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I O FEIO NA ESTÉTICA CLÁSSICA 
 

 
I.1 O ABISMO DA INSIGNIFICÂNCIA 
 

Platão e o nada ontológico 

      Do ponto de vista ontológico, o feio é, para Platão, o quase-nada. Sendo o mundo 

sensível apenas o aparentemente real, mera sombra das ideias, e o ideal o 

verdadeiramente real, o feio, o informe, não tem uma existência real por não lhe 

corresponder nenhuma forma, nenhum modelo universal. É feio o que é particular e 

não remete para nenhuma ideia geral. Assim sendo, o feio coloca um problema: visto 

não ser possível duvidar da sua existência – ainda que meramente aparente – dada 

pelos sentidos e não ser concebível, no âmbito da teoria platónica das ideias, que 

coisas tão insignificantes como “o pelo, a lama e a porcaria” tenham uma forma 

universal, como explicar a origem dessas coisas que apenas têm existência na sua 

forma particular? A simples hipótese de que o feio – concebido como o grau mais 

aproximado do insignificante –, possa ter uma forma, desperta uma tal perturbação a 

Sócrates que este, como narra Platão em Teeteto, se apressa a fugir com medo de ser 

tragado por esse vazio abismal, descartando, sob o pretexto da sua nulidade, a 

questão ontológica do feio: 

 

 “Também o estás [perplexo] em relação a coisas que poderiam parecer ridículas, 

como o pelo, a lama, a porcaria ou qualquer outra coisa insignificante? Questionas-

te se é preciso admitir que também há para cada uma delas uma forma à parte, 

distinta, ela também, das coisas que nós tocamos com as nossas mãos?  

– Não, respondeu Sócrates. Em relação às coisas que vejo, não duvido da sua 

existência; mas, pensar que existe uma forma para elas, receio que seja 

demasiado estranho. No entanto, sucedeu-me, por vezes, sentir-me perturbado e 

de me perguntar se todas as coisas não terão igualmente a sua forma. Então, 

quando me demoro neste pensamento, desvio-me a toda a pressa com medo de 

cair e de me afogar num abismo de insignificância”1. 

     

                                                
1 Platão, Teeteto, 130 c-131 b, trad. A. Lobo Vilela, Lisboa,Seara Nova, 1946. 
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  Na cosmogonia do pensamento platónico, constituída por pares como 

“inteligível/sensível”, “outro/aparência”, “conversão/destruição”, o pressuposto do feio 

como oposto do belo é logicamente necessário para a existência deste último, daí que 

o feio, das poucas vezes que é analisado, o seja sempre concomitantemente à 

questão do belo. Segundo nos foi transmitido por Platão, o feio é tratado por Sócrates, 

em três obras capitais: Hípias Maior, Fedro e Banquete. 

      Em Hípias Maior, Sócrates confronta Hípias com a pergunta que lhe é feita por 

uma personagem incógnita “o que é o belo”: o diálogo volta-se para a procura de um 

conceito de belo que Sócrates artificiosamente delega no seu hipotético interlocutor. É 

o seu método, as suas perguntas e objecções, que simula “imitar”2. Esta discussão é 

tida na parte final do diálogo, após Hípias ter proposto algumas definições do belo, 

começando por formas particulares – uma marmita, uma égua e uma bela rapariga –, e 

acabando pelas mais gerais – ouro, saúde, riqueza e o apropriado. Sócrates tinha, 

então, rebatido estas definições: as primeiras, devido à sua relatividade – pois a mais 

bela entre as jovens é feia ao lado dos deuses3, estando a espécie das jovens para a 

espécie divina como a espécie das marmitas está para a das jovens –, as segundas, 

devido à inutilidade e superficialidade – sendo uma colher de pau que serve para 

mexer a sopa mais bela do que uma colher de ouro –, sendo que o apropriado é 

enganoso porque visa apenas a aparência conferindo às coisas, uma aparência mais 

bela do que elas têm. O feio parecer ser algo de indefinível dado que o próprio ouro, 

quando não usado de um modo apropriado, é feio. 

      Hípias propõe então outra definição do belo: “Para já, talvez isto de leis e 

ocupações não se revele tão fora como parece do campo das percepções que nos 

advêm justamente pela vista e pelo ouvido. Fixemo-nos, pois, nesta definição – que o 

belo é o agradável que nos vem por via destes dois sentidos”4. Contudo, como é 

contraposto, o belo, não é definível pelo simples sentimento que provoca, pois, por 

exemplo, o exercício físico, ou a aprendizagem das leis podem causar desprazer e, no 

entanto, não são feios, e, por outro lado, os actos sexuais dão prazer e são feios5. 

Esta definição é também rebatida depois de se mostrar que os seus dois termos dão 

falsos: há coisas feias de ver que dão prazer, como o amor, por um lado, e, por outro, 

não existe um atributo qualquer comum que confira simultaneamente beleza às coisas 

que se ouvem e às que se vêm. Sócrates dá, então, uma terceira e última definição do 

belo sendo um prazer (hedone) que traz proveito, definição essa que é logo recusada 

                                                
2 Platão, Hípias Maior, 287 a-b, trad. port., introd. e notas de M. T. Schiappa Azevedo, Coimbra, 
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1989. 
3 Platão, op. cit., 289 b. 
4 Platão, op. cit, 298 e. 
5 Platão, op. cit., 299 a. 
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pois implicaria estabelecer uma relação causa-efeito entre o Bom e o belo. Por fim, 

Sócrates termina por dizer, em conclusão, que o belo é “difícil”. 

 

      No Fedro, cujo tema é o amor, a questão do feio é tratada no contexto da 

caracterização da alma humana. Dada a imortalidade da alma, o feio surge, por 

oposição, como o aspecto do seu revestimento humano, mortal: feio é o que ainda não 

foi tocado pela contemplação da Beleza e da Verdade, não passando de um mero 

estado transitório da passagem da alma pela terra antes de esta atingir a sua 

iluminação final que a dispensará de penar no mundo das sombras. Neste texto, 

Platão faz a defesa do verdadeiro amor, aquele que se baseia na amizade e que 

nasce do desejo pela beleza espiritual ao contrário do desejo carnal que apenas 

atrofia e que nasce da concupiscência. Começa por descartar o argumento da loucura 

alegando que este só seria verdadeiro “se se pudesse afirmar, sem restrições, que a 

loucura é uma mal, mas, na realidade, os maiores bens nascem da loucura que é, sem 

dúvida, um dom divino.”6 A demonstração da sua tese parte do princípio da 

imortalidade da alma: movendo-se a si mesma, a alma é um princípio primordial de 

movimento, sendo sempre anterior a tudo o que existe. Como tudo o que não tem 

princípio também não pode ter fim, a alma, deduz, é imortal. A imortalidade da alma, e 

o ciclo das encarnações que esta supõe até atingir a salvação, confere ao amor, 

sempre aqui considerado como o amor pela Beleza espiritual, a função de elevar a 

alma até à abóbada celeste onde esta pode contemplar as “essências das coisas”. A 

imortalidade da alma implica, assim, umas certas etapas iniciáticas pelas quais a alma 

tem de passar, pois, se assim não fosse, deixaria de haver algo como “imortalidade” 

em oposição a algo como “mortalidade” e tudo se igualaria à “essência que não tem 

cor nem forma, nem se pode tocar” 7.  

       Ao feio cabe, deste modo, a função de realizar a prova iniciática da alma de modo 

a fazer a transição entre a terra e o céu: a alma tem de perder-se antes de se 

reconquistar. A terra é o lugar da sua queda. No início, Sócrates, caracteriza alma 

como “uma força que une naturalmente uma biga alada ao seu cocheiro”, sendo um 

cavalo “belo, bom, de boa raça, e sendo o outro precisamente o contrário, de natureza 

oposta” 8, definindo-a, noutra passagem, como algo tripartido: “Lembremos que, no 

princípio da narração distinguimos três partes da alma: duas correspondentes aos 

                                                
6 Platão, Phèdre, in, Œuvres Complètes, vol. IV, trad. E. Chambry, Paris, Les Belles  
Lettres, 1985, “Ce serait fort bien dit, si le délire était un mal sans restriction. Or les plus grands 
de nos biens nous viennent d´un délire, qui est assurément un don de la divinité.», 244 a. 
7 Platão, op. cit., «[…] l´essence qui n´a point de couleur ni de forme, et qu´on ne saurait 
toucher», 247 d. 
8 Platão, Phèdre, 246 a.  
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corcéis e, uma terceira, correspondente ao cocheiro [...]”9. Apesar de o feio em si não 

ser descrito, o cavalo feio tem “as orelhas de pelo hirsudo”, é rebelde, negro, torto e 

disforme; não tendo vergado por uma educação que fizesse domar os seus instintos, 

deixa-se dominar pela soberba e pela lascívia.  

       Se a alma, como é dito, na abóbada celeste, onde se encontrava antes da queda, 

podia contemplar a Verdade e a Beleza cuja emanação lhe servia de alimento, depois 

da sua queda, sob a forma humana, “embaraçada pelos cavalos e a custo 

conseguindo contemplar os seres reais. Uma outra, ora se eleva, ora se afunda e, 

forçando os cavalos, consegue ver umas realidades e outras não”10. A dificuldade de 

conduzir o próprio carro, isto é, a alma, deriva, da sua impureza, da sua hibridez. É, 

também, o lado híbrido e informe da alma sob a sua forma mortal que é salientado por 

Platão como o maior entrave à sua imortalidade em a República comparando-a ao 

deus mitológico do mar: 

 

 “Não é fácil ser eterno, se se é formado de muitas partes, a menos que a 

ordenação seja perfeita, como agora se nos revelou ser o caso da alma […] Nós 

vimo-la seguramente num estado comparável ao de Glauco marinho. Quem o vir, 

não reconhecerá facilmente a sua natureza primitiva, devido ao facto de, das 

partes antigas do seu corpo, umas se terem quebrado, outras estarem gastas, e 

todas deterioradas pelas ondas, ao passo que outras se sobrepuseram nela – 

conchas, algas ou seixos –, de tal modo que se assemelha mais a qualquer animal 

do que ao seu antigo aspecto natural”11. 

 

       O feio é, deste modo, a imagem da mortalidade humana, e de todas as qualidades 

com ela associadas, como o terreno, o pesado, o impuro. Deste modo, “ [...] o pesado, 

o feio, o mau, tudo o que contrasta com as qualidades precedentes [a beleza, a 

sabedoria, a bondade] leva a [as almas] à sua ruína e destruição”12. 

      Em O Banquete é relatado como, numa festa dada em casa de Ágaton, Erixímaco 

sugere que se faça um hino em honra do Amor. Fedro é o primeiro a discursar. O 

Amor é considerado por ele essencial para quem quiser viver uma vida bem-

aventurada, pois só ele dá a vergonha de “cometer acções vis”, sendo aqui referido o 

                                                
9 Platão, op. cit., 253 d-e. 
10 Platão, op. cit., 248 b.. 
11 Platão, A Republica, 611 b-d, trad. port., introd. e notas de Maria  H. da Rocha Pereira, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
12 Platão, op. cit., “ […] la laideur, le mal, les défauts contraire aux précédentes qualités [le 
beau, sage, bom] causent leur ruine et leur destruction», 246 e. 
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feio, e a “emulação que as acções belas suscitam” 13. Inspirado pelo Amor, o temor 

impede o amante de cometer acções feias. Pausânias distingue dois Amores: um 

pandemiano, mais popular, e outro uraniano, mais espiritual, designado por celeste. O 

primeiro – que mais adiante, Pausânias define como “feio”14 –, filho da deusa mais 

nova que participa, pelo nascimento, no princípio macho e fêmea, ama – pelo seu 

físico –, tanto as mulheres como os rapazes e caracteriza-se pelo excesso. O segundo 

– filho da deusa mais antiga que não tem nenhuma participação no princípio fêmea –, 

ama, pelo seu espírito, apenas os rapazes e caracteriza-se pela temperança15. Em 

seguida, Erixímaco refere que, quanto às estações do ano, o amor “tirânico” pode 

também, se for dominante, provocar o feio: “É então que as pestes encontram terreno 

favorável, bem como muitas outras e variadas doenças que atingem quer animais quer 

plantas: as geadas, o granizo, a ferrugem do trigo”16. Sócrates, o penúltimo a discursar 

antes de Alcibíades, salienta que o amor é feito de desejo que nasce de não possuir o 

que se ama17. Nascendo de uma carência, de uma busca de imortalidade, o amor “só 

existe em função do belo”, “é desprovido de beleza e não a possui”. Utilizando um 

subterfúgio que lhe permite manter a profissão de ignorância, Sócrates põe o seu 

discurso na boca de Diotima de Mantineia, mulher versada nas coisas do amor.  

     Pela boca de Diotima, Sócrates considera que através da beleza, o homem aspira 

à imortalidade porque só em beleza é possível a criação. A fealdade, sendo da ordem 

do finito, é incompatível com a criação; “ [...] quando um ser, cuja alma participa no 

divino, traz [...] os germes de tais virtudes e [a temperança e a justiça] [...] assalta-o o 

impulso de gerar, é, então [...] que se põe em campo, lançando-se na procura do belo 

onde lhe será possível gerar: porque na fealdade, é sabido, jamais o fará!”18. 

      Neste contexto, o amor é ambivalente como o homem pois é, essencialmente, uma 

tensão entre o objecto de desejo, o belo, e a sua carência: “Não teimes, portanto, em 

chamar feio ao que não é belo e vil ao que não é bom. O caso, precisamente, do 

Amor: lá por assentires, espontaneamente, que ele não possui beleza nem virtude, 

nada te obriga a pensar que ele seja feio ou vil: é apenas uma espécie de 

                                                
13 Platão, Banquete, 178 d, trad.-port., introd. e notas de  M. T. Schiappa Azevedo, Lisboa, 
edições 70, 1991. 
14 Platão, op. cit, 183 e. 
15 Platão, op. cit., 181 a, b-d. 
16 Platão, op. cit., 188 b e c. 
17Platão, op. cit., “[...] Ele (o Amor) é amor de nada ou de alguma coisa? [...] o amor é ou não 
desejo daquilo de que é o amor? [...] E de onde provém esse desejo e amor: do facto de 
possuir ou de não possuir aquilo que se ama e deseja? […] – Ora vê lá – comentou Sócrates – 
se, em vez de provável  não será antes forçoso admitir que aquele que deseja deseja o que lhe 
falta e que, se não sentir falta, não sente também desejo? Por mim acho [...] que é mesmo 
forçoso assim ser…”, 200 a-b. 
18 Platão, op. cit., 209 b. 



22 
 

intermediário entre ambas as coisas”19 . Na sua qualidade de intermediário, é o 

mensageiro entre os deuses e os homens. Não sendo mortal nem imortal, “tanto 

floresce e vive, segundo está melhor dos seus recursos, como morre para voltar à 

vida”20. Filho do Engenho e da Pobreza, e, tendo sido concebido nas festas em honra 

do nascimento de Afrodite, é um eterno amante da beleza estando condenado, 

enquanto filho da Pobreza, a aspirar eternamente a ela. Neste sentido, o amor nasce 

da queda, da cisão do homem da sua unidade primordial como é contado no mito de 

Aristófanes no seu discurso anterior a Sócrates, também em Fedro. Como é sabido, 

segundo este, o homem era, originalmente, constituído por três géneros: o masculino, 

feminino e o andrógino. Cada ser humano tinha quatro pernas e quatro braços, duas 

caras, quatro orelhas, uma cabeça e dois órgãos genitais locomovendo-se 

rapidamente, em qualquer das direcções. O macho era filho do sol, a fêmea, da terra e 

o andrógino, da lua. Juntos, tentaram conspirar contra os deuses. Como castigo, os 

deuses cortaram os homens ao meio “como se faz aos ovos com um cabelo”21, após o 

que cada metade morria de saudades pela outra e a espécie ameaçava extinguir-se. 

Então, Zeus criou o sexo entre os homens para que estes procriassem. Se a beleza é 

a graça divina que faz dar à luz, a fealdade é o mau-olhado que estraga as colheitas, 

torna estéril a terra, faz murchar as flores, azedar o leite, tornar o mel em fel e o vinho 

em vinagre: “ Essa a razão por que, quando um ser fecundo se aproxima de um 

objecto belo, se enche de bem-estar e de alegria e, distendendo-se, gera e dá à luz; 

porém, se, em vez debelo for feio, fecha-se sobre si mesmo, sombrio e angustiado, 

volta costas e recusa-se a gerar, arrastando consigo o peso doloroso da sua 

fecundidade”22. 

     Dado que as coisas existentes no mundo não passam, na visão platónica, de 

meras cópias das formas e a arte das imagens de uma cópia de uma cópia23, o feio 

encontra-se numa estranha terra de ninguém: não sendo, nem cópia, nem forma, nem 

o nada, é, por definição, o que não é digno de participação na ideia nem de ser 

aflorado como “coisa em si” pelo discurso. Como vimos, para Platão, trata-se de fazer 

chegar o Homem, através de uma dialéctica ascendente, do  mundo visível ao mundo 

invisível e de o afastar da tentação dos simulacros que o desviam do bom caminho. 

Sendo que a ideia é identificada com a verdade, cuja forma inteligível é a Beleza, o 
                                                
19 Platão, Banquete, 202 b. 
20 Platão, op. cit., 203 e. 
21 Platão, op. cit., 190 e. 
22 Platão, op. cit., 206 d. 
23 Platão, República, VI, 509 e -510 e, Cratyle 430 a-c, 434 a, trad. fr. e notas de Louis Méridier, 
Paris, Les Belles Lettres, 1989, Sophiste;Politique;Philèbe;Timée; Critias,  107 b-d, 266c-d, 
trad. fr. e notas de Emile Chambry, Paris Flammarion, 1969, Leis II, 667 b-c, trad. fr. e notas de 
Édouard des Places, Paris, Les Belles Lettres, 1951. 



23 
 

feio é, por oposição, o falso ser caindo aqui numa contradição, a da dupla negação. 

Tudo o que for, de cópia em cópia, afastando-se do original torna-se, por aproximação, 

feio porque falso, como é o caso das mimesis  teatrais24 quando nem sequer têm em 

seu favor o abono da virtude. Nesse sentido, o feio é o aparente, o-que-parece-ser. 

Daí o repúdio de Platão pelas artes que, na sua época, eram sobretudo artes que 

imitavam a aparência das coisas, à excepção da poesia ou das artes divinatórias que 

procediam de uma inspiração divina e, enquanto tal, eram louvadas por Platão. É no 

contexto do elogio à loucura, em Fedro, que Platão classifica em terceiro lugar a 

poesia entre os melhores frutos semeados pelos deuses25 enquanto que, na sua 

classificação da hierarquia das almas, o músico, cuja expressão mais se afasta da 

apresentação sensível, está no primeiro lugar e o poeta, no geral, em sexto26. Existe 

um belo aparente que é mais pérfido do que o feio aparente porque está sempre 

comprometido com o artifício enquanto o feio, em última análise, salienta sempre a 

diferença entre a aparência e a essência, daí a sua ambiguidade. A feia aparência é 

propulsionadora do movimento dialéctico entre o não-sentido e o sentido, 

ultrapassando-se a si mesmo. Deste modo, ao feio subjaz um poder de 

transubstanciação que o belo, prisioneiro inconvertível de si mesmo, não tem. Nesse 

sentido, a figura de Sócrates, encenada por Platão, é sintomática, sendo comparada 

por Alcibíades às estátuas dos Silenos que são feias por fora mas que, por dentro, 

encerram imagens de deuses27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Platão, República, III, 391 a-e. 
25 Platão, Fedro, 244 a. 
26 Platão, op. cit., “[...] uma lei existe que prescreve que, [...] aquele que maior número de 
verdades tenha contemplado está destinada a implantar-se no sémen de onde se gerará um 
filósofo, um esteta ou um músico; a alma de segundo grau [...] um rei obediente às leis ou (. ..) 
um guerreiro hábil; terceiro grau [...] político, economista ou financeiro [...], quarto [...] atleta [...] 
ou médico [...], quinto…profeta ou adivinho consagrado [...], sexto [...] poeta [...], sétimo [...] 
artesão ou camponês [...], oitavo [...] sofista [...], nono [...] tirano”, 248 d. 
27 Platão, Banquete, 215 b. 


