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O problema da beleza é vital para todos os que se preocupam com a arte. Mesmo numa 

época em que muita da arte produzida parece divorciada da noção de beleza, o público e, 

com o público, o senso comum, ainda é sensível às criações belas dos artistas. 



O problema com a beleza é bem sumarizado por Elaine Scarry, em On Beauty and Being Just 

[1]: 


a beleza é menosprezada algumas vezes por dar origem à cupidez material e à possessividade; 
mas aqui, também, podemos perceber que estamos simplesmente perante um exemplo 
imperfeito de um resultado, pelo contrário, positivo. Se alguém deseja que todos os vasos Gallé 
do mundo estejam dispostos nos seus parapeitos, isso é só uma versão deseducada do impulso 
tipicamente generoso. (p. 7) 



Na página 57 do mesmo livro: «A beleza é, no mínimo, inocente das acusações contra 

ela, e pode mesmo ser o caso que, longe de danificar a nossa capacidade de atender às 

questões de injustiça, em vez disso intensifique a pressão que sentimos para corrigir os 

danos existentes.» Esta ânsia pela justiça dá-se porque, segundo Scarry, a beleza 

convida à «atenção generosa»: «a percepção humana, longe de envenenar cada objecto 

para o qual se vira, é em vez disso completamente capaz de ser benigna» (p. 59). Aqueles 

que se maravilham com a beleza participam numa contemplação desinteressada e 

desejam naturalmente que todos os outros desfrutem do mesmo destino: «as pessoas 

parecem intuir que o seu próprio auto-interesse é servido pelo das pessoas distantes 

terem o benefício da beleza» (p. 123). É quase impossível não se ser evangélico em 

relação à beleza e ainda assim a incompreensão (e, por vezes, o mau trato) persiste 

contra aqueles que arriscam falar seriamente acerca do assunto. Relembramo-nos das 
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palavras de Sócrates no final do diálogo de Platão, Hípias Maior: «Acho que agora aprecio 

o significado verdadeiro do provérbio, “Tudo o que é belo é difícil”» (304e) [2].         



Em 1896, George Santayana, em The Sense of Beauty: Being the Outline of an Aesthetic Theory 

[3], já tinha expressado o pensamento segundo o qual, sem a «emoção empática» 

requerida para contemplar a beleza, a realidade não é completamente apreendida: «A 

realidade é mais fluida e elusiva que a razão, e tem, por assim dizer, mais dimensões do 

que aquelas que são conhecidas mesmo pela geometria mais avançada. Daí que a 

compreensão, quando não é imbuída de algum brilho de emoção empática ou de algum 

toque de misticismo, dê apenas uma imagem seca e crua do mundo.» (p. 154) Na última 

página do livro, é dada à beleza a dignidade moral merecida: «Se a perfeição é, como o 

deve ser, a justificação última do ser, podemos entender o fundamento da dignidade 

moral da beleza. A beleza é uma promessa da conformidade possível entre a alma e a 

natureza, e consequentemente um fundamento da fé na supremacia do bem.» (p. 164) 



O livro de David Konstan aborda as raízes linguísticas das questões em torno da noção de 

beleza e oferece uma análise e uma história admiráveis da «ideia» de beleza, desde a 

Grécia Antiga à actualidade. A erudição de Konstan é impressionante: com conhecimentos 

de grego, hebreu e latim, o autor oferece um estudo exímio dos usos das palavras 

equivalentes a beleza na literatura clássica, na Bíblia e noutros exemplos posteriores. O 

seu domínio da literatura clássica (em particular da literatura grega), com referências 

pormenorizadas a ocorrências de palavras em míriades de obras complexas, é, sem 

dúvida, extraordinário. Por exemplo, no Capítulo 2, Konstan fornece uma paleta notável 

de autores e obras em que as palavras gregas candidatas a beleza, kalós e kállos, são 

usadas, desde Homero a Safo, e também a autores menos conhecidos como Simónides, 

Íbico, Sólon, Teógnis e vários outros. As tragédias de Eurípides são «particularmente 

esclarecedoras» (p. 56) da distinção entre os usos do adjectivo kalós e do nome kállos: em 

Hipólito, kalós significa “honra” e “virtude”, enquanto em Hécuba, kállos está relacionado 

com algo “bonito” e “desejável”. A conclusão do autor, no que diz respeito à suspeita 

moderna de que os gregos não possuíam uma palavra para beleza, é que «há uma palavra 

grega antiga para beleza, clara e inequívoca, embora não corresponda a todos os usos do 

termo moderno inglês» (p. 61). 



A ligação entre beleza e virtude também é abordada no livro, tendo especialmente em 
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conta Platão e os Neoplatónicos: «Segundo Platão, procuramos o bem porque o bem é 

belo» (p. 122). A beleza é, assim, apresentada como uma excelência, uma virtude, e tal é, 

para mim, o que mais importa no caso da arte, que está em primeiro plano quando 

pensamos acerca da beleza. Na verdade, na esteira de Elaine Scarry e Alexander Nehamas, 

Konstan descreve o desejo de possuir obras de arte (a «ânsia proprietária», p. 166) como 

uma (a palavra é minha, não de Konstan) aberração: os amantes de arte apreciam 

normalmente que a arte e a sua beleza sejam disponibilizadas a todos, não a um grupo de 

pessoas exclusivo. O seu interesse é caracteristicamente generoso. 



A concepção de beleza de Aristóteles na Retórica, que Konstan refere, é particularmente 

elucidativa: kalón é «o que, sendo preferível por si mesmo, é digno de louvor; ou o que, 

sendo bom, é agradável porque é bom»** (1366a, pp. 33-34). “Belo” é o que é fine 

[excelente], como se diz hoje em inglês (pp. 32-33). O «gosto moral» (p. 43) da beleza 

em questão pode ser visto no uso de kalós nos poemas homéricos: «Kalós refere-se 

normalmente (mas não invariavelmente) à aparência visual das coisas e parece associar-

se particularmente a coisas que emitem uma espécie de radiância.» (p. 42) Diria que é 

esta beleza radiante que os artistas procuram criar e replicar e que os amantes de arte 

desejam ver. 



O livro de Konstan é uma adição benéfica à bibliografia vasta sobre beleza. Com um 

conhecimento extensivo, fornece ao leitor uma erudição copiosa e numerosos caminhos 

por onde explorar os aspectos controversos de um tópico que é fascinante para todos os 

interessados em estética e em arte. 



Há uma desilusão menor que preciso de mencionar. Diz respeito à definição de beleza de 

São Tomás de Aquino, que (infelizmente para mim, pelo menos) é citada apenas em nota 

de rodapé na página 232 (n. 18), em referência a um livro de William Desmond sobre 

Hegel (1986). São Tomás avança uma definição muito interessante de beleza na Summa 

Theologiae: id cuius ipsa apprehensio placet («aquilo cuja própria apreensão é agradável»), 

uma definição que convida à elaboração. Konstan, em vez desta, cita outra definição (do 

livro de Desmond) que, a ser uma citação genuína de São Tomás, é muito menos 

relevante, e muito menos interessante, do que a anteriormente mencionada: id quod 

visum placet («aquilo que, quando visto, é agradável»). A minha desilusão é que à noção 

de beleza de São Tomás, a meu ver uma das mais instrutivas e intelectualmente 
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estimulantes que existem, não seja dada mais atenção num livro tão minucioso acerca 

deste tema. 



Voltando à arte, que é o que mais interessa àqueles que se preocupam com a defesa e com 

a criação da beleza, para outros verem e por ela serem inspirados, num ciclo virtuoso. O 

verso de John Keats, «Uma coisa bela é uma alegria para sempre», não é apenas belo, 

mas também verdadeiro. Coisas belas (pensando agora apenas em obras de arte) são 

desejáveis, sim, para o bem da humanidade, por isso merecem ser protegidas, 

incentivadas e apreciadas. Esta espécie de coisas belas pode mudar-nos e, logo, ao 

mundo, para melhor. As criações belas estimulam-nos a todos, unem-nos a todos, e é 

um prazer ver esta unidade (na diversidade). 
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* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro em conjunto com a autora. 
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