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II A VIDA E O FEIO 
 
 

II.1 O MISTÉRIO DO FEIO 

 
A híbrida condição humana: Victor Hugo e o grotesco 
 
      Apesar de Kant, ao definir o prazer estético como um prazer desinteressado e sem 

conceito, ter contribuído para abrir uma fissura na união entre a esfera moral e a 

esfera estética, a sua concepção do belo por fim como símbolo do bem moral, é ainda 

reminiscente do princípio clássico da kalocagatia – conceito derivado da expressão 

kalos kai agathos que une o termo Kalos (belo) com agathos (bem) – que subjaz a 

essa união. 

      Neste contexto, ao fixar a harmonia dos contrastes do grotesco sublime como a 

categoria chave da modernidade literária, o Préface de Cromwell, publicado em 1828, 

de Victor Hugo, representa um ponto de viragem ao abandonar, como notou Hans 

Robert Jauss “a Kalística clássica a favor de uma sinestesia dos contrastes e 

contrários que junta o belo e o feio, o sublime e o grotesco, o Bem e o Mal”1 elevando, 

deste modo, o feio a uma categoria estética. Na “aliança íntima” entre o grotesco, o 

belo e o sublime, caracterizando a terceira época da literatura, que designa 

explicitamente de romântica, Hugo vê “o mistério da arte moderna” elevando, deste 

modo, o feio a uma categoria estética2. 

      Segundo Hugo, na Antiguidade, o grotesco e o cómico desempenhavam apenas 

um papel periférico, sendo representados, como nas comédias de Aristófanes ou 

Plauto, na sua forma mais leve, à revelia da sombra de Homero ou na sua forma 

sublimada. No pensamento moderno, pelo contrário, estas categorias desempenham 

um papel muito importante particularmente na duplicidade do horrível-grotesco e do 

cómico-grotesco. Hugo faz realçar no grotesco que, como “un torrent qui a rompu sa 

digue”3, extravasa da Idade Média para a modernidade –, não apenas o seu lado 

cómico e bufão, mas, sobretudo, o seu lado informe, horrível e feio, abarcando no seu 

                                                
1 H. R. Jauss, Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen, 
München,1968, p. 146. 
2 V. Hugo, Œuvres Complètes, Paris, Robert Laffon, 1985, pp. 9-14. 
3 V. Hugo, op. cit., p. 16. 
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conceito de grotesco tanto a tradição satírica carnavalesca como o seu lado 

inquietante e perturbador. No seu ataque às normas da doutrina clássica, que vê mais 

personificado em Jacques Dalile ou em Harpe do que propriamente nos clássicos, 

Hugo, por um lado, deslegitima a intemporalidade do ideal clássico, colocando-o sob 

uma perspectiva histórica, por outro, subverte a unidade de valores através da 

polarização romântico/clássico.  

       Partindo da constatação da mudança histórica, Hugo compara a linha da vida da 

humanidade com a do indivíduo distinguindo nela “três rostos, de juventude, de 

virilidade e de velhice” aos quais correspondem as “três grandes idades do mundo: os 

tempos primitivos, os tempos antigos, os tempos modernos”, cada uma delas 

ordenada segundo três conceitos literários fundamentais, a saber, respectivamente, a 

lírica, o épico e o dramático4. Do mesmo modo como as fases de vida de um indivíduo, 

nas quais predomina uma determinada forma de sentir o mundo, se vão sucedendo, 

sem que o indivíduo mude verdadeiramente, também estas fases da humanidade se 

vão desencadeando ao longo das épocas sem que as três categorias literárias se 

distingam como verdadeiramente outras, marcando, cada uma delas sobretudo “um 

elemento gerador ao qual se subordinam todos os outros”5. 

      Deste modo, o carácter da primeira época é denominado por Hugo de lírico por 

nela nascer a primeira palavra, a poesia. Deslumbrado pelas maravilhas da criação, a 

poesia nasce do canto do Homem aos deuses. A lira só tem, então, três cordas: Deus, 

a alma e a criação. Extasiado pela criação, o Homem ainda está próximo de Deus, 

formando um acorde perfeito com o universo e, desconhecendo a lei e a propriedade, 

leva, então, uma vida nómada pastoril. O carácter da segunda época é denominado 

por Hugo de épico por ser dominado por Homero: “Tous puisent au fleuve 

homérique”6. A passagem da vida nómada à vida sedentária fez rodar o mundo à volta 

de um centro: os costumes domésticos em torno da família; os costumes públicos em 

torno da pátria impregnando as coisas de solenidade. Deste modo, também a poesia 

passa a gravitar em torno da religião e a religião, da lei7. A epopeia, carácter que 

domina esta segunda idade, torna-se patente na Tragédia que tudo tinge de 

monumentalidade, aliando o culto com a história. Por fim, o carácter da terceira época, 

que é denominado por Hugo de dramático, é o palco de dois opostos: o lado espiritual 

do Homem e o seu lado animal. Enquanto o “ paganismo […] que vai amassando e 

modelando todas as criações na mesma argila, encolhendo a divindade e 

engrandecendo o Homem”, o “cristianismo separa […] o sopro da matéria. Põe um 
                                                
4 V. Hugo, Œuvres Complètes, pp. 4-15.   
5 V. Hugo, op. cit., p. 15.  
6 V. Hugo, op. cit., p. 6. 
7 V. Hugo, op. cit., p. 5. 
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abismo entre a alma e o corpo […] o Homem e Deus” surgindo, então, um sentimento 

novo, típico da modernidade “que é mais do que gravidade e menos do que tristeza”8: 

a melancolia. A amargura das vicissitudes da vida, faz o homem recolher o olhar dos 

deuses para as acções humanas e as peripécias do destino: nasce a curiosidade e o 

espírito de análise e da filosofia. Ambos filhos do Cristianismo, o génio da melancolia e 

da meditação “dão-se as mãos” e levam a arte a ver mais além da musa puramente 

épica dos antigos que só estudava da natureza “uma só face […] um certo tipo de 

belo”9. 

      Deste modo, sobre o duplo fundamento de uma nova religião e de uma nova 

sociedade, surge uma nova arte: a modernidade é a época da interioridade cristã que, 

na corrente de um avanço civilizacional, cria a melancolia e a contemplação. Longino 

é, neste contexto, representado como o símbolo da melancolia e S.to Agostinho como o 

símbolo da meditação, ambos tornando-se nas figuras paradigmáticas de transição 

entre o período romano tardio e a Idade Média cristã. Na medida em que o 

Cristianismo, como um rio, sulcou duas margens na existência e fez do humano uma 

ponte entre o espírito e a carne, é a origem do drama, a forma artística moderna por 

excelência. É do pressuposto da antropologia cristã e da dicotomia corpo/alma que 

Victor Hugo faz derivar o ser híbrido da literatura romântica, constituído pelo sublime e 

pelo grotesco como é estabelecido, logo de início, por este autor, sob forma dramática, 

através do recurso à génesis: “Desde o dia em que o Cristianismo disse ao Homem: 

“Tu és duplo, tu és composto por dois seres, um mortal, outro imortal, um carnal, outro 

etéreo […] Desde esse dia o drama foi criado […] a poesia nasceu do Cristianismo […] 

a poesia dos nossos tempos é, portanto, o drama”10. O drama é elegido por Hugo por 

ser o género que consegue unir em si, sem anular, as características opostas, 

rendendo, por isso, justiça ao real e às suas contradições pois a beleza mutilada que 

correspondia à uniformidade, simplicidade, “não era sem monotonia” e “como tudo o 

que era sistemático” tinha-se tornado “falsa, mesquinha e convencional”11. Enquanto a 

arte épica dos antigos apenas repete um único tipo estético, a “única face”, a arte 

moderna cria a partir da totalidade da verdade e da natureza. 

      Paradoxalmente, o auge da humanidade é situado por Victor Hugo no período 

terminal da velhice, na idade moderna: quando finalmente atinge a verdade, já não 

tem futuro. O seu próprio presente é colocado num declínio de um duplo ponto de 

vista: por um lado, a modernidade é concebida como “velhice” e “pôr-do-sol”, por 

outro, após o auge shakespeariano, a arte apenas tem um papel epígonal, parecendo 
                                                
8 V. Hugo, Œuvres Complètes, p. 7.   
9 V. Hugo, op. cit., pp. 9 e 12. 
10 V. Hugo, op. cit., p. 16. 
11 V. Hugo, op. cit., p. 9  
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que a humanidade é demasiado velha para poder acompanhar esta criação tardia, 

anunciando-se finalmente o futuro da arte no momento em que a humanidade se 

encontra no seu crepúsculo.  

      Enquanto anteriormente numa recessão do romance histórico de Walter Scott, 

Hugo tinha qualificado a mistura de estilos como “pitoresca” – adoptando o termo 

utilizado por Schlegel nas Wiener Vorlesungen para definir a categoria chave do tipo 

de estilo da literatura moderna –, qualificando o seu romance pitoresco como “un 

drame bizarre où se mêlent le bon et le mauvais, le beau et le laid, le haut et le bas”12, 

no Préface de Cromwell, Hugo considera a diversidade do pitoresco como fundo de 

contraste para a monotonia do belo criando “mil imaginações pitorescas”, sendo 

incluído no drama sobretudo pela sua capacidade de contraste: “o drama unindo as 

qualidades mais opostas […] simultaneamente de uma grande profundidade e de um 

elevado relevo filosófico e pitoresco”13. Dado que a poesia moderna não tem o papel 

de aperfeiçoar a natureza mas de exprimir a sua “luta entre a sombra e a luz”, o 

pitoresco, assim como o característico, devem fazer ressaltar a sua peculiaridade. “ A 

outra poesia era descritiva, esta será pitoresca”, aquilo que faz cada coisa ser única: 

“se o poeta tem de escolher […] não é o belo, mas o característico”14. Ao adoptar o 

termo característico, Hugo recorre à categoria do início do Romantismo através da 

qual tinha sido descrita por Friedrich Schlegel a “crise do gosto”. 

       Se a perspectiva histórica de Hugo evoca a realização do Espírito em Hegel, para 

Hugo, no entanto, a verdade é a vida recheada de contradições: “A ode canta a 

eternidade, a epopeia soleniza a história, o drama pinta a vida. O carácter da primeira 

poesia é a ingenuidade, o carácter da segunda é a simplicidade, o carácter da terceira, 

a verdade”15. A ideia é o absoluto para o qual tudo tende, mas, em Hugo, a ideia não 

se desenvolve descartando a existência sensível, como em Hegel, mas é poesia que 

corre sob o manto das coisas do mundo. 

      Neste sentido, tudo participa da ideia, tanto o belo como o feio, tudo “treme no 

mistério imenso e se dissolve / A noite retoma o espectro assim como a água, a 

neve”16. Com o drama, “a ideia, embebida no verso, adquire de súbito algo de mais 

incisivo e de mais esplendoroso. É o ferro que se torna aço”17, sendo o grotesco “mais 

outra condição”18, representando um enriquecimento da arte e uma nova fonte de 

recursos. São como novas línguas para o pensamento que Hugo compara ao mar que 

                                                
12 V. Hugo, Œuvres Complètes, p. 1191. 
13 V. Hugo, op. cit., pp. 10-15. 
14 V. Hugo, .op. cit., pp. 26-9. 
15 V. Hugo, op. cit., p. 15. 
16 V. Hugo, Œuvres Complètes, p. 125. 
17 V. Hugo, op. cit., p. 30. 
18 V. Hugo, op. cit., p. 9. 
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oscila com as marés, no vaivém das épocas, ora invadindo umas margens, ora 

deixando secar outras. 

      O feio, neste contexto, torna-se mais verdadeiro por não afirmar falsamente a 

possibilidade de vislumbrar o todo mas por evocar esse todo afirmando, ao mesmo 

tempo, a sua intangível inesgotabilidade: “O que chamamos feio, ao contrário [do 

belo], é um detalhe de um grande conjunto que nos escapa e que se harmoniza, não 

com o Homem, mas com toda a criação. Eis porque nos apresenta, sem cessar, 

aspectos novos, mas incompletos.”19 

 

                                                
19 V. Hugo, op. cit., “Ce que nous appelons laid, au contraire [du beau], est un détail d´un grand 
ensemble qui nous échappe et qui s´harmonise non pas avec l´homme, mais avec la création 
tout entière. Voilà pourquoi il nous présente sans cesse des aspects nouveaux, mais 
incomplets.”, p. 13. 


