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I.2  A TENSÃO ENTRE O PRAZER E A DOR 

O sensualismo burkeano e a subjectivação das categorias estéticas, o feio e o 
sublime 

 

 
   Do ponto de vista moral o feio é, como negativo da kalocagatia (fusão entre o ideal 

moral e o belo), o mal. Na conhecida passagem do Tratado do belo, Plotino exprime 

esta ideia de uma forma explícita: “[...] por isso se diz com razão que para a alma, 

tornar-se boa e bela significa assemelhar-se a Deus, pois dele provêm o belo e todas 

as qualidades dos existentes. Contudo, a beleza participa mais na existência do que o 

feio que tem uma natureza oposta. Pode-se assim concluir que a fealdade é uma mal 

original ou, ainda, que existe uma identidade entre o que é bom e o que é belo ou 

entre o ser do bem e o ser do belo sendo que uma análise poderá seguir uma única 

via que nos conduzirá tanto ao belo e ao bem como ao feio e ao mal”1. O feio é, deste 

modo, identificado ao mal, como o belo ao bem. 

    Na mesma linha de pensamento, do ponto de vista ontológico, o feio é o imperfeito, 

o inacabado, o ser-menor. Para Plotino, é a predominância da figura materialmente 

insuficiente que origina o feio dado pela percepção2. Ao contrário da visão platónica, é 

atribuída uma existência real, ainda que escassa, ao feio, pois este participa na vida 

que é, na visão plotiniana, razão em acção: “toda a vida, mesmo a menos preciosa, é 

um acto” da razão, pelo qual ela se esforça em “mover [os seres] de maneira a dar-

lhes uma forma”3. A vida não é pura e simplesmente, um fenómeno biológico, mas 

uma forma de participar nas ideias. A polaridade ontológica do feio e do belo reproduz 

a polaridade entre a matéria e o espírito, sendo possível conceber com Plotino uma 

gradação entre o feio e o belo decalcada da gradação das vidas, do vegetativo ao 

intelectual, da vida nas trevas à vida clara. Na medida em que faz parte da natureza 

que é, no universo plotiniano, simultaneamente acção e produto da razão, o feio pode 

conter uma partícula, ainda que ínfima, de beleza mas é positivamente uma negação 

                                                
1 Plotino, Du Beau, Ennéades I, 6 e V, 8, trad. P. Mathias, Paris, Agora, Pocket, 1991, “C´est 
pourquoi ont dit avec raison que se rendre bonne et belle c´est pour l´âme se rendre semblable 
à un dieu, parce que c´est du divin que proviennent le Beau et toutes les qualités des 
existants“, p. 63. A partir de agora todas as traduções em que não for referido o tradutor são 
nossas. 
2 Plotino, Ennéades, I, 8, 3. 9; VI, 1, 9.  
3 Plotino, Du Beau, Ennéades, I, 6 e V, 8,  “toute vie, même la moins précieuse, est un acte de 
la raison, par lequel elle s´efforce de “ mouvoir“, p. 61. 
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do ser, a expressão visível da sua carência, o seu ponto cego4. O feio existe como 

“véu ou obstáculo à beleza de um ser, enquanto a beleza é como a afirmação 

existencial”, é o oposto ao ser, não no sentido em que este não existe, mas no sentido 

em que a sua existência é “negativa” ou “privativa”5; é, por assim dizer, uma imagem 

débil da vitalidade da existência. Do mesmo modo, também para Sto. Agostinho (354-

430) o feio é um ser-menor. Deste modo, o macaco é feio quando comparado com um 

ser de valor ontológico superior como, por exemplo, o homem6. 

      O sistema de polaridades que funciona no seio do sagrado decalca-se na 

polaridade axiológica do bem e do mal. Do ponto de vista religioso, o feio é, portanto, 

considerado o infame, a mácula, o impuro, sendo assimilado ao pecado, à queda. 

Deste modo, Plotino descrevia uma alma feia como uma alma impura7. Os valores 

negativos, por definição, não existem em si mesmos mas apenas relativamente a 

valores positivos exteriores cuja existência real pressupõem e dos quais constituem a 

ausência, i.e., a negação. São a positividade dessa ausência, definidos como 

privação, falta. Para muitos filósofos, a definição dos valores negativos como privação 

de valores positivos constitui o instrumento anulador satisfatório da teodiceia. É a 

positividade do seu nada ontológico que constitui a legitimação ontológica dos valores 

positivos como o vale confirma a existência da montanha. Por outro lado, se o mal, a 

privação, a falta ou ausência, tudo isso são o nada, não se pode imputar esse nada ao 

Criador; não macula nem corrompe a sua perfeição. O problema do mal não é apenas 

resolvido, é suprimido ao mesmo tempo que a realidade ontológica do próprio mal. Se 

se constata a presença do mal no mundo sensível, é porque o mundo não passa de 

uma imagem onde subsistem o outro e o ilimitado8. Mas este mal é apenas uma 

aparência acidental desprovida de realidade.  

 

                                                
4 Plotino, Du Beau, Ennéades I, 6 e V, 8,  “La beauté participe cependant plus de l´existence, 
tandis que la laideur est d´une nature opposée.“ –“A beleza participa no entanto  mais da 
existência, enquanto que a fealdade é de uma natureza oposta”, p. 62. 
5 Plotino,op. cit., p. 63. 
6Santo Agostinho, Obras completas de San Augustin, Madrid, editorial católica, 1947, cap. XV, 
p. 993. Platão  tinha esta comparação feita por Heráclito em Hipías Maior 289 a-b. 
7 Plotino, op. cit., “[...] Soit donc un âme laide, immoderée et injuste, débordant des plus ardents 
desires et agitée de la plus grande confusion: elle est craintive par lâcheté, envieuse par 
mesquinerie, pensive, certes, mais toujours préoccupée de choses caduqes et basses, 
tortueuse en toutes occasions; éprise de plaisirs impurs et vivent une vie de jouissances 
corporelles, elle puise toutes ses joies dans l´infamie [...]“, p. 59 – “ […] Seja, então, uma alma 
feia, imoderada e injusta, transbordando dos mais ardentes desejos e agitada pela maior 
confusão: ela é medrosa por cobardia, invejosa por mesquinhez, pensadora, decerto, mas 
sempre preocupada com coisas caducas e baixas, tortuosa em todas as ocasiões; cativa de 
prazeres impuros e vivendo uma vida de prazeres corporais, ela retira todos os gozos da 
infâmia […esta] introduz-se nela como um mal adventício que a vem corromper e que a torna 
impura ”. 
8 Plotino, Du Beau, Enn. I, 6 e V, 8, p. 15. 
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      Deste modo, sobretudo para a teodiceia cristã, a estratégia de definir os valores 

negativos como faltas e privações é uma forma de garantir uma homogeneidade 

harmoniosa e pura à ordem das perfeições. Para Sto. Agostinho, como para Platão, 

toda a criação é perfeitamente boa, criada pela bondade divina. Sto. Agostinho, apesar 

de admitir as aparências do mal das coisas particulares, vistas sob certos aspectos, 

defendeu várias vezes que o mal não tinha uma existência ou uma essência próprias, 

definindo-o como privação, falta9.  

     No entanto, esta homogeneidade de valores positivos puros coloca alguns dilemas. 

Para poder existir uma axiologia de valores, é necessária uma instância exterior 

absoluta perfeita que garanta a objectividade. Essa instância perfeita, só pode ser 

Deus, o criador. Como explicar, então, a simultaneidade desta axiologia e o mal no 

mundo humano? Se Deus é o criador de todas as coisas, e se Deus criou o mal, não 

pode ser perfeito, o que faz bascular a própria pedra basilar do eixo axiológico. A 

solução para este problema é considerar a fonte do mal como um entrave à acção de 

Deus, sendo o próprio mal, e, com ele, o feio, definido negativamente como uma não-

acção divina. Deste modo, a teodiceia vai-se tornando mais complexa à medida que a 

tradição cristã se afasta do platonismo. Enquanto Sto. Agostinho mantinha uma 

solução puramente platónica, S. Tomás de Aquino concede que Deus pode sempre 

fazer coisas melhores do que as que fez, e que o mal moral, apesar de ser apenas a 

privação de um ser bom, desempenha um papel no destino do Homem10. 

    Esta argumentação torna-se patente na obra de Leibniz. Aí se encontram os três 

princípios da teodiceia: perfeição soberana de Deus em potência, em sabedoria e em 

bondade11. A definição do mal como uma falta, um defeito, um inacabamento, um grau 

                                                
9 Sto. Agostinho, Cidade de Deus, trad.  J. Dias Pereira, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1996,  livro XI, cap. 22 e livro XII, cap. 4. 
10 Sto Tomás de Aquino, Summa theologiae, trad. R. Pasnau, Indianapolis, Hackett, 2002, I, I a, 
25, art. 6. 
11  Leibniz, Die Hauptwerke, Stutgart, G. Krüger,  Alfred Kröner 1949, “[…] Also muß man nach 
dem Grund der Existenz der Welt suchen, welche in der vollständigen Versammlung aller 
zufälligen Dinge besteht: und man muß ihn in derjenigen Substanz suchen, die den Grung ihrer 
Existenz in sich selbst trägt un die infolgedessen notwendig und ewig ist […] Und diese 
Rücksicht oder diese Beziehung einer existierenden Substanz zu bloßen Möglichkeiten kann 
nichts anderes sein als der Verstand, der die Ideen davon hat; und für eine von ihnen 
entscheiden, das kann nichts anderes sein als der Akt des Willens, welcher wählt. Und es ist 
dann die Macht dieser Substanz, die ihren Willen wirksam macht. Die Macht geht auf das Sein, 
die Weisheit oder der Verstand auf das Wahre, und der Wille auf das Gute. Un diese 
verstehende Ursache muß in jeder hinsicht unendlich sein, absolut vollkommen an Macht, an 
Weisheit und Güte, denn sie umfaßt alles Mögliche.“, pp. 182-3 – “Tem de se procurar  a razão 
da existência […] naquela substância que traz em si mesma a razão da sua existência e que, 
consequentemente é necessária e eterna […] esta relação de uma substância existente 
relativamente às meras possibilidades só pode ser a razão, que tem as ideias dela; e, para 
decidir por uma delas, só pode ser um acto da vontade, que escolhe. E é pois o poder dessa 
substância que faz agir a sua vontade. […] E esta causa compreendedora tem de ser infinita 
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fraco do desenvolvimento das perfeições: “mais precisamente o mal, enquanto tal, não 

tem nenhuma causa eficiente, pois consiste, na privação (falta de algo) i. e., no efeito 

que as causas eficientes não produziram”12. Deste modo, a origem do mal fica 

relegada para o nada: “Deus a causa da parte material do mal, que consiste no real 

positivo, mas não da formal, que consiste na falta […]”sendo o mal é necessário, não 

só para que o divino, que é infinito, se concretize nos seus possíveis, mas também 

para que o homem dê valor ao bem13. Por fim, a interpretação plotiniana da presença 

deste vazio, o feio, no melhor dos mundos possíveis. Em relação ao todo, o mal 

permite a existência de um bem maior sendo o necessário compossível do melhor. 

      Nesta perspectiva, o mal, e consequentemente, o feio, tornam-se num bem na 

medida em que, o mundo, sendo o melhor dos possíveis, sem o mal, poderia ser mais 

numeroso em bem, mas em relação ao universo dos mundos possíveis, seria menos 

perfeito porque não existiriam outros bens maiores que foram criados para o redimir. 

Se assim não fosse, Deus não o teria criado, porque só existem duas opções: ou Deus 

não tinha feito o mal intencionalmente, o que é impossível, pois Ele é perfeito, ou o fez 

com intenção, porque é necessária a existência do feio para que haja o belo e para 

que este resplandeça plenamente, assim como é necessário o mal para que haja 

redenção e para que brilhe a graça de Deus: “[…] e lembremo-nos que foi  por causa 

do pecado que tivemos o próprio Jesus Cristo”14. 

     É no séc. XVIII que a Europa assistirá a vários fenómenos que a irão precipitar na 

dúvida e na incerteza sobre a necessidade do mal, a responsabilidade do próprio 

Deus, e, consequentemente, sobre o “bom” caminho da História. O bom apenas pode 

ter um sentido na arte na medida em que fora dela é tido como um valor seguro que a 

criação é boa. O terramoto em Lisboa, em 1755, abalou metade da terra, e a 

Revolução Francesa, com a sua culminação na guilhotina e no terror, estenderem uma 

                                                                                                                                          
em todos os aspectos, absolutamente perfeita em poder, em sabedoria e em bondade, pois ela 
engloba todo o possível.” 
12 Leibniz, Die Hauptwerke, “[...] genau genommen hat das Übel als solches keine bewirkende 
Ursache (cause efficiente), denn es besteht, wie wir gleich sehen werden, in der Privation 
(Mangel von etwas), d, h. In dem, was die wirkende Ursache gerade nicht bewirkt.“  p. 194. 
13 Leibniz, op. cit., “[…] So haben die Platoniker, der heilige Augustin und die Scholastiker mit 
Recht gesagt, Gott sei die Ursache für das Materiale am Übel, welches in dem Positiv-
Wirklichen besteht, aber nicht für das Formale, welches am Mangel besteht […]“, 
acrescentando,“Unsere Güter werden nur weniger [als die Übel], weil wir nicht auf sie achten, 
und wir müssen erst durch einen Zusatz von Übeln darauf aufmerksam gemacht werden“ – “Os 
nossos bens só se tornem menos numerosos [do que os males], porque não os vemos com 
atenção e precisamos de ser chamados à atenção através de um acréscimo de males”, p. 201. 
14 Leibniz, op. cit., “[…] wir glauben es demselben Apostel, wenn er (Röm. 5, 20) sagt, daß dort, 
wo die Sünde mächtig geworden, die Gnade noch viel mächtiger geworden ist: und wir erinnern 
uns, daß wir Jesus Christus selbst anläßlich der Sünde bekommen haben“, p. 185. 
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sombra de pessimismo sobre a Europa. No domínio da estética, o prazer no 

desagradável fez sair o prazer negativo, a dor, das oposições estáticas negativas.  

      É neste contexto que Burke em A Philosophical Enquiry into the sublime and 

Beautiful, 1757, introduz o sublime como categoria estética própria, integrando nela o 

feio. Este ensaio parte da tentativa de fundamentar a possibilidade de estabelecer leis 

fixas sobre a imaginação na universalidade dos sentidos. Na sua concepção, os 

sentidos são a fonte original das ideias que temos do mundo exterior, sendo o modo 

como os sentidos são afectados por ele igual em todos os seres humanos. O que 

varia, consoante a cultura e a experiência de cada um, é o modo como as percepções 

são agenciadas, a sua ordenação entre as outras percepções anteriormente 

registadas e incorporadas pela memória, daí decorrendo a possibilidade de a 

percepção ser definida de modo objectivo.  

      Dado que a sensibilidade, na sua teoria empirista, constitui o substrato comum do 

gosto, o prazer estético deverá ser igual em todos os homens que não estejam 

corrompidos pela ignorância, pelo desinteresse, o preconceito, a precipitação, a 

leviandade e a obstinação, que são, entre outros, os vícios que pervertem a 

capacidade de julgar15. Como ilustra Burke, devido ao diferente conhecimento do que 

percepcionam, um sapateiro e um pintor podem ter diferentes opiniões sobre uma 

pintura representando uns sapatos, da mesma forma que um imperador – que tem 

conhecimento do real aspecto de uma cabeça decapitada –, poderá ter também 

diferentes opiniões do pintor sobre uma representação de S. João Baptista: ambos 

têm, no entanto, em comum “o prazer que nasce de um objecto natural na medida em 

que cada um o percepciona como sendo imitado de uma forma adequada”16. Burke 

estabelece, deste modo, a sensibilidade como base sobre a qual, mesmo no domínio 

estético, se podem estabelecer os princípios fixos da razão. Como o filósofo observa, 

todos nós sentimos prazer no belo, um misto de dor e prazer no sublime e uma certa 

tensão na contemplação do feio o que explica porque há um melhor acordo sobre a 

qualidade de uma descrição de Vergílio do que sobre a verdade ou falsidade de uma 

teoria de Aristóteles. Segundo a sua teoria, os sentidos são a base em que se apoiam, 

primeiro, a imaginação, tida como mera capacidade de ordenar e combinar as 

imagens recebidas pelos sentidos e, seguidamente, o juízo. A imaginação é afectada 

de modo semelhante em todos os homens sendo, por isso, possível legislar sobre ela: 

                                                
15 E. Burke, A Philosophical Enquiry into the sublime and Beautiful, London, Penguin Classic, 
1998, p. 75.  
16 E. Burke, op. cit.,  “the pleasure arising from a natural object, so far as each perceives it justly 
imitated; the satisfaction in seeing agreeable figure; the sympathy proceeding from a striking 
and affecting incident. In poetry, the same parity may be observed”, p. 71. 
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constitui a “província mais extensa do prazer e da dor” e a “região dos nossos medos e 

esperanças”17. Partindo deste princípio, Burke distingue o belo do sublime tentando 

definir as suas principais causas considerando apenas o objecto na sua relação com o 

sujeito empírico e a sua capacidade de afectar a imaginação segundo o sentimento de 

dor ou  prazer. Dor e prazer, os critérios do belo e do feio, não são considerados dois 

pólos de algo qualitativamente igual, mas duas emoções distintas em si. O prazer 

sentido pela privação da dor – que Burke designa por “delight” (deleite) de forma a 

distinguir do prazer positivo –, não é igual a um prazer positivo nem a dor sentida pela 

privação do prazer é uma dor em si: “Da mesma forma que utilizo o termo deleite para 

exprimir a sensação que acompanha a supressão da dor ou do perigo, designarei o 

prazer positivo simplesmente por prazer.” 18 

      A dor é considerada o sentimento que mais tem poder sobre a mente do Homem 

pois é do domínio da auto-preservação, sendo o terror a fonte por excelência do 

sublime – “[...] terror, the common stock of every thing that is sublime”19. O grau mais 

elevado da paixão causada pelo sublime é o espanto, “Astonishment”, que é causado 

pelo sublime na natureza quando o horror paralisa a mente e a alma está tão 

absorvida pelo objecto que não consegue fazer uso da razão.  

      As causas do belo são fixadas neste ensaio sem colocar em causa o gosto 

dominante do séc. XVIII ligado ao rococó, a saber, o pequeno, a suavidade, a 

delicadeza, a macieza, a forma arredondada. Ao contrário de Platão, que só considera 

a vista e o ouvido, Burke valoriza todos os sentidos igualmente partindo do princípio da 

sua analogia entre-si: o belo ao tacto é descrito como o macio ou o mole – , ao 

contrário dos “corpos angulosos […] que variam repentinamente a direcção dos 

contornos” 20. Analogamente, em relação ao sentido do ouvido, uma grande variedade 

                                                
17 E. Burke, A Philosophical Enquiry into the sublime and Beautiful, p. 68, acrescentando que 
“as the senses are the great originals of all our ideas, and consequently, of all our pleasures, if 
they are not uncertain and arbitrary, the whole ground-work af taste is common to all, and 
therefore there is a sufficient foundation for a conclusive reasoning on these matters”, p. 74 – 
“como os sentidos são os grandes originais de todos os nossos prazeres, se estes não são 
incertos e arbitrários, a base do gosto é comum a todos havendo, por isso, fundamento 
suficiente para um ajuizar conclusivo sobre esta material.” 
18 E. Burke, op. cit.,  “As I make use of the word Delight to express the sensation which 
accompanies the removal of pain or danger; so when I speak of positive pleasure I shall for the 
most part call it simply pleasure”, p. 84. 
19 E. Burke, op. cit, p. 107. 
20 E. Burke, A Philosophical Enquiry into the sublime and Beautiful, “Whoever compares his 
state of mind, on feeling soft, smooth, variated, unangular bodies whit  that which he finds 
himself, on the view of a beautiful object, will perceive a very striking analogy in the effects of 
both. […] All bodies that are pleasant to the touch are so by the slightness of the resistance they 
make. Resistance is either to motion along the surface, or to the pressure of the parts on one 
another; if the former be slight, we call the body smooth; if the the later soft. […] Hence it is that 
angular bodies, bodies that suddenly vary the direction of the outline, afford so little pleasure to 
the feeling”, p. 154 –, “Qualquer pessoa que comparar o seu estado de espírito quando toca o 
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e as transições rápidas de uma medida para a outra são consideradas por Burke 

contrárias ao génio do belo na música e a suavidade é eleita como a causa do belo em 

todos os sentidos: “Se se verificar que a suavidade é a principal causa de prazer no 

tacto, no gosto, no olfacto, no ouvido, admitir-se-á facilmente como constitutivo da 

beleza visual […] esta qualidade encontra-se, quase sem excepção, em todos os 

corpos que são geralmente considerados belos”21. 

      Todas as outras características que pertenciam anteriormente ao domínio do belo 

mas que não se coadunam com o conceito do belo “agradável” são relegadas para o 

sublime ou para o que Burke designa por “fine” ou “specious”. Quando um objecto tem 

todas as características do belo, como clareza, suavidade, delicadeza, ou do elegante, 

como a regularidade nas suas formas polidas, mas é grande, Burke relega-o para a 

categoria do fine ou specious22. Analogamente, tudo o que provoca a emoção mais 

forte que existe, o terror, é relegado, também, para o sublime. As características 

susceptíveis de provocarem o terror são também as fontes de sublime, a saber, tudo o 

que, de certo modo, é obscuro, o infinito, natural e artificial, a grandiosidade, e todas 

as formas de privação, como o vácuo, a escuridão, a solidão e o silêncio.  

      O sublime é tudo o que reduz o Homem à sua pequenez face ao universo, tudo 

aquilo cujos limites o Homem não consegue vislumbrar. No sublime, o Homem torna-

se objecto do que, para ele, era objecto. Daí que, tudo o que, de um modo similar, 

evoca o desconhecido, deitando um véu de obscuridade sobre as coisas, excita as 

paixões: “É a nossa ignorância sobre as coisas que causa toda a nossa admiração e 

que, predominantemente, excita as nossas paixões (...) as ideias de eternidade, de 

infinito, contam entre as mais poderosas que temos e, no entanto, não existe nada do 

                                                                                                                                          
mole, o macio, o variado, os corpos não angulosos com o estado em que se encontra quando 
contempla um objecto belo, perceberá uma analogia impressionante entre os efeitos de ambos 
[…] Todos os corpos que são agradáveis ao toque são-no pela fragilidade da resistência que 
oferecem. A resistência ou é em relação ao movimento ao longo da superfície, ou em relação à 
pressão das partes entre si; no primeiro caso, designamos o corpo de macio, no segundo, 
mole.”. 
21 E. Burke, op. cit., “If it appears that smoothness is a principal cause of pleasure to the touch, 
taste, smell, and hearing, it well be easily admitted a constituent of visual beauty [...] this quality 
is found almost without exception in all bodies that are by general consent held beautiful”, p. 
178. 
22 E. Burke, op. cit, “When any body is composed of parts smooth and polished, whitout 
pressing upon each other, whitout shewing any ruggedness or confusion, and at the same time 
affecting some regular shape, I call it elegant  [...] When any object partakes of the above 
mentioned qualities, or of those of beautiful bodies, and is whithal of great dimensions; it is full 
as remote from the idea of mere beauty: I call it fine or specious”, p. 153 – “Quando qualquer 
corpo é composto de partes suaves e polidas, sem se pressionarem entre si, sem mostrar 
nenhuma rugosidade ou confusão e, ao mesmo tempo, assumindo uma forma regular, designo-
o por elegante [...] Quando algum objecto possui alguma das qualidades acima mencionadas, 
ou das dos corpos belos, e é de grandes dimensões, está totalmente afastado da ideia de mera 
beleza: designo-o por fine  ou especial”. 
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qual saibamos realmente tão pouco como sobre o infinito ou a eternidade” sendo, por 

oposição, a clareza sinónimo de limitação23. 

       Apesar de o feio ser compatível com o sublime, o feio, em si, não é sublime: só se 

torna sublime quando associado a alguma característica que suscite o terror: “ o feio é 

[...] suficientemente consistente com a ideia do sublime. Mas não pretendo, de modo 

nenhum insinuar que o feio em si é uma ideia sublime a menos que esteja associado a 

qualidades que provocam um forte terror”24. Porém, se a proporção e a adequação ao 

fim não são um requisito necessário para o belo, também não são incompatíveis com 

o feio, podendo algo ser perfeitamente adequado para o seu fim ser feio, como o 

exemplo que Burke dá do porco com o seu focinho de cartilagem rosada perfeitamente 

adaptado para ingerir os alimentos sublinhando, por outro lado, que um pintor pode 

respeitar escrupulosamente o cânon das proporções e, ainda assim, produzir uma 

figura feia25. 

      O oposto do belo, o feio, não é o que causa terror, pois este último também pode 

ser acompanhado por um certo prazer, um “delightful horror”, mas o que irrita os 

sentidos26. As características que deveriam, por oposição, acompanhar todos os 

objectos feios, seriam a aspereza e a angularidade pois “não pode haver dúvida que 

corpos ásperos e angulares, excitam e tornam vil os órgãos dos sentidos, causando a 

sensação de dor que consiste numa tensão violenta ou numa contracção das fibras 

musculares” e a melhor imagem para o feio seria ser-se “empurrado por uma estrada 

velha e pedrosa” 27. 

      Esta ideia do feio como tensão inibidora já estava patente, como vimos, em Platão 

que denominava de “feio” todo o mecanismo bloqueador da ascensão das almas à 

contemplação da Verdade, assim como tudo o que contrai a criação espiritual ou 

                                                
23 E. Burke, A Philosophical Enquiry into the sublime and Beautiful, “It is our ignorance of things 
that causes all our admiration, and chiefly excites our passions…the ideas of eternity, on 
infinity, are among the most affecting we have, and yet perhaps there is nothing of which we 
really understand so little as infinity and eternity […] to see an object distinctly, and to perceive 
its bounds, is one and the same thing. A clear idea is therefore another name for a little idea.” – 
“ver um objecto distintamente e perceber os seus contornos são uma mesma coisa. Uma ideia 
clara é, assim, um outro nome para uma pequena ideia”, pp. 105-6. 
24 E. Burke, op. cit., “For it is possible that a thing may be very ugly whit any proportions, and 
whit a perfect fitness to any uses. Ugliness I imagine likewise to be consistent enough whit an 
idea of the sublime. But I would by no means insinuate that ugliness of itself is a sublime idea 
unless united with such qualities as excite a strong terror”, p. 153. 
25E. Burke, op. cit., “For it is possible that a thing may be very ugly and with a perfect fitness to 
any uses”, p. 133 e 140.  
26 E. Burke, op. cit., “the true opposite to beauty is not disproportion or deformity, but ugliness”, 
p. 152, ver, também, p. 115. 
27 E. Burke, A Philosophical Enquiry into the sublime and Beautiful, “there can be no doubt that 
bodies which are rough and angular, rouse and vellicate the organs of the feeling, causing the 
sense  of pain, which consists in the violent tension or contraction of the muscular fibres […] 
when one is hurried over a rough rocky, broken road, the pain felt by these sudden inequalities 
shews why similar sights, feelings, and sounds, are so contrary to beauty”, p. 181. 
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física. Em ambos os casos, o feio é considerado como uma espécie de resistência. 

Enquanto, para Platão, o feio era o que resistia à razão, o ininteligível, para Burke, o 

feio é essencialmente aquilo que se opõe “àquele agradável relaxamento que é o 

efeito característico do belo”28. 

     Contudo, apesar de Burke pensar apenas o feio concomitantemente ao sublime e 

por oposição ao belo – dedicando, significativamente, apenas um parágrafo ao feio, 

menos do que dedicou a cada uma das características do belo – , efectua uma ruptura 

no pensamento dominante ao integrá-lo, enquanto ingrediente do sublime, no domínio 

estético, ainda que diluído do efeito repulsivo que o caracteriza. 

      Neste último aspecto, Burke situa-se na mesma linha de pensamento que Lessing 

que, um ano antes, publicara Laocoonte, advertindo o artista contra a utilização do feio 

que devia ser apenas tolerado, enquanto ingrediente do cómico, se perdesse o seu 

efeito repulsivo. Nesse famoso livro, publicado em Berlim em 1756, Lessing introduz o 

capítulo consagrado à relação entre o feio, o nojento e o grotesco, como tema poético, 

com a fealdade dos hotentotes, que deste modo se tornam no paradigma da fealdade 

africana29, traçando logo de início a função normalizadora do feio que legitima como 

natural (objectivo e inelutável), algo que é cultural (subjectivo e artificial). 

     Segundo Lessing, o feio só pode fazer parte da arte na poesia onde o seu poder 

sugestivo é enfraquecido, pois, se a fealdade de Thersites, descrita por Homero, perde 

quase totalmente o seu efeito repulsivo através da “transformação das suas partes co-

existentes em sucessivas”30, i. e, através da discursividade analítica do pensamento 

verbal, a sua representação visual manteria intacto o poder naturalmente repulsivo do 

feio: “Na poesia […] a fealdade da forma perde, através da transformação das suas 

partes co-existentes em sucessivas, quase completamento o seu efeito vil; nesta 

perspectiva, deixa simultaneamente de ser fealdade podendo, por isso, unir-se mais 

intimamente com outras manifestações para atingir um efeito novo especial. Em 

contrapartida, na pintura, a fealdade mantém reunidas as suas forças e tem um efeito 

não muito menos fraco do que na própria natureza”31. O efeito da sedução da 

habilidade técnica dos artistas é para Lessing, passageiro, sobretudo na pintura e “o 

                                                
28 E. Burke, op. cit., “that agreable relaxation, which is the caracteristic effect of beauty”, p. 181.  
29 A este respeito ver Jean-Luc Bonniol, «Beauté et couleur de la peau», Communications – 
Beauté/laideur, Paris, 60 (1995), pp. 185-201. 
30 G. E. Lessing, Werke, München, 1974, p. 296. 
31 G. E. Lessing, op. cit., “In der Poesie […] verliert die Hässlichkeit der Form, durch die 
Veränderung ihrer koexistierende Teile in sukzessive, ihre widrige Wirkung fast gänzlich; sie 
höret von dieser Seite gleichsam auf Hässlichkeit zu sein, und kann sich daher mit andern 
Erscheinungen desto inniger verbinden, um eine neue besondere Wirkung hervorzubringen. In 
der Malerei hingegen hat die Hässlichkeit alle ihre Kräftte beisammen und wirket nicht viel 
schwächer als in der Natur selbst.”, p. 296. 
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que no primeiro momento era cómico, torna-se seguidamente simplesmente 

execrável”32. 

       No entanto, Burke, ao fazer repousar o domínio estético não na razão, mas na 

sensibilidade, mina o conceito do belo que deixa de estar confinado ao ideal, ao 

perfeito, e marca uma viragem em relação a esta mesma tradição neo-platónica que 

ainda estava patente em Baumgarten, fundador da estética, quando este definiu o feio 

como a imperfeição do conhecimento sensível e a estética como a ciência exclusiva 

do belo considerado como a perfeição do conhecimento sensível: “O objectivo da 

Estética é a perfeição (aperfeiçoamento) do conhecimento sensível enquanto tal. 

Refere-se com isto a beleza. De igual modo, é de evitar a imperfeição do 

conhecimento sensível enquanto tal, i. e., o feio”33, acrescentando noutra passagem 

mais à frente: “A tacanhez, o efeito fácil, a indolência, a falsidade, a abstrusa 

obscuridade, a vacilante indecisão, estas são as imperfeições de todos os tipos de 

conhecimento”34.  

      Ao definir o sublime como categoria estética – lado a lado com o belo –, Burke 

desloca o centro do debate estético que deixa, deste modo, de estar confinado a 

situar-se entre os dois pólos belo/feio libertando, simultaneamente, este último da 

função exclusiva de pólo fantasma negativo passando a valer por si, como algo 

potencialmente diferenciado em si mesmo. 

 

 

 

 

                                                
32 G. E. Lessing, Werke, p. 296. 
33 A. G. Baumgarten, Texte zur Grundlegung der Asthetik, Hamburg, Felix Meiner, 1983,  § 14, 
p. 11, “Das Ziel der Ästhetik ist die Vollkommenheit (Vervollkomung) der sinnlichen Erkenntnis 
als solcher. Damit aber ist die Schönheit gemeint. Entsprechen ist die Unvolkommenheit der 
sinnlichen Erkenntnis als solcher, gemeint ist die Hässlichkeit, zu meiden”.  
34 A. G. Baumgarten, op. cit, § 23, p. 15. 


