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O BELO 
E O FEIO

resquícios de um nazismo 

IM
A

G
EM

: 
W

EB
 G

A
LL

ER
Y 

O
F 

A
R

T

O discurso nazista deixou como legado do inconsciente coletivo 
algumas “verdades” históricas. Uma delas, baseada em suas 

experimentações, sobretudo na Eugenia, pode ter sido as classificações 
do que se considera beleza e feiura em uma experimentação estética

belo e o feio como 
uma experiência esté-
tica sempre existiram. 
Desde a Antiguidade 
o belo é sinônimo de 

perfeição, o feio aquilo que causa repul-
sa aos sentidos. A feiura é uma inscrição 
que ao ser imposta a determinado objeto 
o marca de modo negativo. No entanto, 
o belo e o feio são conceitos que podem 
ser comparados àquilo que Vilém Flusser 
(1920-1991) considerou como substâncias 
que permanecem in illo tempore1. 

Na eternidade que lhe cabe, Deus e a 
natureza são belos, as formas geográ� cas 
são harmônicas, belas e perfeitas como 
aquelas pensadas por Pitágoras.2 Não foi 
à toa que René Descartes (1596-1650) em 
seu Discurso sobre o método (2001) discor-
reu sobre a ideia de que somente o círculo, 
enquanto pensamento, pode ser dotado 
de perfeição, na medida em que todos os 

1Para Vilém Flusser a expressão illo tempore signi� ca para todo 
o sempre, ou princípio de eternidade (cf. FLUSSER, 2011).
2Segundo o livro História da beleza (Cf. ECO, 2010).

pontos estão equidistantes do centro e 
continuamente ligados. O círculo, em sua 
representação, é harmonioso e perfeito 
porque existe no plano das ideias.

No entanto, a feiura não é apenas o 
contrário da beleza, ela é uma força que se 
opõe à beleza. A feiura é a forma contrá-
ria do que se deseja como belo, algo que 
se opõe em nível de discurso à natureza 
que potencialmente é bela. O demônio é 
feio, os monstros são feios, o homem mau 
é feio. A feiura é aquilo que está na forma 
concreta, naquilo que se pode apontar 
como feio e descrevê-lo como tal. A feiu-
ra habita a matéria, a beleza é potenciali-
dade na natureza e existe independente-
mente da forma que a reveste.

Parece óbvio que o belo e o feio te-
nham, na contemporaneidade, uma re-
lação antitética. Principalmente quando 
se consideram as civilizações de Grécia 
e Roma, que nos deixaram seus padrões 
para pensarmos uma Estética que se apli-
que à Arte e à arte da existência humana. 
No entanto, a relação existente entre belo 
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PODE-SE DIZER QUE O BELO E O FEIO SÃO, 
DESDE O SÉCULO XIX, UM MARCO NA RELAÇÃO 
DE PODER, NA FORMAÇÃO DE UMA 
HIERARQUIA SOCIAL ESTÉTICA

so, bom. Marcar um objeto como feio é o 
mesmo que dizer que ele é imperfeito, de-
sarmonioso, mau e grotesco. Por meio des-
sa premissa é possível entender que o belo/
bom a todo sempre é desejado e o feio/mal 
a todo sempre é indesejado. Os feios são os 
“indesejados”. Entretanto, toda natureza 
malformada pode tornar-se bela se subme-
tida ao ato da correção. 

Não foi sem razão que os artistas da 
Antiguidade procuravam, em muitos 
momentos, dar harmonia ou reparar 
determinada forma que em seu estado 
natural não era tão perfeito. As imagens 
eram tratadas para ser a representação de 
determinada forma em seu estado belo. 
Para o artista, esteticamente, há beleza 
na transformação. A Arte, como pensa-
da na Antiguidade, procurava retratar as 
formas perfeitas e construir uma harmo-
nia que � zesse, por meio de uma ilusão 
de óptica, os olhos se confundirem en-
tre a idealizada perfeição da natureza e 
a obra criada pelo artista. Arte, segundo 
Marcos Rizolli (1959-) em seu livro Artis-
ta Cultura Linguagem, em síntese é lin-
guagem, signo, símbolo, representação. 
Entretanto, enquanto linguagem, a Arte 
é técnica que procura criar, reconstruir 
ou remodelar aquilo que a natureza não 
conseguiu fazer perfeito.

Se na contemporaneidade os recursos 
digitais cobrem as imperfeições do corpo 
tornando-o belo, se na atualidade as fotos 
que circulam nas redes sociais estão em seu 
melhor ângulo, se na hodiernidade a ma-
quiagem de produto fabrica uma imagem 
limpa daquilo que se coloca em uma cam-
panha publicitária, se o homem, no intuito 

O TERMO 
eugenia foi cunhado 
pelo primo de 
Charles Darwin 
(em 1883), Francis 
Galton, para referir-
se a um estudo, um 
programa e uma 
religião. Enquanto 
um estudo, a 
eugenia investigava 
as ações sobre 
controle social que 
podem aperfeiçoar 
ou prejudicar as 
qualidades raciais 
das gerações futuras, 
seja fisicamente 
ou mentalmente. 
O ápice do 
projeto eugenista 
do passado foi 
vinculado com 
os ideais racistas 
nazistas para 
com ela

A feiura, característica concreta, está atrelada 
às coisas ruins e más

e feio é possivelmente uma marca mais 
dialética do que linguística. Não é uma 
simples relação morfossintática na qual 
as duas palavras funcionam como adje-
tivo. O belo e o feio são realidades que 
se aplicam socialmente. Vilém Flusser 
em Língua e realidade (2007) fala que 
a realidade absoluta consiste de subs-
tâncias que se modi� cam transferindo 
qualidades de si para outras e que essas 
transferências são as situações da reali-
dade. Logo, ser marcado como belo ou 
feio é existir como belo ou feio no olhar 
daquele que avalia. Ser belo é um valor. 
Ser feio é um desvalor.

Considerando o que foi delineado, 
pode se dizer que o belo e o feio são, des-
de o século XIX, um marco na relação de 
poder, na formação de uma hierarquia so-
cial estética. Isso signi� ca que marcar um 
objeto como belo é o mesmo que dizer que 
determinado objeto é perfeito, harmonio-
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de modelar seu corpo, se rendeu aos dispo-
sitivos farmacológicos pelos quais torneia 
seus músculos, no passado, como relata 
Umberto Eco (2007), alguns senhores ricos 
pediam aos artistas que seus traços fossem 
suavizados ao serem pintados em óleo so-
bre tela, para que sua imagem se tornasse 
bela. Isso pode sinalizar que a busca pela 
beleza imaginada sempre foi uma constan-
te no desejo humano.  

Partindo desse pressuposto é possível 
crer que o conceito de beleza e de feiura 
que nos toca no cotidiano seja um legado 
da Antiguidade. No entanto, não o é. Ou 
não o é somente. Como explica Umberto 
Eco (1932-) em História da beleza, Platão 
acreditava que a beleza era uma existên-
cia autônoma, distinta do suporte físico 
que a exprime3. O belo não estava vin-
culado ao objeto físico; pelo contrário, o 
belo resplandece em toda parte. Por meio 
do que diz Umberto Eco, é possível que o 
belo seja liberto de qualquer forma mate-
rial. Vilém Flusser em A história do Dia-
bo (2005) fala que a liberdade é, dentre 
todos os ideais, o mais belo, sendo sinô-
nimo de dignidade. O belo, em sua essên-
cia, seria uma espécie de abstração pura, 
dotado de uma plasticidade que pode es-
tar presente em todo tipo de forma com a 
potencialidade de transcendê-la, tornan-
do qualquer objeto digno e belo. 

Não é à toa que, para muitos cristãos, 
existe beleza na imagem de Jesus ensan-
guentado, morto e maltrapilho, apresenta-
da em um altar de imolação em forma de 
cruz4. O que se vê de belo na imagem do 
� lho de Deus des� gurado, provavelmen-
te, é a transcendência de sua alma pura e 
bela, harmoniosa e digna. Uma abstração 
simbólica que é narrada como ressureição. 
A fé dos cristãos transcende a imagem do 
corpo/carne que se decompõe e vê além 
3Segundo Platão: célebre era, de fato, a feiura exterior de 
Sócrates que, no entanto, resplandecia de beleza interior (Cf. 
ECO, 2010).
4 Descrição da obra A cruci� cação do altar de Isenheim 
(1515) (Cf. GOMBRICH, p. 269, 1993IL).

dessa imagem um espírito que é puro e 
perfeito. A beleza, essência do Cristo, 
resplandece e se eterniza, na medida em 
que seu corpo padece. Ao pensar no belo 
pode-se dizer que muitas coisas são belas 
não tendo uma imagem tão bela assim. 
O que as torna belas são os sentidos, a 
experiência sensorial do prazer de quem 
as contempla. É belo aquilo que provoca 
prazer. No entanto, o feio se anula quan-
do a beleza ultrapassa a imagem do feio. 
O belo é essência, o feio, imagem. Não é à 
toa que o perfeito, o Deus bíblico, na nar-
rativa teológica cristã, é o próprio verbo. 
A beleza de ser verbo está no princípio 
de resplandecer a forma do tempo, sua 
materialidade � nita. O verbo é a palavra 
que existe no passado, no presente e no 
futuro. O verbo transcende qualquer ou-
tra palavra que se localiza em uma linea-
ridade temporal. 

A feiura, por sua vez, habita o apri-
sionamento, a fraqueza sem explicação, 
a maldade, a desarmonia e o grotesco. 
No entanto, o belo pode transcender de 
um objeto grotesco. Mesmo porque a 

O ideal da beleza remonta 
também à Antiguidade, 
momento em que seus 
artistas procuravam 
disfarçar as imperfeições 
do mundo
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feiura só existe quando o discurso a in-
dica. Por meio do pensamento exposto é 
possível entender que a beleza existe por 
si só, já a feiura é uma criação cultural, 
uma manipulação política, uma produ-
ção técnica que se aplica para banalizar 
a beleza e fazer dela um conceito para a 
manipulação dos homens. A beleza seria 
uma espécie de potencialidade das for-
mas da natureza. A feiura, um desastre, 
uma aberração, um erro ocorrido, uma 
espécie de degeneração das formas que 
deveriam ser belas. 

Michel Foucault (1926-1984) em Os 
anormais diz que fazer existir o gro-
tesco é um dos procedimentos essen-
ciais à soberania arbitrária. O grotesco 
traz consigo a negação que lhe é atri-
buída, ele existe como negado. Talvez 
por esse motivo a feiura, quando se 
tenta explicá-la em sua própria nature-

As recentes técnicas de Photoshop, muito utilizadas em impressos para maquiar 
“defeitos”, plastificam, artificializam e tiram a essência de seres e coisas

za, se perde. Umberto Eco em seu livro 
História da feiura (2007), ao contrário 
do que fez em História da beleza, pa-
rece ter dificuldades em falar sobre o 
que é o feio de fato. No entanto, ele diz 
que para ser feio não basta contrariar o 
belo. O feio não é somente a desarmo-
nia da forma de determinado objeto, 
mas a imoralidade, o contrário do con-
trário do que se espera existir na na-
tureza. O feio desagrada por completo, 
não transcende, provoca medo, provo-
ca dor sem razão, provoca repulsa, asco 
e nojo. A beleza é essência que se aplica 
possivelmente a todo objeto. A feiura é 
criação discursiva essencializada. 

Os valores aplicados na contempo-
raneidade ao belo e ao feio, portanto, 
não podem ser somente um legado da 
Antiguidade. Mas podemos supor que 
aquilo que hoje se acredita ser belo ou 
feio seja um legado da ideologia nazis-
ta, já que essa ideologia é uma espécie 
de fantasmagoria que habita o cotidia-
no do ocidente. O nazismo, com suas 
arbitrariedades, suas estratégias biopo-
líticas e sua atuação por meio do biopo-
der, conseguiu instituir verdades sobre 
o que é bom, belo e por isso digno de 
existir e viver. Muitos dos valores que 
se aplicam na sociedade contemporânea 
são resultado daquilo que pelos nazistas 
foi estruturado. Logo, mesmo que de 
modo invisioperceptual, um restolho 
da ideologia nazista habita o espírito de 
algumas sociedades. O discurso nazista 
ressurge quando se aplica a determina-
dos objetos a marca de ser, estar e existir 
como belo ou feio.

OS VALORES APLICADOS NA CONTEMPORANEIDADE
AO BELO E AO FEIO, PORTANTO, NÃO PODEM 
SER CONSIDERADOS APENAS LEGADOS 
DA ANTIGUIDADE 
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ARTE DEGENERADA
Ao pensar em Arte, sobretudo naquilo que no 

início do século XX alguns cientistas alemães deno-
minaram como Arte degenerada, pode-se pensar em 
uma possível manipulação dos sentidos para chamar 
de feio o que era uma Arte progressista. Marcos Ri-
zolli fala que a Arte moderna, iniciada no século XX, 
é revolucionária e inovadora, cabendo a ela a função 
de provocar uma mudança substancial na linguagem 
artística. Deste modo, a Arte moderna do início do 
século XX deveria transcender as formas “estranhas” 
que a constituíam para ser apreciada de modo essen-
cialmente belo. O próprio artista, que antecede sua 
Arte, se torna belo na medida em que, liberto de uma 
técnica fundamentalmente parisiense e clássica, por 
meio de seu objeto artístico já criado, transforma com 
essa Arte o modo de pensar o mundo.

No entanto, em um período de transformações 
econômicas e estéticas no qual o homem começa a se 
organizar segundo aquilo que La Mettrie (1709-1751) 
chamou de “maquinização do homem”, os proces-
sos para “docilização”5 do corpo e da mente humana 
passam a ser prática institucionalizada. Nessa práti-
ca parece haver uma condição que submete o olhar 
para uma padronização estética. As normas que se 
estabelecem socialmente para bem conduzir a socie-
dade a uma educação institucionalizada organizam 
os corpos na sociedade e constroem identidades para 
serem seguidas. É possível dizer que a identidade do 
“normal” nasce no século XIX e se � xa no século 
XX. Ser normal, como pensava Georges Canguilhem 
(1904-1995), é permanecer e se fazer adequar a uma 
exigência arbitrária e imposta à existência. Ser normal 
é estar encaixado em determinado modelo. Por meio 
dessa proposta, entende-se que o normal é o preferí-
vel, o normal é bom, o normal é belo. Essa prática de 
normalização se aplica, no início do século XX, tam-
bém à Arte no momento em que ela é avaliada por 
cientistas alemães.

Entretanto, o belo que se aplica ao olhar na Alema-
nha no início do século XX é um conceito que se padro-
niza segundo aquilo que se pensava na Antiguidade. 
Beleza, como já exposto no tópico anterior, no início 
desse texto, é harmonia e perfeição. Por meio desse 
valor, o Estado alemão, conduzido por uma ideologia 
5Docilização é um termo pensado e usado por Michel Foucault em seu livro 
Vigiar e punir. 

nazista, procurou aplicar a harmonia e a perfeição, ou 
pelo menos corrigir a desarmonia e as imperfeições da 
Arquitetura, das Artes Plásticas, da Música e dos cor-
pos. Para a ciência alemã, a arquitetura deveria ser ge-
ometricamente pitagórica, as Artes Plásticas deveriam 
ser harmoniosas, e os corpos deveriam ser normais. Por 
meio dessa premissa, se constituía a biopolítica nazista.

Os perigos de um poder biopolítico são, entre as 
relações humanas, invisioperceptuais, embora espiri-
tualmente pungentes. Não é à toa que Walter Benja-
min (1892-1940) em seu texto A obra de Arte na época 
de sua reprodutibilidade técnica dizia que no curso 
dos períodos históricos, juntamente com o modo de 
existência das comunidades humanas, modi� ca-se 
também o modo de sentir e perceber. A forma orgâ-
nica que a sensibilidade humana assume e o meio no 
qual ela se realiza não dependem apenas da natureza, 
mas também da história que a cerca.  

Falar de Arte degenerada é falar de um discurso que 
se impõe à Arte moderna alemã transformando-a em 
um retrato da degeneração humana. É falar de uma his-
tória narrada sob o ponto de vista nazista. Entretanto, a 
categorização da Arte como feia e degenerada se aplica 
na medida em que determinadas criações não atendem 
as normas de uma estética do belo biopoliticamen-
te pensada. A solidi� cação da Arte degenerada como 
verdade representa uma série de discursos cujo poder 
de transformar o olhar da massa se revela. Há um bio-

A crucificação do altar de Isenheim (1515). A beleza, neste caso, é 
avaliada pelo ato e não pela imagem, tornando o belo relativo
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poder6 que atua e modi� ca os sentidos 
e o perceber de quem deixa de analisar 
para consumir uma ideia pré-moldada do 
que se pode considerar belo ou feio. No 
entanto, ao se sacramentar como verda-
de a Arte degenerada, vem à tona todo 
o processo discursivo que transforma a 
linguagem em quase nada. O termo Arte 
degenerada pode ser considerado uma 
das provas daquilo que Michel Foucault 
em A ordem do discurso (2009b) pensou 
como “materialidade do discurso, temível 
e controladora” que uma vez massi� cada 
se petri� ca e atravessa o tempo. 

O LEGADO QUE
NOS HABITA

O artista que produzia Arte degene-
rada trazia em suas criações uma provo-
cação em nível de estilo. As � guras geo-
métricas, pensadas por Pitágoras como 
formas perfeitas, quando colocadas em 

6 Marcia Tiburi explica biopoder como uma decisão que, 
de fora para dentro do corpo, agindo sobre ele, eviscera-
lhe a autonomia própria e constitutiva num gesto sempre 
simbólico ou � sicamente violento (cf. TIBURI, 2011).

POUCO 
ESTUDADA, 
a feiura está 
frequentemente 
relacionada 
ao medo. 
Em uma das 
poucas obras 
que tratam o 
tema, História 
da Feiura, 
Humberto Eco 
se apropria da 
fala de George 
Romero, diretor 
do filme clássico 
A noite dos 
mortos vivos  
que diz que o 
feio é o que 
causa tensão

A antropometria, mais tarde utilizada pelo Nazismo, media os traços humanos – sobretudo o nariz – 
dentre os quais alguns eram considerados como degeneração biológica. Os primeiros milhares que 
morreram no Holocausto eram considerados anatomicamente imperfeitos

uma tela estavam contorcidas e disformes. 
As faces humanas, des� guradas, o cor-
po, desproporcional. A linguagem que se 
apresentava ao público era inovadora e ao 
mesmo tempo curiosa e re� exiva. No en-
tanto, toda uma técnica publicitária que 
envolvia discurso e imagem transformava 
a nova linguagem em Arte de mau gosto. 
Para os nazistas, toda Arte moderna era 
Arte degenerada, e toda Arte degenerada 
era feia. Peter Cohen (1946) em seu � lme 
documentário Arquitetura da destruição 
(1992) mostra toda a potência desse biopo-
der que parte de uma interpretação da Arte 
para atingir o comportamento humano e 
seu modo de pensar a sociedade. Como 
mostra Cohen, a Arte era para Hitler um 
espelho daquilo que o homem poderia vir a 
ser. Logo, a Arte degenerada representava, 
com suas formas des� guradas, tortas, de-
sarmoniosas e feias, o futuro da sociedade. 

Paul Schultze-Naumburg (1869-1949) 
em seu livro Kunst und Rasse (1938) com-
para a Arte degenerada a imagens de pes-
soas consideradas anormais, como, am-
putados, surdos, cegos, doentes mentais, e 

AS FACES HUMANAS, DESFIGURADAS, O
CORPO, DESPROPORCIONAL. A LINGUAGEM 
DA ARTE DEGENERADA ERA INOVADORA, 
CURIOSA E REFLEXIVA
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induz a sociedade a associar o ob-
jeto artístico ao corpo denominado 
por ele, também degenerado. O que 
nasce é uma política de indução do 
olhar, utilizando o biopoder para 
tornar a Arte degenerada um dis-
positivo que cause nojo e medo de 
uma possível degeneração huma-
na. Para Paul Schultze-Naumburg, 
o que Darwin havia pensado so-
bre a evolução das raças era certo, 
principalmente no que se referia ao 
extermínio dos mais fracos para 
a soberania dos mais fortes. A 
favor de um discurso em prol 
de uma raça mais limpa, pura 
e bela, que se assemelha àquilo 
que para gregos e romanos era 
belo, os feios, por serem prova da 
degeneração, deveriam ser exter-
minados como os ratos. 

Como retrata Cohen, os pri-
meiros 5 mil mortos incinerados 
pelo Holocausto foram aqueles cuja 
Arte degenerada se comparava es-
teticamente a sua forma anatômi-
ca, os seres humanos categorizados 
como anormais. É possível dizer 
que a Arte degenerada não foi ape-
nas uma categoria de Arte, mas um 
dispositivo usado pelos nazistas 
para promover o ódio e o conven-
cimento de que uns são mais be-
los que outros. Aos belos dai-lhes 
a vida, e aos dotados de feiura, a 
morte e a subjugação. A estética da 
feiura que se conduzia aos olhos de 
quem rejeitava aquilo que se tor-
nou Arte degenerada aos poucos 
foi sendo aplicada ao ser humano. 
Ser belo era ter direito à vida. 

No entanto ainda existem vi-
das, na contemporaneidade, que 
são marcadas pelo padrão estético 
do belo e do feio que se aplicou no 
período da Segunda Guerra Mun-
dial. Surdos, cegos, amputados, 

seres humanos Down, pessoas bai-
xas, gordas são marcados por uma 
estética da beleza que só existe no 
plano das ideias. As belas modelos 
são maquiagem de imagem, os be-
los corpos são construções estéticas, 
muitas vezes arti� ciais, por meio de 
dispositivos farmacológicos como já 
citado anteriormente. Viver, entre o 
belo e o feio, e ser belo ou feio, ou 
se anular em nome do belo e do feio 
pode ser um indício de que a rejei-
ção àquilo que um dia se considerou 
degenerado ainda vive entre nós. 
O padrão de beleza que nos habita 
traz consigo um restolho daquilo 
que um dia o nazismo pensou como 
belo e degenerado. Há de se pensar 
o que somos, de fato, como somos, e 
em que queremos nos transformar. 
Podemos correr o risco de algum 
dia, em um futuro não muito dis-
tante, entendermos que Hitler ven-
ceu a guerra por meio de sua ideo-
logia disseminada no ocidente. Na 
contemporaneidade ainda se cultua 
e se busca uma beleza para a exis-
tência, mesmo que essa beleza anule 
alguma forma de sensibilidade. O 
belo que somente na imagem nos 
convida à sua busca pode ser o que 
nos motiva a avaliar o outro como 
estranho, como grotesco, como feio. 
No entanto, esse valor que me re� e-

Hoje, a busca desenfreda pelo belo desencadeia em uma padronização estética, em que a 
“beleza” das peculiaridades são suprimidas

te como belo e transforma o outro 
em feio pode ser um restolho da 
ideologia nazista que de modo invi-
sioperceptual e ainda que se negue 
ainda nos habita. 
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