
Textos sobre o Belo, o Sublime e o Trágico de Friedrich Schiller, tradução, introdução e 
notas de Teresa Rodrigues Cadete 
 
 Este livro encerra uma série de 10 textos, geralmente oriundos das lições proferidas 
pelo autor na Universidade de Jena e publicados na revista Neue Thalia entre 1792 e 1804. De 
entre a tessitura de temas e questões abordados ao longo das suas páginas, haverá a 
destacar, pela sua recorrência e pelo seu tratamento sistemático, o motivo da liberdade como 
fundamento da obra de arte. Segue-se um levantamento resumido dos pontos eventualmente 
mais relevantes para o tratamento da questão. 
 
1. A liberdade e o sublime 
 
 Em “Sobre o motivo do prazer com assuntos trágicos” (1792), Schiller resgata o 
carácter hedonista e lúdico da arte, contra a pretensão moralizadora de “alguns modernos 
filósofos da estética” (J.G. Sulzer, nomeadamente), opondo a estes uma recolha do objecto 
artístico enquanto fonte de experiência gratuita: a fruição artística não se merece, não pede 
sacrifício e não suscita remorso (p.27). Na senda de Kant, Schiller defende o “prazer livre” que 
a arte induz como activação das “forças intelectuais, razão e faculdade da imaginação” (p.29), 
através de uma inversão da habitual relação entre sensação e representação (porque, em arte, 
aquela nasce desta) e da reunião entre a “representação da conformidade aos fins” (fórmula 
recorrente que ajudará a sustentar a autonomia da estética e o espírito de auto-suficiência e 
soberania eficiente do Romantismo) e a sensação agradável que de tal conformidade decorre. 
Embora a serenidade possibilitada por uma manifesta conformidade a fins se manifeste em 
todas as actividades do espírito, sendo causa do “bom, verdadeiro, perfeito, belo, comovente, 
sublime”, a conformidade patente no objecto belo activa “o entendimento com a faculdade da 
imaginação” ao passo que o objecto sublime se dirige à “razão com a faculdade da 
imaginação”. 
 Com base neste hedonismo justificado, Schiller dedica-se a uma fascinante  
tipologização da organização das paixões e do aparato cognitivo, a qual recupera, em certa 
medida,  a dicotomia belo-sublime cunhada por autores como Burke ou Kant. As belas-artes 
materializam o belo, i.e., aquilo que satisfaz, em primeiro lugar, o entendimento e a 
imaginação, numa dissipação de tensões cognitivas. Tensões que o objecto sublime e 
comovente, por seu lado, desperta, induzindo sentimentos de limitação, impotência e 
desagregação naquele que o observa. É da essência do sublime cindir - e caprichar nessa 
cisão - as secções inferior e superior da cognição humana pois aquilo que se apresenta, se por 
um lado repugna e contradiz a sensibilidade, por outro, deleita e renova a razão. O tema é 
conhecido: a observação do sofrimento do indivíduo virtuoso, e que, na adversidade, se 
mantém obstinadamente virtuoso, é, para o espectador compassivo, fonte de prazer. Porquê? 
Porque no espectáculo de uma tal agonia,  a adequação à moral que liberta supera a 
adequação à natureza que fere e prejudica. Porque através dele ganha o espectador uma 
rampa de acesso à sua própria natureza racional e à necessidade interior chamada, 
propriamente, de “liberdade”. Ao revelar a contradição entre a esfera do desordenado e 
casuístico, capaz de interromper o fluxo tranquilo da vida do herói, e a ordem da subsistência 
racional, ética e interior, a experiência do sublime  e do patético coloca as duas sobre a 
balança de avaliação ontológica daquele que assiste ao espectáculo. O distanciamento entre 
plateia e orquestra abre lugar à consciência de que se trata de uma re-presentação, posto que 
as leis que aí vigoram, e o terreno que se pisa, são as do espírito humano (racional, ético e 
artístico) e esta mesma consciência repete,  a cada mudança de cena, a própria justificação do 
“sublime”: é a razão humana que encena e verga aos seus termos a não mais que aparente 
humilhação da própria razão (i.e., da liberdade) às mãos da contingência indomável: “Embora 
experimente, ao contemplar estes grandes objectos, a minha impotência, experimento contudo 
também através deles a minha força. Não sou superior pela natureza, sou superado por mim 
próprio.” (p.209) 
 O tema é retomado em “Sobre o patético” (1793) e, em clave inspiradamente kantiana, 
em “Sobre o sublime” (1801). No primeiro texto, insiste-se na necessidade do sofrimento do ser 
sensível para manifestação da independência do ser racional enquanto “ser que actua”. Se 
antes Schiller escrevera contra os paladinos de uma arte ostensivamente moral (o que, 
seguindo o autor de Jena, é uma redundância, e a redundância é o mais mortal defeito 
artístico) escreve agora contra o estéril classicismo da  dramaturgia francesa e contra a sua 

Vítor Moura 
Universidade do Minho



indisponibilidade para realmente entender o pathos helénico que, à época, os alemães 
haveriam de re-ensaiar. No teatro francês, a “decência” não sofre e a dignidade sufoca a 
humanidade. Desgostado, Schiller recorda que não fora essa a lição transmitida pelos 
anfiteatros da Antiguidade: “ferido, Marte grita de dor com a intensidade de dez mil homens e 
Vénus, escoriada por uma lança, sobe a chorar para o Olimpo e amaldiçoa todos os 
combates.” (p.167) Repudiar, por decoro ou por bom gosto, o tom patético da dor, “a delicada 
sensibilidade para o sofrimento” dos gregos, é voltar as costas às duas primeiras leis da arte 
trágica: “apresentação da natureza sofredora” e “apresentação da resistência moral ao 
sofrimento”. Em recado aos franceses, Schiller pede que, em  primeiro lugar, se faça justiça à 
Natureza, em segundo lugar à Razão e só em terceiro ao Decoro. Encenar o sofrimento, 
reservando em tal encenação um lugar para a compaixão e outro para o distanciamento, é 
condição de  subordinação da natureza sensível – imolada, esgotada, incapaz de emancipação 
– à inteligência que se materializa nas próprias regras de tal encenação e na compreensão de 
tais regras por parte do espectador. A tranquilidade trazida pela convenção do palco cénico é 
tanto mais poderosa no seu objectivo libertador quanto mais capaz de suportar sobre as suas 
tábuas o sofrimento e a dor. É então, através de uma arte capaz de tornar visíveis as suas 
formas normativas aplicando-as a um conteúdo-tópico que, ao mesmo tempo que parece 
constituir-se como anulação da vontade humana, é por essa mesma vontade superado, que “o 
patético se torna estético na medida em que é sublime (...) pois tudo o que é sublime provém 
apenas da razão” (p.168). A “resistência ao sofrimento”, marca da verdadeira tragédia, 
propicia-se, deste modo, de duas maneiras, a saber, pelo esforço militante do herói e pela 
glória das leis da própria tragédia, em mais uma celebração do espírito humano, capaz de 
absorver em si mesmo a sua própria finitude: a morte, a injustiça, o horror. Este triunfo inspira a 
Schiller passagens onde a metáfora política é suficientemente clara como que para nos lembrar 
de que a questão não se encontra restringida ao campo do estético: “Escorraçados de todas as 
barricadas que podem proporcionar protecção física ao ente sensível, lançamo-nos no burgo 
invencível da nossa liberdade moral, ganhando precisamente com isso uma segurança 
absoluta e infinita ao darmos como perdida uma mera protecção comparativa e precária no 
campo de fenómeno (...) não podemos adquirir de outro modo esse alto sentimento  de 
liberdade senão por meio de sofrimento” (p.175).  
 Á semelhança do que Burke havia proposto na sua Investigação Filosófica sobre a 
origem dos nossos conceitos de Sublime e de Belo, em Schiller, tal como um atleta se põe à 
prova, a Razão põe-se à prova em cada apresentação do sublime, e em cada obra-prima 
ocorre a sagração (prevista) da liberdade enquanto (a) capacidade de domínio racional e (b) 
auto-imposição da normatividade que nos compraz ao fomentar o aparecimento de objectos 
que são “conformes a fins”. No caso do objecto sublime, poderá observar-se que tal 
conformidade é dupla pois que ocorre tanto no plano do “formal”, na adequação entre as regras 
artísticas e a correcção do objecto por elas produzido, como no plano “moral”, pois mesmo “a 
tristeza produzida pela consciência da imperfeição moral [Ricardo III, Iago ou Lovelace, por 
exemplo (cf. p.36)] é conveniente, uma vez que se encontra face a face com a satisfação que 
acompanha a acção moralmente correcta” (p.33). (Numa passagem que poderíamos comparar 
com o modo como Hobbes ou Rousseau entendiam o comprometimento moral do cidadão com 
o seu Estado, Schiller escreve que “um incorruptível sentimento de justiça e injustiça 
permanece vigilante na profundidade do peito do criminoso” (p.33) e é desta esquizofrenia 
entre praticar o mal e reconhecer o bem, que decorre boa parte do efeito dramaticamente 
sublime do sorriso do vilão ou do sofrimento do criminoso. A liberdade como reconhecimento e 
cumprimento de um imperativo interior, revela-se, nestes casos extremos, a contrario.) 

Em “Sobre a Arte Trágica” (1792), Schiller reforçaria o carácter “moral” da experiência 
estética sublime. Existindo apenas duas fontes de prazer – a satisfação do impulso de 
felicidade e o cumprimento das leis morais - e não sendo a paixão do sublime um 
acontecimento propriamente “feliz”, segue-se que “é portanto a partir da nossa natureza moral 
que brota o prazer através do qual nos encanta a transmissão de afectos dolorosos” (p.44). A 
moralidade sobre-determina a estética do sublime de Schiller, de novo, quando, ao apresentar 
as condições que fundamentam a comoção trágica, o autor refere que “em primeiro lugar, (...) a 
acção, na qual devemos participar, tem de ser uma acção moral, i.e., estar compreendida no 
domínio da liberdade” (p.53).  
 
2. A liberdade e o belo 
 



A ligação entre Estética e Liberdade repete-se na análise do belo distribuída pelas 
páginas de “Kallias ou sobre a Beleza – Cartas a Gottfried Körner” (1792-1793). Com a ajuda 
da técnica, condição necessária da representação, o objecto de arte é criado a partir de uma 
“determinação interior”, i.e., segundo a liberdade. Logo, a disposição da liberdade no plano do 
fenómeno, através da acção demiúrgica do artista e da recuperação de tal acção por via do 
intérprete ou do espectador, deve ser chamada de “beleza”, segunda modalidade através da 
qual nos damos conta da coincidência entre racionalidade, liberdade e arte. Por outro lado, 
essa determinação interior, ao mesmo tempo que prescreve uma acção “conforme a regras”, 
congrega tais regras de uma forma necessariamente diversa e, em certo sentido, 
incondicionada, única. Deste modo, tal como o gesto genial que o materializou, o objecto belo 
“é o que é por si mesmo” (p.67). Mesmo aquele que não o compreende na sua especificidade 
ou por causa da sua especificidade (o que acontecerá no momento de recepção da obra de 
vanguarda, por exemplo) é plenamente capaz de aceder à sua condição de possibilidade (que 
não é apenas condição da sua criação mas condição permanente da sua existência enquanto 
obra de arte), i.e., à liberdade. Neste sentido, a própria estética pode preferir-se esgotada se a 
entendermos como um trabalho conceptual de explicação do fenómeno artístico; a explicação 
do método artístico está a mais porque, em certo sentido, não é suficiente: “bela, pode assim 
dizer-se, é uma forma que não exige qualquer explicação, ou que se explica sem conceito” 
(p.68). (Para Debussy, por exemplo, a obra de arte permanecerá misteriosa porque jamais 
poderemos “verificar como ela é feita”.) 

Ainda neste contexto, Schiller parece antecipar o tema contemporâneo da relação entre 
a racionalidade técnica e a autonomia ontológica do objecto, nomeadamente do objecto de 
arte. Ainda que determinada pela técnica que a origina e sustenta, a coisa não será nunca 
redutível à matriz técnica da sua génese e possibilidade, uma vez que “a própria técnica tem 
por sua vez de surgir determinada pela natureza da coisa, o que poderíamos designar por 
consenso voluntário da coisa em relação à sua técnica” (p.77, sublinhado nosso). A fórmula 
aqui utilizada é muito interessante e não menos interessante será a breve enumeração das 
suas consequências estéticas (arriscaríamos, de facto, seleccionar a sequência dos parágrafos 
51 a 103 desta antologia como a mais original, complexa e fascinante secção da obra). A 
liberdade do objecto artístico não se revela apenas na (em certo sentido, banal) “vontade de 
forma” do génio poiético mas, igualmente, no carácter auto-determinante da dimensão material 
que se vê manipulada, enformada – o mármore, o som, o timbre, a cor, a dor, o sofrimento, etc. 
A matéria impõe uma forma à forma e a técnica pode ser comparada a um guia que 
acompanha o artista até certo ponto, ou seja, até à compreensão da especificidade do medium; 
a partir do momento em que passa a navegar à vista, ao artista convém a função de autor. Esta 
exigência da matéria, a que o artista atende, resulta numa necessidade interior da forma (p.78), 
a qual impede que ao objecto possa ser imposta uma grelha de análise técnica (a explicação) 
capaz de, por assim dizer, clonar conceptualmente a obra, que se mantém, portanto, 
irrepresentável. Schiller resume esta inextricável conexão entre a forma  e a matéria ou 
“existência da coisa” sob a noção de heautonomia da forma. A beleza suprema exige esta 
“concordância pura da essência interior com a forma, uma regra que é seguida e dada em 
simultâneo pela coisa” (p.79). Projectada num bloco de mármore, a forma humana 
permanecerá como “contingente” em relação a tal matéria. Compreendida, porém, como 
entidade que detém um sinal ontológico exclusivo, algures na cadeia dos seres por analogia, a 
estátua é, de novo, evidência de liberdade e tanto o seu autor como aquele que dela 
posteriormente se acerca deverão aceder à particular compreensão daquilo que as regras da 
forma fizeram do elemento natural e daquilo que o elemento natural fez dessas regras. 
Brilhando na sua exclusividade como algo que se estreia, nem pura criação técnica nem 
contingência material, o objecto de arte não poderá nunca ser classificado como “ordenado”, 
“proporcionado” ou “perfeito” – características que decorrem apenas do virtuosismo técnico e 
da sua capacidade de adequar o “plural com o uno” (p.81) – mas como “belo” pois nele “a 
perfeição surge como natureza” (p.81). Porquê? Porque, de novo, com base na auto-
determinação da obra de arte (um “mundo fechado sobre si mesmo”, diria Espinosa) será dito 
que “o fundamento da liberdade atribuída ao objecto reside portanto nele próprio, embora a 
liberdade só resida na razão” (p.79). Aceitação da “dependência natural” face às leis absolutas 
da Natureza: era esta a definição de liberdade proposta por Rousseau; o estatuto do objecto 
artístico em Schiller eleva-o à dimensão de uma Natureza alternativa, permitindo-lhe a 
consequente obediência, em exclusivo, a si próprio.  

Um exemplo extraordinário da natureza livre e emancipadora do objecto artístico, é 
facultado por Schiller em “Sobre o uso do coro na tragédia” (1803). Neste texto, o autor 



entende o coro da tragédia clássica como uma espécie de “mediador-superador” entre acção e 
reflexão, “sensível” e “ideal”, de cuja tensão se alimenta o jogo dramático. O coro trágico é uma 
ideia personificada, um “conceito representado” por uma presença plena, é a própria voz de um 
monólogo público, e nele não podemos optar entre “o poder sensorial do ritmo e da música em 
sons e movimentos” (p.238) e a notável “elevação relativa da linguagem do poema”. O coro 
traz “vida à linguagem” e “tranquilidade à acção” e a sua irrupção em cena cinde o fluxo da 
acção dramática e permite um distanciamento que não ocorre comummente. A inaturalidade da 
sua função confere-lhe uma natureza própria e “devolve-nos a nossa liberdade que de outro 
modo se perderia na tempestade dos afectos” (p.239). Participa, portanto, do conceito de 
“heautonomia” pois a sua própria essência de pensamento sonoro (ou “som do pensamento”...) 
garante-lhe uma posição autodeterminada e autodeterminante. 

Finalmente, o mesmo conceito de “heautonomia” permitiria a Schiller classificar a  sua 
teoria como uma quarta forma  de explicar o belo, distinta dos modos “sensível e subjectivo” de 
Burke, “subjectivo e racional” de Kant ou “racional e objectivo” de Baumgarten e Mendelssohn 
(p.61). O seu modo “sensível e objectivo” define o belo como “forma de uma forma” e 
ultrapassa a natureza lógica do seu objecto através da atenção à heautonomia, 
fundamentadora de uma experiência livre, da obra artística. 

 
 
A partir da sua concepção de arte como triunfo da liberdade, Schiller proporia, nas suas 

cartas Sobre a educação estética do Homem, uma “educação estética” como condição 
necessária para a produção de cidadãos autónomos e aptos a viver harmoniosamente num 
estado “estético”. Constituindo o “belo” a mais perfeita união entre forma e realidade, a 
divulgação da “bela forma” constitui uma espécie de propedêutica à adequação entre lei e 
desejo, norma e interesse, cultura e economia, moralidade e corpo. Seria este desejo de 
saturação estética  do espaço político que viria a ser arduamente criticado por homens como 
Walter Benjamin ou Paul de Man. Na colectânea póstuma A resistência à teoria (Lisboa: ed.70, 
1989), de Man ligaria a defesa schilleriana da natureza livre da “pura Gestalt” ao conto de Kleist 
“Sobre o teatro das marionetas” onde se descreve como “homens de pernas de madeira têm 
mais graciosidade que pessoas não mutiladas”, i.e., como a perfeição formal acaba por supor a 
mecanização e a extirpação do que é humano. Para de Man, as categorias estéticas de Schiller 
ter-se-iam tornado “as premissas das nossas categorias pedagógicas, históricas e políticas” e o 
estético do autor de Jena tinha aprendido a comportar-se como “a mais poderosa força 
ideológica a actuar sobre a realidade da história”. A autonomia do fenómeno estético, e a 
repetição da sua defesa por Schopenhauer, algum Nietzsche e Heidegger, permitiu, segundo 
de Man, uma excessiva valorização do mesmo estético, tornando-o uma categoria 
paradigmática e unificadora, e um modelo para a educação e para o Estado. Neste sentido, o 
“Estado estético”, segundo Schiller, garantiria a plena liberdade do cidadão pois "nenhum 
privilégio, nenhuma autocracia será tolerada onde o gosto impera”. A noção de “liberdade”, 
recorrente ao longo de todos os Textos sobre o belo, o sublime e o trágico, é assim 
responsável por uma circulação de argumentos e conclusões entre os planos estético e político 
numa espécie de “import-export” conceptual: da política para a arte, da arte para a política. E 
se em Schiller assistimos a uma “politização do estético” outros, segundo Benjamin, 
encarregar-se-iam de ensaiar uma “esteticização do político”. A rarefacção das fronteiras 
lexicais entre os dois domínios, a síncrese entre os critérios que utilizamos para avaliar quer o 
fenómeno estético quer o fenómeno político (no fundo, a recusa do sistema como antinomia 
laboriosamente erguido por Kant), viria a ter graves consequências. Mas será Schiller 
imputável neste processo? 

 
A tradução do texto é exemplar, bem como o aparato de contextualização 

biobibliográfico. O exaustivo glossário revela-se, igualmente, de grande utilidade, 
complementando com rigor todo o texto de Schiller. 


