desenvolvimento do gosto. É apenas pelo gosto que a humanidade terá energia para 

agir, mas apenas seguindo as vias do Esclarecimento é que ela poderá efetivamente 

construir uma sociedade verdadeiramente moral e igualitária. Desta maneira, como se 

pode observar na carta de 11 de novembro, ainda que o problema objetivo do 

conhecimento persista, mantendo-se a necessidade de discutir e desenvolver os 

conceitos filosóficos, é no problema subjetivo da humanidade, ou seja, na falha da 

vontade do homem, na falta de energia para agir, que reside o grande impasse da 

modernidade: 

Esta virilidade do espírito é o objeto da cultura prática, e na medida em 

que a energia de decisão é pois necessária para transitar do estado dos 

conceitos confusos aos conhecimentos mais claros, o caminho à cultura 

teórica tem de ser aberto pela cultura prática. Por esta razão, 

Magnânimo Príncipe, reputei-me autorizado a declarar a última como a 

necessidade mais urgente de nossa época, pois todas as experiências me 

convencem de que não só impedimentos objetivos (insuficiência da 

ciência) como antes impedimentos subjetivos (falha da vontade) se 
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opõem ao esclarecimento, e que se agora ainda suportamos o jugo dos 

preconceitos, é apenas por causa da indolência do espírito.
53

 

Mais distante da questão transcendental e mais próximo da causal, o papel da 

arte nestas cartas preliminares está muito menos como meta última da humanidade do 

que como um impulsionador de reflexão e auxiliador de formação do caráter. O 

desenvolvimento de uma cultura estética em contraposição à cultura teórica, dessa 

maneira, aqui é figurado principalmente como um potencial educacional, de 

enobrecimento do caráter e de apoio à moral: 

Considero esta última como o mais eficaz instrumento de formação do 

caráter e, ao mesmo tempo, como aquele que deve ser mantido 

inteiramente independente da situação política e, portanto, mesmo sem 

a ajuda do Estado.
54

 

 A tarefa do homem moderno será, então, desenvolver uma cultura estética para 

que a má disposição do espírito humano se desvaneça, e para que o Esclarecimento 

possa atuar na efetividade: “melhorar esta má disposição é, na minha opinião, a obra da 

cultura estética, que tem pois de caminhar continuamente ao lado da cultura 

científica”.
55

 

Na carta de 13 de Julho, assim como na carta II em A educação estética do 

homem, Schiller introduz o conceito de cidadão do mundo (Weltbürger) e de cidadão da 

época (Zeitbürger). Ao introduzir estes conceitos aqui, Schiller busca explicar de que 

forma a arte se relaciona com a humanidade e como o homem de seu tempo a retrata, 

além de traçar um paralelo com o que acredita ser o ideal da arte em si. O cidadão do 

mundo denota o espírito cosmopolita do homem moderno, que na sua ação deve visar a 

um bem comum e universal a todos os homens. Ele age e pensa de forma a considerar 

toda a coletividade humana, de modo que suas ações superam a ligação entre sua 

individualidade e suas necessidades. O cidadão da época (Zeitbürger), por sua vez, é o 

homem que está mais atento às necessidades do período em que vive, o homem de 

costumes e crenças de seu tempo, que analisa os fatos e age conforme as urgências de 

seu tempo. Todo homem, entretanto, será sempre uma mistura de ambos, tanto cidadão 
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do mundo quanto cidadão da época: “é-se tanto cidadão do mundo quanto cidadão da 

época, cidadão do Estado, pai de família”.
56

  

Um dos desdobramentos da crise política despontada na Revolução Francesa, 

entretanto, foi justamente que as necessidades do cidadão da época fizeram com que os 

modernos se distanciassem dos ideais da razão. Sob grave ameaça dos Estados 

absolutistas, os cidadãos modernos do período pré-Revolução perdiam seus direitos e 

liberdade, o que os forçava cada vez mais a sair de seu estágio de letargia e a agir contra 

suas injúrias. Desta maneira, segundo a leitura de Schiller, este momento crítico para a 

situação sociopolítica da humanidade impulsiona-a prematuramente à ação que, 

alienada da práxis da razão, reage como numa relação primitiva de sobrevivência frente 

a uma ameaça. O homem moderno cede à pressão da necessidade de sua época e perde 

de vista a visão ideal do cidadão do mundo. 

Nesta carta, Schiller estabelece uma relação direta entre a soberania da 

necessidade do cidadão da época e a corrupção do caráter moderno, na medida em que 

os preceitos filosófico do Esclarecimento entram em conflito com os costumes e com a 

cultura da época. O cidadão da época não possui o desenvolvimento moral necessário 

para alcançar o ideal e nem a filosofia crítica, nem o Estado poderão mudar este 

panorama, pois não conseguiram transpor imaculadamente os ideais da razão à vida 

prática. Isso explica, na leitura do autor, o retrocesso e a barbárie que se verificaram 

então: incapazes de internalizarem os ideais de liberdade, pela distância entre a cultura 

teórica filosófica e os costumes dos homens modernos, os atos revolucionários tornam-

se atos de terror, violência e tirania, pois as mudanças na consciência do homem não 

foram solidificadas e não passam de vislumbres de um ideal, um momento de liberdade 

que sucumbe a atos de descomedimento. Para que o homem possa sair deste impasse, 

primeiramente, é preciso que ele atue como cidadão do mundo, que desfaça a relação de 

mera necessidade com seu tempo: 

Esta tem de abandonar a realidade e elevar-se com uma certa ousadia 

sobre a necessidade do presente, pois a arte é filha da liberdade. Agora, 

porém, impera a necessidade, e a pressão da situação física, a 

dependência do homem de mil relações que o agrilhoam e o enredam 
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cada vez mais com a realidade não ideal, impede o livre voo às regiões 

do ideal.
57

 

 Mas de que maneira, exatamente, estes ideais poderão ser absorvidos pelo 

cidadão da época? A cultura teórica, aos olhos de Schiller, quer uma educação 

puramente moral baseada nos princípios racionais para que estes, quando internalizados, 

sejam reproduzidos na cultura prática, na vida ativa do homem. Semelhante à carta IX 

de A educação estética, a carta a Augustenburg de 13 de Julho identifica um círculo 

lógico nesta empreitada da razão: “o caráter do cidadão depende tanto da constituição 

quanto esta repousa sobre o caráter do cidadão”.
58

 A cultura prática depende das 

formulações da cultura teórica e, por outro lado, a cultura prática é condição da cultura 

teórica. Pelas vias da educação da cultura teórica da razão, dessa forma, o Estado é 

incapaz de desenvolver de maneira adequada a condição da consciência do homem, ora 

apenas reproduzindo ações de maneira prática, ora apenas desenvolvendo conceitos 

abstratos e meramente formais. 

Ao contrário da cultura teórica, a cultura estética não ataca diretamente os 

costumes do homem moderno e atua fora do raio de influência do Estado. Isso se dá, 

primeiramente, pela sua forma de representação: o objeto estético encontrado na obra de 

arte está num nível ontológico distinto da realidade, ele é uma imagem, aparência 

(Schein). A arte, desta forma, cria um espaço virtual no qual o objeto existe apenas 

como representação, uma remodelação feita pelo artista. Esta representação, por sua 

vez, não se choca com a realidade prática, mantém uma autonomia quanto à verdade dos 

fenômenos; ela se mantém num campo distinto e se assume como uma ilusão. 

A cultura estética, para Schiller, trabalha o aprimoramento moral através de uma 

ponte entre a sensibilidade e o ideal, pois na arte o homem pode abdicar de suas 

carências e vislumbrar o ideal sem o choque violento da educação moral forçada pelo 

Estado. Na arte, portanto, o homem tem um espaço privilegiado para exercitar as formas 

do ideal desvinculadas do ataque dos costumes da época, crenças ou percepções 

cotidianas. 
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 O ideal da arte, assim como o do homem, não está ligado à cultura da época, 

ainda que se ajuste a ela. A natureza da arte não se detém reclusa ao seu tempo, mas, 

pelo contrário, ascende para uma forma ideal. Sobre as leis da arte, Schiller diz: 

As leis da arte não estão fundadas nas formas mutáveis de um gosto da 

época contingente e com frequência totalmente degenerado, e sim no 

necessário e no eterno da natureza humana, nas leis originárias do 

espírito. Da parte divina do nosso ser.
59

 

 Ainda que o livre do problema do círculo lógico entre cultura prática e teórica, 

esta solução, sabemos, introduz um novo problema. Já que a representação da arte difere 

no nível ontológico, tornando a representação artística heterônoma, a relação entre 

realidade e contemplação estética, entre beleza e liberdade, se dá apenas sob a forma de 

uma analogia. A arte nas cartas preliminares, por isso, funciona apenas como um 

suporte para o aprimoramento do homem que não pode contar com o Estado para tal 

tarefa. Sendo assim, esta primeira versão do texto desenvolve tanto uma teoria da beleza 

quanto mais uma teoria do gosto. Ela pretende mostrar como, de uma forma 

aproximativa, o contato com as artes pode fazer a vontade do homem atuar em direção à 

virtude, como o desenvolvimento do gosto pode auxiliar na educação moral do homem. 

 Schiller inicia sua carta de 3 de dezembro apresentando de forma geral o papel 

do gosto na formação moral do homem e, como ponto de saída, a formulação kantiana 

acerca do funcionamento da ética e da moral, ligadas intimamente às leis da razão: 

Confesso já previamente que no ponto principal da doutrina dos 

costumes penso de modo perfeitamente kantiano. Creio e estou 

convencido de que se chamam éticas somente aquelas nossas ações às 

quais somos determinados apenas pelo respeito à lei da razão, e não por 

impulsos, por mais refinados que estes sejam e quais nomes imponentes 

as acompanhem.
60

 

 É interessante notar, dessa maneira, como é cerceada esta problemática moral 

nas cartas a Augustenburg em contraste à nova posição do autor n’A educação estética 

do homem. Nesta primeira versão, o impulso sensível, intimamente ligado à satisfação 

de necessidades físicas e mundanas, é o obstáculo a ser superado para que a razão possa 

efetivamente atuar na realidade prática. Em outras palavras, o gosto nas cartas a 

Augustenburg realiza a tarefa de mediar o impulso sensível e a razão, ele será o que 

possibilita ao homem sair de um estado de passividade natural e adentrar num estado de 
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ação, de autoatividade. Nas Cartas a Augustenburg, o impulso sensível é “o mais 

perigoso inimigo interno da moralidade”,
61

 e deve sofrer a incidência do gosto para que 

se modifique e atue de forma concordante aos princípios racionais, para que seja 

refinado e possa auxiliar (ainda que indiretamente) em ações éticas realizadas pela 

vontade.  

 Observa-se assim como o chamado “impulso sensível” nas cartas a 

Augustenburg assume um significado muito mais próximo de uma passividade natural, 

dos instintos de sobrevivência mais rústicos da natureza humana, do que aquele do 

conceito par de A educação estética, responsável por uma atividade positiva da alma 

humana, pela potência existencial e pelos desdobramentos físicos da alma na 

efetividade. De forma semelhante à carta III de A educação estética, a carta de 21 de 

novembro a Augustenburg faz um paralelo histórico do homem moderno ao homem 

primitivo: 

O que era o homem antes que a arte formadora da alma lhe tocasse com 

a mão? O mais obstinado egoísta entre todas as espécies animais e, 

apesar de toda disposição para a liberdade, o mais dependente escravo 

dos sentidos.
62

 

 Schiller pretende demonstrar nesta figura do homem primitivo o nascimento do 

belo e os primeiros sinais do homem em busca de uma emancipação da natureza e de 

seu impulso animalesco de sobrevivência. Neste primeiro estágio, no qual a satisfação 

imediata impera, o homem se encontra no que o autor chama de “estado natural”, numa 

relação belicosa com a natureza e de nutrição egoísta de si mesmo: 

Tudo o que ele podia subjugar, reclamava como propriedade; todo com 

que o seu vigor não ousava se medir era um ser hostil que estava 

armado contra ele.
63

 

Nesta carta, Schiller indica como o primeiro advento da beleza no espírito, 

através do adorno e do enfeite, começou a moldar os hábitos do homem, fazendo-o 

transitar de um estado natural a caminho de uma humanidade ética. O apreço por 

adornos, segundo o autor, demonstra a primeira ruptura de uma relação belicosa do 

homem com seu ambiente e seus semelhantes, pois pela primeira vez as necessidades 

artificiais se sobrepuseram às naturais. Pela primeira vez o homem saiu de um estado de 
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mera satisfação material e elevou parte da sua interação com os objetos a um nível 

formal. Ou seja: em último caso, só se passa a ser homem e se deixa de ser uma forma 

de vida animal quando a razão passa a atuar no homem através de uma percepção 

estética, quando a percepção da mera matéria é substituída, mesmo que de forma fraca e 

momentânea, pela abstração da razão. Isto, dirá, é o seu diferencial, que permite fundar 

a humanidade como tal, o que possibilitará que ele se apresente a seus semelhantes fora 

de uma relação de violência e dominação: 

Agora o selvagem também começa a estar atento à impressão que ele 

causa aos outros. Ele quer comprazer. Já esta única emoção o torna um 

homem.
64

 

 Ainda que reservadas, estas mudanças de comportamento revelam, em verdade, 

a potência essencial que a beleza desenvolve na alma humana: uma reestruturação do 

entendimento impulsionada pelo desinteresse relativo ao objeto presente em uma 

contemplação puramente estética. Quando a forma se torna mais importante que a 

matéria, quando a razão se sobrepõe à sensibilidade, se dá o primeiro passo em direção 

à formação (Bildung) do homem: 

Por mais que todas estas primeiras tentativas, como afastamentos da 

simplicidade da natureza, caiam no aventureiro, no sem gosto e no 

absurdo, elas são porém assim justamente porque são afastamentos da 

natureza, efeitos de uma faculdade de formação mais livre e, por isso, 

dignas de um grau de estima como o primeiro anúncio da liberdade da 

razão.
65

 

 Esta faculdade de formação (Bildungsvermögen) é exatamente aquilo que o 

gosto, como pretende demonstrar o autor, auxilia a desenvolver indiretamente ao tirar o 

selvagem de sua condição de escravo da necessidade. A partir do momento em que o 

selvagem incorpora o gosto e assume para si uma postura mais ativa e gradativamente 

mais livre, ele avança para um estágio intermediário entre o indivíduo livre e o estado 

natural, ele se torna “bárbaro”: “pois selvageria é humanidade totalmente não 

desenvolvida, e barbárie, humanidade falsamente desenvolvida”.
66

 

O gosto, entretanto, mais do que um suavizador da natureza violenta do homem 

e instrumento de refinamento dos hábitos, apresenta sua principal função na 

aproximação da razão em direção à da sensibilidade: 
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A tensão da faculdade de pensar é necessária para separar a forma, 

unicamente na qual a verdade está contida, da matéria. Portanto, para 

garantir as faculdades sensíveis, que sempre se atem à matéria, para a 

atividade pura da razão vencer a resistência delas, é necessário 

converter de novo as formas em matéria, vestir as ideias com intuições e 

afetar a força passiva pelas operações da força ativa.
67

 

Dessa forma, Schiller veda completamente a possibilidade de obtenção de 

verdade no plano puramente material. Como demonstrado, o gosto alinha o sentimento 

com o pensamento, fazendo com que ele atente mais às formas do que à materialidade 

dos fenômenos. Este movimento cíclico de ascensão à forma e retorno à matéria é 

responsável por fazer com que as leis da razão penetrem mesmo nas relações mais 

mundanas da humanidade. O gosto atua sobre a recepção humana dos fenômenos, 

garantindo que o homem aja conforme a razão com facilidade: 

O belo não serve pois apenas para elevar os sentidos à faculdade de 

pensar e para transformar o jogo em algo sério; ele também ajuda, em 

contrapartida, a fazer com que a faculdade de pensar desça aos sentidos 

e a transformar o sério em jogo. O primeiro destes dois ganhos o gosto 

merece da parte sensível do mundo; o segundo da parte pensante.
68

 

Uma obra de arte cumpre o seu papel, portanto, quando, através apenas de sua 

fruição, ambos os movimentos se realizam de uma só vez, elevando o sentimento à 

forma e retornando à matéria como num único movimento, sem que a rigorosidade da 

lei se aferroe à sua representação. Um bom artista, dirá o autor, será aquele que impede 

que o entendimento do espectador atue logicamente, que esse duplo processo chegue ao 

espectador apenas como um efeito. Uma boa obra “tem que ocultar o aparato lógico 

pelo qual conduz o entendimento do seu leitor”.
69

 O bom autor desfaz a necessidade de 

percorrer o longo e pesaroso percurso do pensamento para chegar à verdade e a 

transporta suavemente para a representação estética. Nisto reside a principal diferença 

da absorção da verdade pelo ensino racional e pela ação do gosto: 

O professor dogmático, poder-se-ia dizer, nos impõem seus conceitos; o 

socrático os tira de nós; o orador e o poeta nos dão a oportunidade de 

criá-los com aparente liberdade a partir de nós mesmos.
70

 

É dessa forma que o gosto ajuda na formação moral do homem: ele atua 

indiretamente, repelindo, pelas vias da sensação, tudo aquilo que é contrário às leis da 
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razão. Ele despreza a inverdade apenas como num reflexo do próprio impulso da 

sensibilidade para alinhar seus interesses com aqueles da razão. Através do gosto nós 

“colocamos um limite aos ímpetos da natureza”.
71

 

É importante notar, entretanto, como o papel da sensibilidade estará aqui sempre 

em segundo plano se comparado ao papel da razão, e intimamente ligado a um estado 

contrário à liberdade antes da atuação dessa faculdade. A parte sensível da alma 

humana, segundo Schiller, será sempre um empecilho para o homem que visa agir 

eticamente, pois é da natureza do impulso sensível que ele seja compelido a satisfazer 

carências individuais e efêmeras do indivíduo. Em seu anexo à carta de 11 de 

novembro, Schiller ao diferenciar as duas partes da alma se refere à sensibilidade como 

um estado de dependência, que força o homem a agir segundo impulsos que lhe são 

exteriores, enquanto a razão, por determinar leis fundamentadas no próprio sujeito, 

produz um estado de liberdade.
72

  

A carta de 3 de dezembro se inicia com a declaração do autor, colocando-se de 

saída como um rigorista moral: “Admito com os mais rígidos moralistas que a virtude 

tem de repousar pura e simplesmente sobre si mesma e que não cabe referi-la a nenhum 

outro fim diferente dela”.
73

 Dessa forma, ainda que sua posição não seja de todo 

kantiana, a elaboração de sua teoria do gosto como impulsionador da virtude concorda 

em favorecer o lado racional do homem sobre a sensibilidade. O papel do gosto não é 

tanto influenciar nas escolhas das ações do homem, produzir ação moral, mas regular a 

sensibilidade de tal modo que ela não impeça tais ações de ocorrerem. 

Uma ação moral, segundo Schiller, tem a virtude como fim e nada além dela 

mesma. Tal ação deve obter seu único fundamento nas leis da razão, vedando todo o 

auxílio externo como, por exemplo, o da arte: 

O ético jamais pode ter um fundamento que não ele mesmo. O gosto pode 

favorecer a moralidade da conduta, como espero provar na presente carta, mas 

ele mesmo nunca pode produzir algo moral através de sua influência.
74
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Por outro lado, o indivíduo que executa esta ação deve fazê-lo por obra de sua 

própria vontade e não segundo interesses outros que não o próprio bem em si. Dessa 

maneira, o gosto não pode atuar diretamente sobre as leis da razão ou na disposição 

racional bem ou mal preparada pelo indivíduo, mas sobre a relação externa a estas 

ações, sobretudo naquilo que atua como obstáculo para se exercer uma ação puramente 

moral: 

Toda imoralidade na realidade parece surgir, pois, da colisão do bom 

com o agradável, ou, o que chega a ser o mesmo, da apetição com a 

razão, e ter como fonte, por outro lado a força dos impulsos sensíveis e, 

por outro lado, a fraqueza da faculdade da vontade moral.
75

 

Como afirma em sua carta de 13 de julho, as bases para o desenvolvimento da 

racionalidade já foram bem estabelecidas na tradição filosófica. Portanto, para que o 

agir moral possa ser garantido é preciso investigar a parte da equação moral relativa ao 

domínio das tentações e das potências que desviam o caminho da racionalidade. Ou 

seja, trata-se não mais de estabelecer como uma boa virtude se sobrepõe às tentações, 

mas antes como mesmo uma vontade fraca, mesmo com sua parte racional fraca, poderá 

agir moralmente: 

Ou tem-se de fortalecer o partido da razão e a força da boa vontade, de 

modo que nenhuma tentação possa domina-la, ou tem-se de romper o 

poder da tentação para que mesmo a razão mais fraca e a boa vontade 

mais fraca ainda lhe sejam superiores.
76

 

O impulso sensível, desta maneira, será identificado como o detrator da razão. O 

diagnóstico histórico de Schiller, tanto quando se refere ao homem pré-histórico quanto 

ao homem da Revolução Francesa, aponta para a nocividade desta configuração do 

homem na qual os impulsos sensíveis se sobrepõem à virtude. O primeiro, no estado 

natural, opera numa relação animalesca de saciedade das necessidades do indivíduo, 

sendo-lhe totalmente vedada a mera possibilidade de uma ação pela vontade. Neste 

estágio ele é membro passivo e constituinte da natureza e age através de seus impulsos. 

Ele é, portanto, selvagem, pois não há atuação da razão sobre ele. O homem da 

Revolução, por outro lado, ainda que não se encontre num estado natural também cede, 

quando assume uma posição de cidadão da época, aos seus impulsos de sobrevivência, 

também substitui o ideal pelo efêmero e age viciosamente, cometendo excessos e atos 
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imorais. Este é o homem bárbaro, que não desenvolveu completamente seu ânimo. O 

impulso sensível, dirá o autor, toma as rédeas da vontade e despreza as leis racionais: 

Este impulso sensível está incessantemente ocupado em atrair a vontade 

em seu interesse, que, no entanto, está sob leis éticas e tem sobre si a 

obrigatoriedade de nunca se encontrar em contradição com as 

exigências da razão. O impulso sensível não conhece porém nenhuma 

lei ética e quer ter realizado seu objetivo através da vontade, pouco 

importa o que a razão possa dizer sobre isso.
77

 

O gosto, portanto, será a chave para o impasse moderno, tirando o homem de sua 

posição de escravo das necessidades e servo das tentações sensíveis e dando aos já 

instruídos os mecanismos necessários para superar as imperfeições da época. O 

refinamento estético, dessa maneira, opera numa instância mais elevada do que o 

homem educado apenas moralmente, ele completa e substitui a virtude, impondo um 

limite aos ímpetos naturais.  

É importante notar, entretanto, que Schiller não considera como éticas ações 

produzidas pelo ânimo refinado pelo gosto. Ele apenas muda o direcionamento da 

sensibilidade, filtrando os impulsos sensíveis. A relação entre gosto e ânimo, em 

verdade, ainda atua de forma semelhante à imposição natural, pois ele não é capaz de o 

retirar da forma passiva de reagir aos fatos, ainda não há âmbito de escolha: 

O gosto, a saber, também rege o ânimo apenas através do atrativo do 

prazer – de um prazer nobre, sem dúvida, pois sua fonte é a razão – mas 

onde o prazer determina a vontade, aí não há nenhuma moralidade, aí 

ocorreu meramente uma troca de grilhões.
78

 

Schiller coloca o gosto apenas como um adendo à moralidade, ele atua como 

complemento da ação moral suprindo a virtude de elementos que possam garantir que 

ela atue mesmo onde ela antes falharia frente às tentações da sensibilidade. O gosto 

desloca o prazer do homem, retirando tudo aquilo que é vil e afronta as leis racionais. O 

homem que é educado esteticamente só se sentirá compelido a realizar ações morais, 

pois todos os vícios, após o contato com as obras do gênio da arte, agora lhe causam 

repulsa. A partir do momento em que o gosto passa a dominar os ânimos da 

humanidade, a ação moral, antes realizada apenas pelo dever, passa a ser movida 

também pelo prazer. O homem estético atua moralmente e obtém prazer em fazê-lo. 
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O gosto atua apenas na passividade e, portanto, apenas reformulando o modo de 

operar da sensibilidade. Ele retira tudo o que poderia ser vicioso da mera possibilidade 

de ser realizado. O gosto atua nos impulsos sensíveis, tornando o ânimo indiferente a 

suas tentações. Ele atua, portanto, apenas na relação passiva do homem com os fatos: 

O gosto não pode causar nenhum prejuízo à verdadeira virtude, embora 

todos aqueles casos em que o impulso natural provoca o primeiro 

estímulo, já decide diante do seu tribunal acerca daquilo que senão a 

consciência teria de ter reconhecido, e portanto é a causa de que, entre 

os que são regidos por ele, se encontre muito mais ações indiferentes do 

que verdadeiramente morais.
79

 

Sendo assim, o gosto auxilia no combate aos vícios pois atua numa instância 

anterior à ação moral, agilizando o trabalho da razão para compelir o ânimo em direção 

à moralidade. Antes do gosto apenas o rígido dever o fazia, agora ele terá a parcela 

estética de sua alma levando-o nesta direção harmonicamente. Mais que isso, o gosto 

possibilita o exercício da verdade mesmo em ânimos fracos em que a virtude ainda não 

se instalou com maestria: 

Ele afina nossa sensibilidade em proveito do dever, e faz portanto que 

mesmo um grau menor de força de vontade moral esteja à altura do 

exercício da virtude.
80

 

A beleza, assim, funda no homem a virtude estética, que será exatamente esta 

que atua apenas reorganizando os impulsos sensíveis, garantindo que a vontade atue de 

acordo com as leis da razão em um ânimo fraco ou não suficientemente desenvolvido. 

Em outras palavras, o gosto permite que a razão desça à sensação e a reformule, 

suprimindo seus impulsos e harmonizando a alma humana através desse impedimento 

da ação natural de sua parte sensível.  

Ainda que a virtude estética, entretanto, leve o homem a agir conforme a razão, 

este não o faz segundo o dever, mas apenas porque lhe é prazeroso, o que não configura 

uma ação moral. Assim sendo, qual seria o papel de uma beleza que apenas atua na 

retificação dos impulsos sensíveis e não fundamenta a ação? Poderia esta ser um 

fundamento geral a fim de resolver o impasse político de sua época? Mesmo não 

desenvolvida por completo, devido ao aspecto fragmentário do texto, temos uma 

indicação da tese em sua última e breve carta de dezembro ao príncipe de 
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Augustenburg: não será a moral mas o gosto que trará a unidade à organização social. 

Em sua última carta, Schiller aponta: “Somente o gosto traz uma unidade harmônica à 

sociedade, pois funda uma unidade harmônica no indivíduo”.
81

 

A tese das cartas a Augustenburg, dessa forma, é a de que para fundar uma 

harmonia social é necessário reconfigurar a sensibilidade do homem através do gosto, 

para que ela atue de acordo com as finalidades racionais, afinando-a consonante à 

forma, à razão. A virtude estética, por sua vez, possibilita a ação da razão no mundo 

físico sem que seja preciso a reformulação do Estado. O gosto atua de forma positiva 

tanto no indivíduo das classes baixas, que não possui instrução nos conceitos racionais, 

possibilitando que ele aja virtuosamente, quanto no indivíduo já esclarecido, dando a ele 

o benefício do prazer à ação ética.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio deste trabalho final tentei demonstrar, em linhas gerais, como foi 

tradado o papel da arte em dois momentos do texto baseado nas correspondências entre 

Schiller e o príncipe de Augustenburg. De forma aproximada, ambas as versões veem 

na arte a saída para o momento de tensão advindo dos processos revolucionários da 

França do século XVIII: seja em sua primeira versão, seja na célebre versão final, 

Schiller aposta na estética para ligar razão e sensibilidade e, resolvendo primeiro um 

problema interno da alma humana, abrir as portas para uma nova humanidade mais 

digna do período de mudanças. A arte, enfim, assume o papel de mediador das forças 

internas do homem, pondo-as em harmonia para que o homem atue de forma virtuosa na 

efetividade e aplique reais mudanças na situação sociopolítica de sua época sem recorrer 

a violências e vícios. 

 As diferenças se sobressaem, entretanto, quando nos aprofundamos na leitura 

individual dos textos e ressaltamos suas propostas separadamente: em A educação 

estética, como procurei indicar no capítulo 1, é possível notar o tom crítico com o qual 

Schiller analisa o papel da razão, encontrando em uso desmedido na modernidade 

grande parte da origem dos problemas sociopolíticos de seu tempo. Na versão final, 

tanto sensibilidade quanto razão podem ser causadoras de problemas no mundo prático; 

selvageria, quando há mais sensibilidade que razão atuando no homem e barbárie, 

quando a razão se sobrepõe à sensibilidade. A tarefa do homem moderno, segundo a 

leitura de A educação estética do homem, é equilibrar suas partes da alma para que 

ambas atuem em conjunto, sem que uma se sobreponha à outra. 

Em contrapartida, em Cartas a Augustenburg, vemos como esta preocupação se 

encontra ausente: nesta versão preliminar do texto, Schiller busca a todo momento a 

solução prática para que a razão se realize no mundo empírico, sustentando uma tese 

diferente de sua formulação da versão final. Segundo minha análise do texto contida no 

capítulo 2, o pensador identifica o homem numa escala de desenvolvimento, partindo de 

selvagem não dotado de razão, passando pelo bárbaro com racionalidade imperfeita, até 

o estágio de perfeição em que a razão se desenvolveu ao seu máximo, suprimindo a 

atuação da sensibilidade. 
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 A posição defendida neste trabalho, portanto, é a de que é possível identificar 

duas teses diferentes ao analisar as duas versões do texto: em A educação estética do 

homem, há equilíbrio entre razão e sensibilidade e em Cartas a Augustenburg, por outro 

lado, busca-se a harmonia por imposição da razão sobre a sensibilidade. 
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