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Resumo 
 

As grandes transformações sociais são-nos sempre permitidas através de 

revoluções culturais. A compreensão das repercussões culturais e sociais da revolução 

do Maio de 68 e da década de 60 no mundo da arte torna-se assim algo imprescindível 

ao artista contemporâneo. 

Procura-se compreender a sociedade que gerou o Maio de 68, assim como 

algumas das suas figuras. Importa também compreender o fenómeno em que 

indivíduos procuram laços estabilizadores nos seus intra e inter relacionamentos 

contrastantes com os lugares em que habitam — lugares de auto-destruição maciça, 

de violência enclausuradora em ambientes desagregadores. O poeta (artista), enquanto 

membro desta sociedade, é uma figura de proa, é a voz daqueles que ainda a não 

possuem; o poeta reconhece, mais do que nunca, durante estas cisões na história 

(revoluções, espaços, indecisões e retrocessos), as suas muitas distâncias: entre si e a 

sociedade, entre si e a sua poesia (a arte). A figura do poeta prevê e recorre às 

transformações sociais como embrião para a produção da sua arte, porque o poeta é 

como que um redentor dos tempos (Hölderlin). 

Por fim, procura-se compreender a relevância do acto transgressivo na obra e 

atitude do artista contemporâneo alienado. 
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Abstract 

 

The great social transformations are always permitted through cultural 

revolutions. The understanding of the social and cultural impact of the revolution of 

May 68 and the decade of the 60s in the world of art becomes then essential to the 

contemporary artist. 

We will try to understand the society that generated May of 68, as well as 

some of its figures. It also matters to apprehend the phenomenon in which individuals 

seek stabilizing ties in their intra and inter relationships that collide with the places 

they inhabit – places of massive self-destruction, of imprisoning violence in 

disruptive environments. The poet (artist), as a member of society, is a figurehead, the 

voice of those who do not posses one; the poet recognizes, more than ever, during 

these incisions in history (revolutions, spaces, indecisions and regressions), his many 

distances: between himself and society, between himself and his poetry (art). The 

figure of the poet foresees and appeals to social transformations as the embryo for the 

production of his art, because the poet is like a redeemer of time (Hölderlin). 

 We will finally seek to understand the relevance of the transgressive act in the 

work and attitude of the alienated contemporary artist. 
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Fig. 1 Gilles Caron, Protest rue Saint-Jacques, 6 de Maio de 1968, Paris. 
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A vitória será dos que souberem criar a desordem sem a amar. 
1 

 

  

                                                        
1  DEBORD, Guy – O Passado e o Presente da Teoria. [online] [consult. 12/09/2014]. 

Disponível em: 

http://www.krisis.org/1999/o-passado-e-o-presente-da-teoria-de-debord 
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1. Introdução
2
 

 

O desenho — a poesia inscrita nele — é a subversão do traço e da linha, dando 

origem a esta dissertação que pretende confrontar a atitude poética na arte (do poeta 

— artista), com a sociedade. A revolução, a subversão como necessidade intrínseca 

humana, confrontar-se-á com essa mesma necessidade de permissão (submissão). 

 

(…) prefira aqueles que o seu quotidiano lhe oferece; descreva as suas tristezas e 

desejos, os pensamentos passageiros e a fé numa qualquer beleza — descreva 

tudo isso com sinceridade íntima, tranquila, modesta e para lhes dar expressão 

sirva-se das coisas que o rodeiam, das imagens dos seus sonhos e dos objectos 

das suas recordações. Se o seu dia-a-dia lhe parecer pobre, não o acuse de 

pobreza; acuse-se a si próprio, reconheça que não é ainda poeta o bastante para 

conseguir invocar as suas riquezas; pois para um criador não há pobreza e 

nenhum lugar é indiferente e pobre.3 

 

Trabalhar com alguma fé numa qualquer beleza foi tentado em autores como 

Guy Debord, que escreve nas suas “Teses sobre a Revolução Cultural”, para a 

Internacional Situacionista:  

 

A vitória será dos que souberem criar a desordem sem a amar. 4 

 

É essencial, numa primeira fase, compreender um pouco da história política da 

humanidade, como o processo revolucionário se juntou ao processo artístico. Todo 

este despoletar, ou convulsão, nasceu do processo de revolta em autores como 

Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Jacques-Louis David, Théodóre Géricault, entre 

outros. Não importa apenas compreender a obra escrita, mas conseguir nesta 

compreensão da obra de arte (na sua poética) toda uma tentativa de dissertação à 

revolução, seja ela na arte, seja ela perante a sociedade. 

É importante trabalhar reinterpretando e compreendendo o processo de revolta, 

sobre autores que ultrapassam os seus próprios meios comunicativos e artísticos, 

tornando-se eles próprios políticos, filósofos, sociólogos, etc. Importam autores como 

                                                        
2 Esta dissertação foi escrita ao abrigo do Acordo Ortográfico de 1945. 
3 RILKE, Rainer Maria – Cartas a um jovem poeta. Trad. Isabel Castro Silva. Vila Nova de 

Famalicão: Quasi, 2008. P.27 
4  DEBORD, Guy – O Passado e o Presente da Teoria. [online] [consult. 12/09/2014]. 

Disponível em: 

http://www.krisis.org/1999/o-passado-e-o-presente-da-teoria-de-debord 
11 
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Marquês de Sade, Charles Baudelaire, Conde de Lautréamont, Fernando Pessoa, 

Henry Miller, Heiner Müller e Luís Pacheco.  

É na relação gráfica entre o nosso trabalho e a mensagem destes autores para 

com o homem, na sua capacidade e direito à revolta — evolução — que esta 

dissertação culminará num estado conclusivo do que é a arte e o papel da transgressão 

na sociedade contemporânea alienada. 

  



 

13 

 

 

 

Parte I – Revolução, Subversão e Transgressão: um estudo 

sociocultural da década de 60 
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Capítulo 1 – Arte, Cultura e Revolução 

 

 

1.1 Arte, Cultura e Revolução — Poesia 

 

Não existe, como se entenderá no decurso deste trabalho, uma necessidade de 

relação entre a revolução e a cultura, ou mesmo com a arte, no percurso da história da 

humanidade. Uma coisa é certa: a arte que deriva da revolução é a dos vencedores, 

mesmo que seja fruto de uma revolução que dê origem a um retrocesso social, tal 

como as que instauram ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, estados sociais 

laicos, entre outros. 

Sempre existiu uma proximidade entre a arte e a revolução, tal como 

manifestado durante o período revolucionário de Aquenáton, no considerado período 

áureo da arte egípcia (período de Amarna), onde o Faraó se serve da arte e de uma 

nova tipologia de representação, para complementar a sua revolução essencialmente 

religiosa. Aquenáton serve-se da arte para vencer, ou apagar, os registos de um 

regime caído, tal como os seus sucessores irão fazer após a sua morte. Subsistirá 

então a ideia de que, durante a história da arte e da humanidade, as revoluções se 

servem da arte e dos seus artistas para justificar as suas razões e as suas acções. No 

entanto, consideraremos a poesia, e aqui não necessariamente só a poesia escrita, mas 

o próprio pensamento poético, como a alavanca intelectual das revoluções modernas 

e, essencialmente, a relação da poesia com a revolução de Maio de 68, tendo como 

premissa que o pensamento e a liberdade que advém da poesia, são princípios 

essenciais para a evolução da sociedade e da arte como cumpridora dos requisitos 

dessa mesma evolução. 
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1.2. A Revolução Francesa 

 

A Revolução Francesa, intitulada por Lenine como a Grande Revolução, 

eclode no seio de uma Europa profundamente atrasada culturalmente, ainda presa a 

cânones de concepção clássicos, pouco evoluída no plano político-social, provocando 

um alastrar de transformações decisivas para a história da humanidade. Muitas foram 

as causas que levaram França a levantar-se contra um poder absolutista, assente no 

direito divino. A situação precária da condição socioeconómica vivida, associada à 

crescente propagação das ideias filosóficas das luzes, levará a Europa a sofrer a sua 

maior transformação social, política e cultural de que se tem registo, desde a criação 

da democracia na Grécia até ao nascimento do império romano. 

A igreja e o poder, assentes na vontade divina, entrarão em declínio, apesar de 

variadas tentativas para os restabelecer. Este poder que, até então, era legitimador de 

uma sociedade de classes, irá dar lugar a uma sociedade de cidadãos, permitindo uma 

criação efectiva do ateísmo e de um pensamento direccionado para o homem. Este 

levantamento tornar-se-á, para todos os movimentos revolucionários posteriores, o 

marco histórico da luta pelos direitos do cidadão. Todas estas transformações vêm 

criar um grande primeiro fosso na arte europeia. O vazio gerado, quer pelo desagrado 

com que o movimento clássico era visto por estar profundamente conectado com o 

regime decapitado, quer pela necessidade de encontrar outro veículo artístico que 

represente a nova sociedade, irá despoletar o mais energético pensamento cultural 

europeu, criando as bases para uma arte em vias de democratização. É então 

necessário encontrar uma arte que deixe de representar e sustentar um poder apoiado e 

concentrado em núcleos de nobreza e eclesiásticos. Surgirá o romantismo, que nos 

séculos seguintes será o movimento que evoluirá consoante as necessidades exigidas 

pela arte e pela sociedade. 

As primeiras tentativas de romantismo, não estando ainda os artistas nem as 

academias preparadas para uma total ruptura com a estruturação e concepção clássicas 

de representação, serão caracterizadas pelas primeiras incursões da arte no foro 

popular e, aqui sim, num tentar resolver artisticamente uma representação do homem 

enquanto homem, captando, pela primeira vez na história da arte
5
, aspectos da vida 

                                                        
5 Neste ponto poderá ser levantada a questão do período decadente romano, mas a ideia 

principal deste estudo prevalecerá na história da arte moderna. 
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quotidiana representativos da sua sociedade. Posteriormente, o romantismo irá dar 

lugar ao realismo, que se apoiará nos aspectos reais da sociedade, da razão e da 

ciência, marcando o ponto de viragem e primórdio de uma arte apoiada na sociedade e 

na sua cultura. 
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1.3. Voltaire e Géricault 

 

Resignado pela vontade de deus, guia no seu infortúnio, o Cândido de Voltaire 

é talvez um símbolo da sociedade antes da Revolução em França, dos povos que 

insistem resistir ao avanço dos ideais das luzes. 

Outras tentativas aconteceram na história da humanidade para tornar o homem  

o centro do mundo, o homem como a medida de todas as coisas
6
, como o sucedido no 

quattrocento, mas seria o homem como imagem de deus, que legitimaria, na 

representação artística, o poder das classes dominantes e da igreja que as apoiava. 

Mas será no período pós-revolucionário, em França, que a cultura se desenvolverá em 

torno do homem e para o homem. 

Théodore Géricault, contrariamente a um Jacques-Louis David excessivamente  

apegado a um sistema político
7
, vem quebrar este velho sistema de figuração e 

temática clássicas onde se retratam os proeminentes da sociedade, apesar de David vir 

a tratar temas do foro social em que a política assenta na base das decisões da 

sociedade. Géricault estampa um outro novo ritmo no espectro da pintura ocidental. 

Vem criticar abertamente, na sua obra Jangada da Medusa (fig.2), o orgulho 

desmesurado da recentemente criada República Francesa, tratando o acto de 

canibalismo entre os sobreviventes de um naufrágio, quando a sociedade francesa 

requeria um tratamento heróico da cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Théodore Géricault. A Jangada da Medusa, 1819, 491 x 716 cm, Museu do Louvre, Paris.  

                                                        
6 Ainda hoje persistem ecos desta humanização do mundo, tal como a medida inglesa em 

braças, pés, etc. 
7 São exemplos as pinturas Juramento do Jogo da Péla (1791) e Marat (1793). 
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Géricault é claramente o rosto de uma nova arte, de uma arte revoltada e 

centrada no indivíduo, abrindo os precedentes para uma condição de inconformismo 

na arte perante a sua sociedade. É claro que não podemos referir este autor como uma 

caso isolado, pois autores como Ludwig van Beethoven, na sua Heroica dedicada ao 

avanço de Napoleão, retrata claramente o alastrar dos ideais da revolução por uma 

Europa enclausurada em velhas monarquias. A Liberdade Guiando o Povo (1830) de 

Eugéne Delacroix, gerou enorme polémica em França a nível intelectual: o quadro 

representa o povo que expolia os seus vencidos (o rapaz que ostenta a bolsa de um 

soldado morto), representa a realidade e não uma teatralização da cena, onde 

claramente são tratados os aspectos humanos de uma turba em acção. Estes exemplos 

demonstram que a cultura, mesmo que resultante de uma revolução político-social, é a 

charneira de luta contra o conformismo resultante do período pós-revolucionário, 

quando essa mesma cultura se conforma e a sociedade estagna sobre o seu próprio 

peso. 

 

Os deslocamentos dos sectores produtores de cultura (emissores de signos) e a 

sua inserção nos sistemas culturais e políticos legítimos originou na história da 

cultura na América Latina a existência de uma pluralidade de sistemas de 

referências visuais em cada instância histórica. Com frequência, há também 

diferenças de acordo com os grupos receptores do discurso. 8 

 

Compreende-se neste ensaio de Juan Villegas, apesar de se remeter para um 

estudo da história da arte da América Latina, como a arte, a teatralização da arte, está 

ao serviço de uma legitimação histórica ao serviço do poder. E neste ponto não 

podemos afirmar que a Revolução Francesa e os seus artistas, apesar das suas 

tentativas de reafirmar uma nova arte descomprometida com este poder, não 

estiveram intimamente relacionados com o poder político. Embora a Jangada da 

Medusa não exponha esta teatralidade, esta necessidade de representar a história 

heroicamente, foi muitíssimo bem aceite pelo poder político e pela sociedade inglesas, 

sendo exibida na Grã-Bretanha em grande apoteose. 

 

                                                        
8 * Todas as citações originalmente em língua estrangeira são nesta tese traduzidas pela 

autora, sendo sua a responsabilidade de qualquer erro.  

VILLEGAS, Juan – El teatro historico como construcción visual. Revista do programa de 

Pós-Graduação em Artes. Lisboa: Ouvir, 1997. P.45  
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Será necessário esperar até à década de 60 do SEC XX para que as condições 

sociais, políticas, culturais e artísticas se encontrem num grito único de revolta, 

condições que claramente serão iniciativa de um movimento cultural e artístico nunca 

antes ocorrido — a arte tomará o seu lugar na história como parte integrante da vida 

das pessoas e para as pessoas. 
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1.4 Wagner: arte e revolução 

 

É importante compreender a importância da figura de Richard Wagner (1813-

1883) no estudo da revolução cultural até aos nossos dias, através de obras como A 

Arte e a Revolução. 

 

A minha verdadeira missão é semear a revolução por onde quer que passe.9 

 

Para Richard Wagner, uma obra de arte nunca é um acto político, mesmo que 

ela não seja totalmente estranha à ideologia. Wagner toma parte, desde jovem, da luta 

contra uma Europa absolutista e centralizada, sendo deveras influenciado pela 

Revolução Francesa e participando em manifestações revolucionárias a favor da 

Polónia, então subordinada pelo Czar.  

 

A orientação do meu pensamento leva-me a imaginar um tipo de organização 

colectiva da vida (...) que conduza o género humano a um desenvolvimento 

harmonioso.10 

 

Wagner, um antimilitarista convicto, inserido numa sociedade que o 

desassossega, exalta desde muito jovem a revolução, sofrendo como consequência 

serem banidas obras literárias e musicais suas. Importa a Wagner a relação entre o 

capital/salário e o artista, que, sedento de dinheiro, produz arte estéril. Wagner 

considera a habilidade manipuladora do capital como uma característica da 

erradicação do ser humano, alienado na própria sociedade onde habita.  

 Para o autor, a arte ou é revolucionária ou não pertence à categoria de obra de 

arte, criticando este fortemente a arte da sua época, principalmente o teatro, que 

encara como um divertimento burguês, onde não importa ver, mas sim ser-se visto. O 

aplauso, no fim de cada sessão, não é dedicado à obra de arte e ao artista, mas sim a si 

mesmo: ao público que se entreolha sedento de aplauso e de luxo. A frivolidade da 

vida pública é assistida pelos artistas, que são seus cúmplices passivos, perpetrando 

esse modo de vida confortável. 

                                                        
9 WAGNER, Richard – A Arte e a Revolução [trad. José M. Justo]. Lisboa: Antígona, 2000. 

P. 7 
8 ibid, P.15 
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 Este ambiente desagregador do indivíduo repartiu a obra de arte por fatias 

distantes umas das outras, criando artes menores. A tese de Wagner baseia-se no 

conceito de obra de arte total da Grécia antiga, onde aconteceu a primeira grande 

brecha na arte, que separou, irremediavelmente, o seu todo estético dos artistas e dos 

espectadores. O Drama Grego é, portanto, o último sopro da obra de arte completa, 

pois reúne todas as artes: a poesia, a pintura, a escultura, a arquitectura, a dança e a 

música. Wagner acusa o capitalismo de ser o principal demolidor e causa de dispersão 

deste vínculo artístico, que exprimia humanidade em cada obra de arte. A ópera é a 

obra mais completa, pois reúne todas as outras artes; também esta se encontra 

repartida nos seus elementos, tornada arte menor. Wagner, frustrado com o estado da 

arte do seu tempo, crítica violentamente os espectadores da ópera, tendo mandado 

edificar um novo teatro, onde fossem produzidas óperas sem esse aspecto 

desumanizador e desagregador, mas sim obras de arte totais.  

 

 O homem criou a sua arte inebriado na sua condição de homem. O homem 

cristão desdobra-se e rejeita-se a si mesmo; a única coisa necessária ao homem cristão 

é a fé, prosseguindo uma vida contemplativa e espiritual, com o além como projecto 

final. O homem cristão sacrifica a sua condição de homem e classifica a arte como 

espectro exterior e além da condição humana, pecado da vaidade e da ousadia, 

portanto renuncia-a, castra-a. A vontade de possuir o mundo sensível está na origem 

da obra de arte. A arte acontece, segundo Wagner, quando o artista está em harmonia 

consigo mesmo e com a natureza. O artista necessita de aceitar a sua condição e 

provar o mundo sensível, para possuir ferramentas de criação artística. Para o cristão a 

origem da obra de arte tem de ser retirada à força da sua fé, recusando o belo, 

considerando-o pagão. 

O espírito revolucionário procura arduamente manifestar-se no meio cristão  

hipócrita e estéril; a cultura cristã enaltece a submissão e reprime o vigor do homem, 

é criadora de cisões entre a natureza e o espírito humano, e entre a paixão de se ser 

homem (animal) e de se ser instrumento de outrem.  

 

 O Renascimento surge durante uma crise de fé fanática. O espírito humano é 

assolado de uma vontade retornada de tocar o mundo sensível, o mundo material, uma  

vontade reprimida durante séculos. Novamente a estética causa prazer e júbilo ao 

homem. O Renascimento funcionou como retorno à Grécia antiga e ao mundo do 
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belo, o mundo dos sentidos. A arte volta a separar-se da instituição-igreja, passando a 

ser recusada pelos homens de fé, considerada como arte pagã.  

 A arte moderna surge com o homem burguês que retira a arte do seu ambiente 

natural e a enclausura nos seus aposentos, como sua propriedade. O homem burguês, 

o homem mercantil, aborrecido com o seu dia-a-dia monótono, enriquecendo à custa 

dos que não podem contemplar a arte, adquire-a para si, muito carecido de estímulos 

para a sua vida pacata. A finalidade da obra de arte muda – passa a ser determinante a 

sua finalidade, o lucro e o seu papel na indústria como brinquedo para burgueses 

aborrecidos e dormentes nas suas barrigas fartas. 

 O teatro é o meio de preferência desta nova arte que em simultâneo conquista 

e conspurca o homem. O teatro é o reflexo mais honesto da sociedade pelo seu 

aspecto público quase anedótico, corrigindo a sua essência e fracturando a sua estética 

por géneros que, quando individuais, são menores. O teatro torna-se portanto um 

conjunto de elementos órfãos, colocados e apresentados de forma a não constituírem 

numa obra de arte completa, cheia de si em todas as formas estéticas. O espectador, 

bestificado, consome avidamente estes elementos de fácil digestão e compreensão 

sem qualquer crítica. Aceita passivamente todos os espetáculos que lhe são 

apresentados com aplauso. A obra de arte passa a fazer parte do espectro do lazer, 

como objecto de distracção da vida vulgar. Mas a obra de arte, para sobreviver, 

necessita de uma vida dentro da esfera social, de uma vida fracturada, onde possa 

recuar, sofrer cisões e avançar, de modo a criar uma atmosfera de instabilidade ao 

espectador da história de arte. Porque a arte não sofre evoluções, é uma criatura em 

movimento, que acumula e consome o mundo, mas nunca a si mesma. Além do lucro 

passar a ser a finalidade da obra de arte, passa a importar muitíssimo a fama do 

artista, maculando a obra de arte de frivolidade e de pseudo-reflexão. Esta nova arte é 

aceite pelo público e recebida com ovações em uníssono de espectadores que nada 

observam e apreendem da obra de arte, limitando-se a assistir passivamente à obra 

como distracção burguesa. A arte torna-se escape à frivolidade da vida do homem 

moderno, torna-se um mecanismo de embuste muito prático e acessível: a arte engana 

o espectador, e este, por sua vez, mente a si próprio, como uma serpente deglutindo a 

sua própria cauda. A arte não subsiste num ambiente de entre-engano, só sobrevive 

num ambiente de verdade. Deve ser do artista a responsabilidade de proclamar a 

verdade pela obra artística. 
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(…) é possível atingir um estrato mais profundo de verdade  - uma verdade 

poética e de êxtase, uma verdade que é misteriosa e só pode ser atingida com 

esforço; é possível alcançá-la pela visão, pelo estilo e pelo ofício.11 

 

Existem camadas mais profundas de verdade no cinema e existe algo que é a 

verdade poética e extática. É misteriosa e esquiva, só pode ser alcançada pela 

fabricação, imaginação e estilização.12 

 

 O espectador e o artista tornam-se cúmplices, criaturas dissimuladas e 

caricaturizadas, opondo-se claramente à arte da verdade pura.  

Para o cidadão grego, a arte satisfazia-o por si mesma; o artista moderno só se 

satisfaz com o lucro provindo da obra. O nível da obra de arte e a sua qualidade 

elevam-se quanto maior for desinteresse na consequência da obra. Importa a obra no 

seu momento, não após a concepção. O artista moderno aliena a própria obra, 

tornando-a sua escrava. 

 

Mas se o trabalhador aliena o produto do seu trabalho, resta-lhe apenas o valor 

abstracto do dinheiro, e a sua actividade não podendo elevar-se acima da 

produtividade mecânica, representa somente esforço, trabalho triste e amargo. É 

esta a sorte dos escravos da indústria. A imagem lamentável que dão as nossas 

fábricas é a da mais profunda indignidade humana: um labor contínuo, tantas 

vezes quase destituído de objectivos, destruidor dos corpos e dos espíritos.13 

 

Para o Cristianismo, os objectos construídos pelo homem, assim como a arte, 

são-lhe alheios e pertencem à esfera divina exterior. Também a vida humana deve ser 

conservada para ser entregue a deus após a morte física. Na esfera oposta, para os 

gregos, o homem livre é o homem belo e forte, segundo a figura e imagem do deus 

Apolo; tudo o resto era distinguido como bárbaro ou escravo. Quando não podem 

todos os homens ser belos e fortes, livres, tornam-se todos escravos. Basta um 

indivíduo não poder usufruir desta liberdade para mudar a equação para todos os 

outros. Esta é a característica da condição humana; basta um perder a liberdade para 

um povo inteiro a perder também. Temos hoje consciência deste aspecto da condição 

humana que nos humilha e conforta num lugar imutável e preciso: no consolo de nos 

sabermos escravos de nós mesmos. Aos gregos importava esta ideia angustiante e à 

superfície lutavam pela liberdade de todos; o homem contemporâneo nutre o mesmo 

                                                        
11 HERZOG, Werner – On the Absolute, the Sublime and the Ecstatic Truth. [online] [consult. 

1/9/2014]. Disponível em: 

http://www.bu.edu/arion/on-the-absolute-the-sublime-and-ecstatic-truth 
10 Ibid. 
13 WAGNER, Richard – A Arte e a Revolução [trad. José M. Justo]. Lisboa: Antígona, 2000. 

P.75 
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impulso, mas direcionando-o à sede pelo capital. Importam os deuses de cada era, o 

deus da nossa é o capital: a arte já não procura a liberdade, procura o lucro.  

A arte grega clássica é imutável, mantém-se na sua origem e imagem, de modo 

a não sofrer quaisquer transformações na sua natureza ideal. A arte dividiu-se como 

filhos que vagueiam e perdem a sua unidade nuclear. Os filhos revolucionários da arte 

deixaram a sua mãe para calcarem o mundo de modo solitário. Só a revolução nos 

permite reunir a obra de arte à sua origem unitária. A Grécia caiu, falhou, somos 

todos escravos devido ao seu tombo, portanto um revivalismo grego nunca faria 

sentido. Compreendemos ao longo dos séculos seguintes à queda do império grego a 

nossa condição de escravos, aprendemos o desejo de nos libertarmos dessa condição, 

de nos tornarmos indivíduos, através da arte de espírito revolucionário. O homem 

moderno que só se pensa com valor quando ao serviço de outrem, como pode ele 

então ser de natureza revolucionária? 

 

Enquanto me transportardes no vosso seio vivereis e crescereis; mas se me 

abandonardes secar-vos-ão as seivas e morrereis.14 

 

A natureza coloca-nos num lugar camuflado de onde podemos contemplar a 

própria natureza humana. A natureza, enquanto inimiga das artes e baseada nos ideais 

cristãos de alienação do objecto e seu criador, há de destrui-las. A cultura força a 

boca da natureza com uma enorme tenaz e força-a a estar aberta de modo a escorrer-

lhe do seio a luz que ilumina a cultura e a arte; mas a natureza contrai-se quando 

oprimida, força-se a não ser destruída. A brutalidade fascina a natureza fazendo-a 

compreender a sua verdadeira resistência - a Revolução. A arte tem o dever de fazer 

conhecer ao público essa pressão, indicar outra direcção para o homem tomar. 

 Só compreendendo esta ideia pode o homem retornar a si mesmo como uma 

razão social comunitária. A liberdade e a educação produzem força, devem promover 

a liberdade individual, a força e a beleza, pela arte, demonstrar em cada indivíduo um 

artista. Quando assim for, quando a arte coincidir com os ideias da época, voltará a 

ser arte conservadora, bastar-se-á a si própria. 

 

 É necessário retirar a arte da subjugação dos salários, do lucro e das 

audiências, uma arte não servil. É urgente talhar a obra de arte do seu servilismo, 

                                                        
14 WAGNER, Richard – A Arte e a Revolução [trad. José M. Justo]. Lisboa: Antígona, 2000. 

P.87 
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reduzi-la ao seu núcleo de franqueza imaculada, livre de qualquer submissão à 

indústria, uma arte digna de si mesma. A arte não pode ser mero produto comercial e 

devem haver sacrifícios por parte do público e do artista para que a arte se separe dos 

mecanismos do mercado, para valer por si mesma. 
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1.5 As grandes guerras, o pensamento moderno e a queda da religião: 

a violência e a verdade. 

 

O que não compreendiam era que, sob a forma dessa violência subjectiva 

irracional, estavam a receber devolvida a mensagem que eles próprios haviam 

enviado sob a sua verdadeira forma invertida.15 

 

Em 26 de Junho de 1794, resultado da estrondosa vitória da Revolução Francesa 

em Fleurus, marca-se o nascimento de uma nova tipologia de violência. Se bem que 

Saint-Just tenha dito que não se pode reinar inocentemente, a violência que emana 

primordialmente da Revolução Francesa ainda é uma violência subjectiva
16

 e, como 

tal, a forma mais visível de violência. A violência da guilhotina será uma forma 

sofisticada de legislar sob o Código de Hamurabi — olho por olho, dente por dente
17

.  

Porém, Saint-Just marcará este ponto da modernidade declarando pelas suas acções 

que a violência é sistémica, objectiva e vai de encontro à evolução político-social da 

humanidade. Saint-Just vence em Fleurus e recebe um pedido de rendição honrosa por 

parte do seu opositor austríaco, mas declara que os conceitos de honra entre eles não 

são os mesmos — é o nascimento da violência geradora de violência. É um acto 

isolado, mas irá preparar, não só as pessoas comuns, mas também a arte e os seus 

artistas para o processo de contemporaneidade. A violência tornar-se-á cíclica e, pela 

definição de Žižek, anónima. A humanidade cresce em número e todo o homem é 

violento na sua essência, não existe mais um fim de discurso, seja ele violento ou não, 

a resposta à violência será ininterrupta e não esperamos que de um acto violento 

possamos pedir rendição em qualquer condição que não seja a da violência. Se 

Géricault tinha compreendido esta evolução, violentando os franceses com a verdade 

numa jangada pintada sobre um oceano, Picasso levá-la-á a um extremo. A 

magnificência das proporções cénicas da pintura que narra a violência dos 

bombardeamentos em Guernica, esmaga de forma atroz o seu espectador; os gritos 

desumanos e surdos dos mártires debatendo-se naquele espaço fechado pelos limites 

da pintura — e não há para onde fugir —, rasgam-nos os tímpanos; o cavalo empina-

                                                        
15 ŽIŽEK, Slavoj – Violência [trad. Miguel Serras Pereira]. Lisboa: Relógio d’Água Editores, 

2008. P.56. 
16 Žižek refere três tipos de violência: a subjectiva, objectiva e simbólica. 
17 Este tipo de violência pôde ser verificado durante o discurso de George W. Bush que 

antecede a ofensiva americana ao Iraque, provando como se torna visível, desencadeando 

actos de violência recíprocos e cíclicos. 
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se e quer pisar-nos com toda a sua irracionalidade animal que não nos compreende 

como meros espectadores, mas sim alguém que olha ao longe a sua dor e desespero; e 

nós, mais que a hábil Legião Condor, olhando indiferentes o sangue que escorre desta 

moderna violência, somos os assassinos responsáveis por tais actos de carnificina. A 

arte evoluirá com a humanidade, a arte será a verdade e a verdade é violência. E tal 

como refere Anaïs Nin sobre a obra de Miller, Trópico de Câncer, eis um livro que, se 

tal fosse possível, talvez restaurasse o nosso apetite pelas realidades fundamentais. 

Pode-se também verificar esta necessidade do artista e da arte procurarem esta 

realidade que é a violência da verdade contida na obra. 

A Europa do SEC XX está a morrer e, contrariamente ao sangue emanado das 

revoluções, o sangue escorre do ódio e de uma cobiça nunca vista pela humanidade. A 

Primeira Grande Guerra abranda o processo, por si só lento, de humanização da 

Europa. Abranda em todos os aspectos evolutivos da sociedade: refreia a arte mas esta 

irá resistir, nomeadamente no terminar da guerra quando surgem as grandes ditaduras 

europeias que tentarão recolocá-la num estágio de retrocesso, tentando instaurar 

velhos cânones clássicos de representação. E neste ponto é importante referir a 

violência em Malevich, que destrona toda uma iconologia simbólica, pelo 

estruturalismo imanente do pensamento artístico contemporâneo. O mundo está agora 

numa revolução permanente e os artistas querem fazer parte dele. 

Os artistas das nações livres que resistiram ao instaurar de ditaduras, os seus 

poetas, reagirão veementemente a este retrocesso que não só representa uma regressão 

na arte, mas todo um regredir dos direitos conquistados pelo homem desde a 

Revolução Francesa. O SEC XX aproximara a humanidade do estrato mais profundo de 

um inferno dantesco e, se isso não fosse o bastante para abanar os alicerces da 

humanidade, a gripe espanhola trataria de o reafirmar. E não só na obra de Picasso, 

nomeadamente Guernica, podemos verificar esse modo perturbado como a arte reage 

à calamidade da guerra — a guerra não é mais um acto de libertação ou a defesa de 

uma religião ou ideia; a guerra é o absurdo; a guerra é o homem na sua essência; a 

guerra é a verdade; a verdade é a violência humana e o homem é violento — e, num 

absoluto verificar desta verdade, poderemos ver artistas como Henry Miller 

mergulharem dentro do universo da guerra e de lá retirarem a verdade, arrancando a 

violência e escrevendo-a com a própria violência. 
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Temos de nos enterrar de novo na vida a fim de ganharmos carne. O mundo tem 

de tornar-se carne; a alma está sequiosa. Seja em que migalha for que o meu olhar 

se detenha, investirei e devorarei. Se viver é o principal, então viverei, nem que 

tenha de me tornar um canibal. Até agora tenho tentado poupar o meu precioso 

couro, tenho tentado preservar os poucos bocados de carne que me tapam os 

ossos. Mas isso acabou. Cheguei aos limites da resistência. Estou de costas para a 

parede e não posso recuar mais. No que respeita à história, morri. Se houver 

alguma coisa para além, terei de voltar para trás. Encontrei Deus, mas Ele não 

chega. Estou apenas espiritualmente morto. Fisicamente estou vivo. Moralmente 

sou livre. O mundo de que me afastei é uma ménagerie. A alvorada ilumina um 

mundo novo, um mundo de selva em que os espíritos magros vagueiam de garras 

afiadas. Sou uma hiena, uma hiena magra e faminta: avanço para engordar.18 

 

Mas nada tinha ainda preparado o mundo para a Segunda Grande Guerra. O 

indivíduo no estado de guerra volta a ser um número para a história: Zhukov envia 

milhões para a frente de batalha e para o frio; Hitler extermina milhões em campos de 

concentração; os Aliados perderam milhares num ataque frontal à Muralha do 

Atlântico; e os americanos libertam a era nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Tudo 

parece natural ao homem; tudo é justificado pela violência e todas as facções têm a 

sua verdade e a verdade dos vencedores será a única verdade — vae victis
19

. O 

expressionismo triunfa sobre o futurismo, Nietzsche sobrevive a Hitler, a arte 

sobrevive. 

Claro que, neste último ponto, é necessário compreender que o livre 

pensamento artístico, tal como o intelectual, não passará de uma questão supérflua 

que em nada se relaciona com a realidade da evolução artística, e mesmo que 

possamos referir os movimentos que adornavam as suas sociedade, tais como o 

classicismo italiano, ou mesmo durante o período de Amarna, entre outros, a arte ou 

os artistas nunca fantasiaram a realidade: simplesmente retratavam o que 

consideravam ser as suas verdades. Por isso podemos afirmar que a arte evolui 

consoante evolui a verdade. O artista é sempre um elemento da sua sociedade. E, nas 

palavras de Duguit:  

 

O homem natural, isolado, que nasce livre e independente dos outros homens, e 

com direitos constituídos por essa mesma liberdade e essa mesma independência, 

é uma abstracção alheia à realidade.20  

                                                        
18 MILLER, Henry – Trópico de Câncer [trad. Fernanda Pinto Rodrigues]. Lisboa: Círculo de 

Leitores, 1980. P.90. 
19 Ai dos vencidos, frase proferida por Brennus após ter vencidos os romanos na batalha de 

Ália. 
20 DUGUIT, Leon – Fundamentos do Direito [trad. Eduardo Salgueiro]. Lisboa: Editorial 

Inquérito: 1939. P.15 
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O homem, tal como o artista, tal como o artista maldito, é sempre um 

elemento representativo da sua sociedade, e nada melhor serviria de exemplo quando 

Hitler compara um quadro cubista à face de uma pessoa com Síndrome de Down, 

declarando o cubismo como a arte que melhor retrata a decadência humana. Claro que 

essa seria a verdade hitleriana, tal como o revivalismo classicista adoptado pelos 

fascistas seria mentira para os livres pensadores. 

 

A guerra, a perda ou retrocesso das conquistas e liberdades do pensamento 

humano, o individualismo nacionalista, surgirão pela mão de uma sociedade cada vez 

mais necessitada de recursos, que avança a passos largos para a modernidade e, se 

indicamos o livre pensamento como forma de perscrutar a realidade, poderemos, não 

inversamente, nas palavras dos Futuristas, compreender esta outra realidade que a 

Europa atravessa. 

 

Nós queremos glorificar a guerra, 

única higiene do mundo , o militarismo, o patriotismo,  

o gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias  

que matam e o desprezo pela mulher21 

 

Mas por fim as ditaduras repressivas irão ser derrotadas e toda a mortandade, o 

nexo dessa própria mortandade, poderá ser pensada livremente e tudo terá permissão 

para ser repensado. O sistema social que leva a estas duas guerras não se consegue 

justificar mais a si próprio. A Igreja, o grande protector do sistema artístico das 

ditaduras, verá, perante a morte de milhões de cidadãos, as suas justificações baseadas 

num antigo sistema teocrático refutadas pela comunidade científica e cultural, numa 

Europa onde o processo de individualização começa a crescer entre os escombros dos 

antigos pilares que suportavam uma evolução lenta. A doutrina do direito emanado de 

deus, interpretado por Bonald e Joseph de Maistre, ressurgirão como direitos 

emanados das modernas democracias, doutrina democrática
22

, e tudo pode ser 

reconstruído: as casas podem ser levantadas; as fábricas funcionarão novamente; as 

estradas voltarão a ter carros; mas as ideias, uma razão muito apoiada na igreja, essas 

cairão por terra para renascerem, agora sim, num sistema que tem o homem como 

cerne do seu pensamento. deus está morto; deus liquidou-se nas guerras que ele 

                                                        
21 MARINETTI, F. T. – Manifesto Futurista. Paris: Le Figaro, 1909. P.1 
22 DUGUIT, Leon – Fundamentos do Direito. Trad. Eduardo Salgueiro. Lisboa: Editorial 

Inquérito: 1939. P.34 
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próprio provocou; e não interessa quem venceu ou quem foi derrotado, deus estava 

dos dois lados e inevitavelmente morreu para dele renascer o homem. Será neste 

século de atrocidade, e contrariamente ao pensamento em Rosseau ou Voltaire que 

tentam extinguir qualquer deus, que os artistas, toda uma comunidade intelectual e 

científica, testemunharão este suicídio político-social que emerge da própria 

violência, e serão eles que denominarão a arte de contemporânea — a arte que põe em 

acontecimento a verdade; que rasga e se entrega. 

A Europa livre, sem o fardo da censura político-social, dará largas ao 

despoletar da doutrina ateísta e à liberdade de expressão cultural na qual as artes e a 

filosofia, num movimento de cariz existencialista, irão por fim começar um processo 

de evolução humano que culminará num grande rasgão entre a sociedade e os últimos 

polos de resistência à modernidade. E mesmo que não surja este despoletar de 

liberdade, tal como na União Soviética, Estaline irá impor esta vontade, forçando uma 

atitude generalizada de um encontro com novas formas de arte, neste caso concreto, o 

neorealismo. 

No entanto, na Península Ibérica, estas ditaduras (e aqui serão só tratadas as 

questões inerentes ao chamado mundo ocidental), vão manter-se quase até finais do 

SEC XX e influenciar todo o processo artístico que irá evoluir muito mais lentamente 

do que no resto da Europa, mas, mais uma vez, os artistas e os livres pensadores 

continuarão a trabalhar e a desenvolver as ideias da evolução e modernidade 

humanas.
23

 

 

  

                                                        
23 Tema que será tratado adiante no desenvolvimento da arte em Portugal ante e pós 25 de 

Abril. 
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1.6. Sobre o mal: Miller, Sade, Lautréamont e Rimbaud 

 

É uma bela coisa ver a arte transformar-se em vida. Lá em Nova Iorque, 

funcionam umas falsas aulas de desenho, onde frequentadores de cabarets 

costumam ir. Cinquenta cêntimos pagos à entrada dão direito a ver, durante meia 

hora, uma mulher nua. Tudo isto, bem entendido, com desculpa tácita de que não 

se ia, de maneira alguma, olhar para ela… mas sim, para qualquer coisa 

designada de arte.24 

 

É notório o entusiasmo de Henry Miller, mais concretamente, na sua obra 

produzida durante a sua estadia pelo continente europeu, numa França pós Primeira 

Grande Guerra e, contrariamente, consegue-se entender nas suas palavras o seu 

desagrado pela inércia que deixou para trás na sua terra natal, Nova Iorque. 

França, o centro cultural do mundo, acolhera já a revolução das guilhotinas e 

saíra vitoriosa da luta contra o pangermanismo. Todos aqueles que não entenderam 

um mundo condenado (seguindo esta lógica de Miller nos seus Trópicos para um 

mundo sentenciado do qual a arte ressurgirá enfim), estariam fora de cena. Porém, 

como se veio a verificar, Miller encontrará uma atmosfera cultural decadente e na 

tentativa de criação de um novo artista (no seu caso Miller assume-se como ele 

próprio nas suas obras, como artista em construção), procurará, demonstrando na dor, 

o auge do sublime. James Joyce também o tentara, procurando um novo fôlego na 

cidade iluminada e do seu quarto numa pensão económica, vira apenas serem 

impressos quinhentos exemplares da sua aclamada obra, Ulisses. Mas Miller não 

procurou como Joyce. Miller mergulhou no universo dos malditos e cravou o dedo 

bem fundo na ferida, questionando e abanando os alicerces, que se reerguiam sobre o 

esquecimento de uma Revolução Francesa que dormia à sombra do crescente apoio 

popular às ditaduras
25

 que surgiam numa Europa confusa e sem rumo, debatendo-se 

no caos gerado pela guerra. 

 

Miller entusiasmou-se com os ideais da velha Europa de Olympia (1863) de 

Manet que desembarcavam na sua Ellis Island, mas falhou. Compreendeu onde 

falhara Marquês de Sade nesse mesmo entusiasmo de libertinagem, em que o artista 

                                                        
24 MILLER, Henry – Opus Pistorium [trad. de José Pereira]. Lisboa: Planeta de Agostini, 

1999. P.34 
25 Não nos podemos esquecer que em 1937 na Exposição Universal de Paris e na Bienal de 

Veneza, Leni Riefenstahl é premiada com medalha de ouro pelos seus trabalhos: A Vitória da 

Fé (1933) e o Triunfo da Vontade (1934).  
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cria numa sociedade sem preparação para a sua contemporaneidade — mas insistiu. 

Miller, muito antes do seu tempo, liquidou a rima e optou pela violência das palavras, 

poetizando o terrível, imprimindo um ritmo para o qual os seus contemporâneos não 

dispunham de fôlego para o acompanhar. E tal como muitos outros, assim como El 

Greco teve de esperar pelo seu Goya, teve Miller de esperar pelo Maio de 68, vendo a 

sua obra ser apropriada pelo movimento cultural e cívico, servindo de bandeira à 

contestação pelos direitos do indivíduo e na oposição à guerra do Vietname. 

Henry Miller, o pornógrafo, Marquês de Sade, o ímpio moralista, Conde de 

Lautréamont, o sonhador do terrível e Arthur Rimbaud, o poeta da destruição, 

constituirão os principais predecessores, as alavancas, do pensamento e exortação do 

homem à sua condição, elevando os horizontes das possibilidades artísticas, que, claro 

se entenda, necessitariam sempre de um Maio de 68 para se afirmarem. 

A desocultação do sublime pelo caos, é esta a proposta de Isidore Ducasse, o 

Conde de Lautréamont. O poeta da revolução é um seu embrião, é produto fabricado 

pela resignação em pertencer a esta sociedade, apesar de ser, à partida, excluído desta. 

 

(...) como Rimbaud das iluminações, atirado contra os limites do mundo, o poeta 

escolhe de princípio o apocalipse e a destruição, de preferência a aceitar a regra 

impossível que faz dele o que é no mundo, tal como este se apresenta.26 

 

Um mundo que, aparentando ser um lugar de coerência e harmonia possível a 

todos, nos conserva como criaturas da sociedade através do enclausuramento de 

afectos, da violação do individualismo de cada um, escorraçando-nos para lugares de 

profunda repressão. 

Os espaços em que o homem moderno (O Homem Revoltado de Albert Camus) 

é obrigado a habitar contrapõem-se aos espaços em que ele se recolhe ao pensamento, 

lugares de imensidão imagética em que as paredes são derrubadas e inventadas, 

abandonadas à sua natureza revolucionária. Lautréamont demonstra esse desejo de 

contra-ataque, de se abandonar à procura da veracidade da vida, das muitas verdades 

da arte. A insistência na negação da vida, o assassinato de deus (no infame episódio 

do polvo), o fascínio pelo apocalipse, o ressuscitar da escolha do mal, são tudo modos 

como Lautréamont exerce a sua liberdade total como criador: não há como voltar 

atrás, o horror foi imposto, o horrível deus de Lautréamont foi atirado do seu trono e 

                                                        
26 CAMUS, Albert - O Homem Revoltado [trad. Virgínia Motta]. Lisboa: Editora Livros do 

Brasil, 2003. P.103 
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coberto da imundice humana, e o seu anticristo, o anti-herói Maldoror, tudo 

testemunha, tomando o lugar da maldade perante a injustiça humana e divina. Deus é 

seu inimigo, assim como toda a vida terrestre.  

 

Lutar contra o mal é conceder-lhe uma honra excessiva. Se permito aos homens 

que o desprezem, eles que não deixem de dizer que é tudo o que posso fazer por 

eles.27  

  

                                                        
27 LÁUTREAMONT, Conde de - Os Cantos de Maldoror [trad. Manuel de Freitas]. Lisboa: 

Antígona, 2009. P.316  
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1.7. Transgressão: subversão artística 

 

A transgressão, desde a Revolução Francesa, evoluiu para um nível em que a 

intelectualidade foi retirando o espaço à espontaneidade. A transgressão, outrora 

derivada de um impulso, cede ao pensamento e planeamento ideológico dos seus 

intervenientes, tornando-a num acto de premeditação. A arte começará, aos poucos, a 

ganhar espaço no fenómeno de transgressão, dando aquilo que os espectadores 

desejam — a arte transgride pelas pessoas —, tornando-se um fenómeno de 

contemporaneidade. A arte abrirá caminho para o tráfego de ideias. Funcionará como 

motor das mudanças, mesmo revoluções, durante o percurso político-social do SEC 

XX. E não será de espantar que o Maio de 68 tenha sido como um acender de rastilho, 

uma revolta contra os preconceitos culturais e artísticos, como acima referido. 

O cinema (a arte da modernidade), entre outras tipologias, permite ao 

espectador, pela sua natureza única, manter uma distância segura entre si e o objecto 

do seu desejo. O cinema é, por assim dizer, o lugar de exibição das imagens de desejo 

e onde o espectador delas pode usufruir, sem quaisquer restrições sociais ou morais. 

 

A nossa ilusão fundamental hoje em dia não é acreditar que tudo é apenas uma 

ficção. É, na realidade, não levar as ficções com a seriedade que merecem. Pensas 

que é apenas um jogo? É a realidade. É mais real do que aparenta.28 

 

Vejamos agora o exemplo da obra O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. A 

narrativa é simples: um velho pescador de nome Santiago persegue um enorme 

espadarte com o seu pequeno bote em alto mar. O espadarte revela-se um animal de 

tamanho extraordinário, obrigando o velho a sofrimentos incalculáveis para a sua 

captura, que é, depois de várias noites de insónia, bem sucedida. No longo retorno à 

costa, o animal, carregado ao lado do bote, é devorado por um cardume de tubarões, 

deixando Santiago com a mera memória do sucedido. 

 

 

 

 

 

                                                        
28 ŽIŽEK, Slavoj - O Guia de Cinema do Depravado de Sophie Fiennes, Reino Unido: 150’, 

cor, 2006. 120’14” 
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‹‹É fácil quando se está vencido››, pensou o velho pescador. 

Eu nunca tinha sido derrotado e não sabia como era fácil, E o que me venceu? 

- Nada — disse em voz alta. 

- Fui longe demais.29 

 

Santiago sabia que nunca conseguiria levar o peixe para terra, optando 

livremente por transgredir, condenando-se a si mesmo à memória desse objecto de 

desejo — o peixe. A transgressão da obra, na arte, permite ao leitor, neste caso, 

cometer o acto da transgressão através da leitura da obra.  

 

‹‹Não há tão grande bem que sempre dure››, pensou. E lançou um olhar ao grande 

peixe, ao ver o tubarão aproximar-se. ‹‹Podia ter sido um sonho››.30 

 

Kazimir Malevich marca o ponto essencial de ruptura com as instituições e 

mecenatos reguladores da arte; foi um pintor de vanguarda, enveredando pelo 

abstracionismo geométrico, tendo-se juntado ao movimento suprematista russo. 

Conhecedor do movimento impressionista, do fauvismo e do cubismo, Malevich 

evidencia-se, não pelo teor do movimento em que está inserido, ou pela temática que 

o envolve, mas  pelo contributo essencial ao pensamento artístico, político e 

filosófico, à sua evolução. Quadrado negro sobre fundo branco, pintado entre 1913 e 

1915, é exposto em São Petersburgo, conjuntamente com a obra de outros artistas do 

movimento, na exposição A última exposição futurista 0,10, em 1915. Malevich toma 

a decisão de expor a sua obra num canto superior da galeria, local que na Rússia seria 

considerado sagrado, sendo que seria a tradição colocar ícones religiosos nesses 

cantos superiores. Esta decisão um pouco arrojada vem marcar a posição do 

pensamento artístico e intelectual que na Europa vinha sendo tentado desde a 

Revolução Francesa — a arte, a cultura, o pensamento derivado do homem para o 

homem, veio para tomar o lugar das velhas instituições que insistem em regulá-las. 

Será, então, este o primeiro e principal passo no caminho para a modernidade que 

elevará o pensamento das mentes criativas, gerando ambição no seio artístico Europeu 

e uma ruptura total entre muitos pensadores e o poder estabelecido.  

                                                        
29 HEMINGWAY, Ernest – O Velho e o Mar [trad. Monteiro Lobato]. Lisboa: Livros do 

Brasil, 2011. P.92 
28 Ibid. P.107 
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1.6  A poesia da revolução: o papel da poesia e do poeta  

 

FRAGMENTO PARA LUIGI NONO 

 

A ERVA AINDA 

TEMOS DE 

A ARRANCAR PARA QUE  

FIQUE VERDE      

 

Em Auschwitz  

A marca do prego 

Homem sobre mulher  

Sobre criança 

 

Os cânticos estilhaçados 

O coro de Igreja  

Das metralhadoras 

 

Cântico  

Das cordas vocais  

De Márcias cortadas  

Contra Apolo  

Na pedreira dos povos 

 

A carne dos instrumentos 

 

Mundo sem martelo nem prego 

 

Inaudito31 

 

O poeta da revolução transpõe paredes sem se permitir ser afectado, como o 

indivíduo que habita dentro da sociedade, pelos ataques sempiternos que sobre si 

tentam, impondo-lhe uma vontade que não a sua. O poeta não assiste, vive todas as 

crises sociais na pele, obrigado a permitir-lhes passagem de modo a poder sobre elas 

falar através da sua arte. A sua obra ganha delicadeza com essa força contra mundos 

perdidos, essa energia responsável de delação de crimes contra a humanidade. O que 

antecede o acontecimento da revolução, aquece o ninho destes poetas por nascer, 

vindos à luz por fim no acontecimento da revolução, o acontecimento total. O poeta 

da revolução, é, deste modo, um clarificador, de archote-livro na mão, descrente de 

uma ordem que nos embrutece cognitivamente, ansiando pelo mais puro estado da 

                                                        
31 MÜLLER, Heiner – O Anjo do Desespero [trad. João Barrento]. Lisboa: Relógio d’Água, 

1998. P.49 
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verdade — proselitista da verdade —, através da nostalgia do caos e da mais blasfema 

experiência poética. 

O poeta da revolução, através desta apoteose do caos, procura atingir um limite 

e só nos é possível acreditar que realmente deseja a mais pura das ordens. É através 

dos excessos que nos demonstramos insubmissos à sociedade que nos isola; é 

provocando o pleno caos que recordamos a vitória da paz antiga; e através da 

violência que o poeta da revolução demonstra o terno amor que tem pelo mundo e 

pelos homens. 
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Capítulo 2 - Os anticapitalistas do SEC XX 

 
 

2.1 Alienação 

 

 O conceito de alienação surge pela primeira vez em Georg Hegel, que o insere 

numa esfera extremamente idealista. Segundo o filósofo, há, simultaneamente, 

identidade e contradição entre as dicotomias pensamento/realidade, sujeito/objecto. 

Como pode então esta unidade contraditória ser possível? Porque o real como 

natureza é o outro da ideia absoluta, a sua alienação. Desde modo a ideia aliena-se na 

natureza. 

No idealismo hegeliano, o Espírito, o Geist, é a única realidade absoluta. Esta 

realidade centra-se num objecto e o sujeito projecta-se para fora de si próprio. Quando 

o Geist deixa de reconhecer as suas características na sua expressão, dá-se então o 

fenómeno da alienação.  

Em Ludwig Feuerbach, trata-se, essencialmente, de uma alienação de motivo 

religioso. Na Essência do Cristianismo (1841), apresenta uma tese na relação entre 

deus e o homem. Segundo o autor, deus nada mais é do que a idealização do próprio 

homem. É uma imagem ideal de si próprio, mas dirigida ao outro. Feuerbach utiliza 

esta teoria da alienação como combate à própria religião, que considera escravizadora. 

Nos seus estudos, Karl Marx utiliza o termo práxis (o termo grego equivalente 

a “uso”), inserindo-o na relação homem/natureza. O homem cria  o trabalho, 

exercendo a praxis sobre a natureza. Marx utiliza este termo nos seus primeiros 

escritos, nos Manuscritos Económico-Filosóficos publicados em 1931, escritos em 

1844, interessando-se principalmente pelo aspecto concreto e humano da alienação, 

por oposição ao interesse espiritual e metafísico hegeliano. Neste livro, Marx clarifica 

o conceito de trabalho e seus efeitos sobre o homem. 

A alienação (do alemão Entfremdung) exprime principalmente a ideia de 

separação de algo e de um objecto que lhe é alheio, estranho. Marx introduz o tema da 

alienação em termos económicos, descrevendo que a produção do trabalhador é 

inversamente proporcional à sua valorização como ser humano. Quando mais objectos 

o trabalhador produzir, mais alheado a essa riqueza se torna. Deste modo, os objectos 

criados vão-se tornando alienados ao seu próprio criador, separados – a objectificação 

do trabalho. Deste modo, desvaloriza a sua própria essência, dando mais importância 
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ao mundo dos objectos, que cresce proporcionalmente com a morte do seu mundo 

interior. O Homem perde-se a si próprio, não se reconhecendo nos objectos que cria.  

Karl Marx estabelece um paralelismo à religião, quanto mais o homem se 

entrega ao objecto, quanto maior é o produto, mais diminuto se torna. O objecto sofre 

então uma transformação, existindo exteriormente ao seu criador, adquirindo total 

independência. Poderá dizer-se que o homem trabalhador só se sente verdadeiramente 

livre nas suas funções vitais animais, enquanto que nas funções humanas se reduz a 

animal. Deste modo, os dois mundos, animal e humano, sofrem uma inversão de 

sentido. A natureza constitui uma parte da consciência do homem e também os 

aspectos intelectuais, assim como a arte, se tornam, segundo Marx, no aspecto 

inorgânico da natureza humana. A natureza é a base da criação do homem, é este o 

meio primordial e fonte de inspiração para a criação dos objectos, tal como o meio de 

subsistência para a sobrevivência do homem como ser vivo. O trabalhador nada pode 

criar ausente da natureza, sem o mundo sensível, estando, deste modo, dependente da 

sua existência. É neste mundo que o criador concretiza e realiza o trabalho e cria 

objectos. O problema surge quando o homem se rodeia do mundo do trabalho e da 

criação de coisas, alienando o mundo sensível, transformando a vida genérica (livre) 

em meio de vida individual, e esta em meio abstracto, alienado. O ser animal não se 

separa da sua actividade vital, não tendo consciência de si mesmo enquanto ser 

individual, limitando-se a existir e a sobreviver. O homem, por sua vez, tendo essa 

consciência da actividade vital, distingue-se do animal, tornando-se genérico. A 

alienação inverte esta situação, pelo simples facto de o ser humano limitar a sua 

existência, o seu ser, à actividade vital. Para Marx, a alienação é o mundo do qual é 

necessário ser-se salvo.  
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2.2. Dadaísmo 

 

Se Deus está morto, então tudo é permitido.
32

 

 

A Humanidade é medíocre. 

A maioria das mulheres não é nem superior nem inferior à maioria dos homens. 

Ambos são iguais. Ambos merecem o mesmo desprezo.33 

 

Valentine de Saint-Point, futurista feminista francesa de família de poetas, 

procurou traçar na História que a esqueceu, uma linha vanguardista que dividiu os 

futuristas misóginos como F.T. Marinetti, do seu próprio movimento intempestivo. 

DADA não quer dizer nada e é normalmente o primeiro som dito pelos bebés 

(dá-dá). O movimento Dada foi fundado em Zurique, no famoso Cabaret Voltaire, no 

pós-guerra do pré-guerra, e manteve-se activo até 1923, onde adormeceu e se 

metamorfoseou no movimento surrealista. Os dadaístas, grupo de indivíduos não 

domesticados, insurgem-se contra a noção de modernidade, declarando Tristan Tzara 

como seu fundador. O acontecimento dadaísta, o chamado abandono universal, 

permitiu novas aberturas e novos caminhos para a poesia moderna, colocando a sua 

linguagem em causa, enriquecendo-a esteticamente. Os dadaístas não necessitam de 

encorajamento; o mundo é de tal modo absurdo que é já um encorajamento suficiente 

à representação estética extrema desse mesmo absurdo. Dada recusou limitar a poesia 

ao poema; acreditava demasiado no homem e na humanidade e queria que a escrita 

ultrapassasse a própria expressão, que se ultrapassasse a si mesma.  

PARA FAZER UM POEMA DADAÍSTA  

Pegue num jornal. 

Pegue numa tesoura. 

Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pretende dar ao seu 

poema. 

Recorte o artigo. 

Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e 

coloque-as num saco. 

Agite suavemente. 

Depois, retire os recortes uns a seguir aos outros. 

Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles saíram do saco. 

O poema parecer-se-á consigo. 

                                                        
32 DOSTOIÉVSKI, Fiódor– Deus está morto [online] [consult. 2/10/2014]. Disponível em: 

http://www.revistaamalgama.com.br/09/2010/deus-esta-morto/ 
33  SAINT-POINT, Valentine – Manifesto da Mulher Futurista e Manifesto Futurista da 

Luxúria  [introd. Fernando Cabral Martins; trad. Célia Henriques]. Lisboa: &etc, 2009. P.27 
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E você será um escritor infinitamente original, de uma encantadora 

sensibilidade, ainda que incompreendido pelas pessoas vulgares.
34

 

 

No movimento Dada, a linguística é posta em causa, são os próprios poemas 

que criam a linguagem, é este o veículo de informação, o signo mais honesto da 

estética contra a cobardia da cultura ao serviço da superficialidade, do louvor e do 

conformismo do saber. Dada, pela revolta e pela insolência, nunca se admite como 

Dada, trazendo para a esfera da arte, escondido, um novo humor, a auto-negação, a 

falta de sentido e o desprezo pela própria arte. Os dadaístas consideram que a arte 

tece o caos, a ordem é inaceitável, apesar do próprio movimento Dada conduzir ao 

nada. Os dadaístas pretenderam fazer tábua rasa da estética, folha branca da cultura, 

acusando duramente o ridículo da arte, as vaidades da estética, as imposturas da 

linguagem. O poema torna-se o próprio objecto que trata, coisifica-se, restitui à 

linguagem a sua evidência, que se torna uma acção contra a ornamentação estética, 

contra o conforto da arte.  

  

                                                        
34 Tristan Tzara – Antologia do Esquecimento: Para Fazer um Poema Dadaísta. [online] 

[consult. 1/1/2015]. Disponível em: 

http://antologiadoesquecimento.blogspot.pt/2005/06/para-fazer-um-poema-dadasta.html 
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2.3. Marxismo, a Internacional Letrista, a Internacional Situacionista 

e a Sociedade do Espectáculo 

 

O pensamento marxista, a sua crítica à relação de classes durante o agressivo 

processo de industrialização em Inglaterra e o firmar das bases do capitalismo, 

conseguirá, principalmente pela sua obra O Capital, influenciar e fazer crescer, por 

um lado o pensamento crítico de uma comunidade intelectual cada vez mais distante 

do pensamento académico muito próximo do poder político, por outro irá criar uma 

consciência de classe. Este pensamento será essencial para a formação de grupos 

(aqui não falamos já de classes) que descobrem uma função dentro da sociedade. Não 

vamos afirmar que o indivíduo não soubesse qual a sua função dentro da sociedade, 

pois a de um artista seria a de interpretar o seu mundo, ou a de um sociólogo, a de 

estudar a sociedade. Falamos aqui de uma consciência de que determinada classe ou 

grupo terá, não só noção da sua posição na sociedade, mas dos deveres que essa 

mesma classe tem para com a sua sociedade e para com a sua evolução. 

 

Já entre 26 de Março e 28 de Maio de 1871, duração oficial do Governo 

Operário da Comuna de Paris
35

, se tentara a criação de uma autogestão dos teatros e 

editoras pelos artistas, tentando cortar definitivamente laços com o poder 

estabelecido, lançando as bases para o livre pensamento e circulação de ideias. Apesar 

deste movimento operário e pequeno-burguês ter falhado, movimento que não tem na 

sua essência um cariz de revolta político-cultural tal como irá acontecer no Maio de 

68, é com o marxismo que irão nascer, por fim, as bases de criação do pensamento 

crítico e de revolta. E como naturalmente o capitalismo é a nova ordem económica 

vigente, terá como resposta dos artistas e intelectuais, um enorme grito de insurreição 

que culminará no Maio de 68. 

 

Em 1917, desaparelhando a autocracia czarista na Rússia, imposta desde 1547, 

aconteceram uma série de revoluções que levaram à fundação da República Socialista 

Federativa Soviética da Rússia (RSFSR). Em Fevereiro do mesmo ano, o czar é 

forçado a abdicar, deixando consigo o antigo regime. Eclodiram a partir desta época, 

                                                        
35  A insurreição que leva ao movimento e criação de um governo, junta Blanquistas, a 

Associação Internacional de Trabalhadores, Proudhonistas, cidadãos não filiados 

politicamente, escritores e artistas. 
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e durante décadas, um número relevante de grupos radicais, desafiando as 

classificações da época, que vão abrindo portas entre o comunismo e a arte. Sendo 

grupos pequenos em tamanho, a sua importância e impacto não são quantificáveis, 

pretendendo os seus membros renovar o comunismo e retornar a Marx, rejeitando a 

União Soviética e o bolchevismo, denominando-os de capitalistas de estado. Procura-

se um outro novo comunismo, uma escolha alternativa. O Conselhismo é a 

organização mais minoritária da extrema esquerda devido ao seu sectarismo 

exagerado, isolador. O Conselhismo é a expressão mais pura do marxismo, livre do 

autoritarismo leninista, que não toma partido nem por Moscovo nem por Pequim, nem 

por Mao Tsé-Tung, Lenine, Léon Trotski ou pelos Gulag. Estes novos grupos de 

extrema esquerda analisam e interrogam o marxismo, compreendendo que a 

revolução social é o insurgir da revolução interior, propondo revisões a todas as 

teorias prévias. Importa a estes novos revolucionários a Revolução Francesa, 

estudando variados autores além dos clássicos comunistas.  

 

Também na década de 50 são postos em causa os maoístas e a extrema-

esquerda tradicional por parte da recém formada Internacional Situacionista, que é 

imediatamente alienada por parte dos outros grupos. Bebendo dos dadaístas da 

Primeira Guerra e dos surrealistas da década de 20, é fundada, em 1952 a 

Internacional Letrista, e refundada em 1957, em Cosio d’Arroscia, como Internacional 

Situacionista, como uma atenta escuta à sociedade gritante. É instituída em Itália, 

procurando responder e atender aos mudos pedidos de ajuda de uma sociedade 

alienada e oprimida. A sociedade, mortificada por um jogo de valores subvertidos, 

baseia-se na criação de muitos espectáculos vigentes opressores. A recente 

estabilidade e bem-estar burgueses, a continuada e dissimulada repressão operária, e a 

crescente sociedade de consumo, levam a um movimento de contestação permanente, 

para o qual a Internacional Situacionista procurava alertar, propondo um modelo não 

só social, mas também cultural de mudanças. Após a Segunda Grande Guerra, a 

classe operária, através do rápido desenvolvimento da indústria, que metamorfoseia 

pequenas fábricas em colossais compostos fabris, ganha força para contestar a política 

a que a sua nação é submetida. Não foi uma luta prevista pelas classes superiores. 

Tanto aclamados marxistas como leninistas recusavam a ideia de uma transformação 

social que levasse à maior greve da história, sendo que os seus sustentáculos teóricos 
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foram, afinal, releituras de Marx e Herbert Marcuse. Esta luta provou ser uma das 

maiores revoluções culturais da história. 

 

Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção 

se anuncia como imensa acumulação de espectáculos. Tudo o que era 

directamente vivido esvai-se no fumo de representação.36 

 

Guy Debord analisa este novo comportamento do homem moderno que recebe 

passivamente o que quer que lhe imponham. Propõe uma nova abordagem da arte, 

uma arte definida pelas suas incessantes rupturas, recuos e avanços, produzindo uma 

arte mais aberta, global, interagindo mais a obra com o seu público, permitindo-se a 

outros, novos e mais complexos diálogos. Guy Debord acusa esta nova sociedade de 

alienar os seus indivíduos, de se ter tornado numa sociedade de imagens, de 

acumulação de espectáculos de política, de arte, de entretenimento, em que apenas 

importa o espelhamento dos mesmos, o fascínio que provocam no indivíduo. 

O indivíduo perde a sua qualidade de crítico do mundo para se tornar mero 

espectador passivo de uma vida que é toda ela acumulação de imagens sem projecção. 

A arte como espectáculo passa a ser um mero bem de consumo, importando só a sua 

superfície, a sua figuração. 

  

                                                        
36 DEBORD, Guy - A Sociedade do Espectáculo [trad. Francisco Alves e Afonso Monteiro].  

Lisboa: Antígona, 2012. P.1 
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2.4 Maio de 68 

 

A poesia, a par da toda a arte em geral, vem, de forma muito agressiva, 

contribuir para a nova ordem, nomeadamente a ordem artística, através de autores 

como Paul Éluard, Jacques Prévert ou Thom Gunn, em que o relacionamento entre a 

poesia e a sociedade se tornará muito mais agressivo, ultrapassando em muito as 

bases ideológicas do romantismo, realismo, ou naturalismo, relações de cumplicidade 

de um artista que é simultaneamente cidadão. Pela primeira vez o poeta assume que 

muito (ou tudo) está errado, muitas vezes zombando do próprio acto de guerra e da 

política, mas demonstrando, apesar de tudo, um enorme patriotismo. Prévert, através 

do seu mordaz discurso irónico, ao descrever generais que vêem morrer os seus 

soldados na guerra, enfatiza a decadência de uma sociedade estagnada em si mesma, 

sedenta de uma mudança (revolução), escrevendo as ideias primordiais inerentes à 

mudança. 

 

Podem-se referenciar premissas para um Maio de 68 nos Estados Unidos da 

América na acção artística, nos trabalhos de John Ford, ou de Tennessee Williams em 

Gata em Telhado de Zinco Quente (1955), trabalho no qual o autor vai enfatizar a 

caducidade de uma sociedade bafienta (representada pelo patriarca) em conflito com 

uma nova atitude e ânsia de mudança (representada pelo filho). Enquanto que na 

Europa as ditaduras representam a mais séria ameaça às artes, à ciência e ao livre 

pensamento, na América, onde se processam com rapidez alguns dos maiores 

aspectos da evolução da arte — com maior incidência sobre o cinema e a literatura -, 

são perseguidos, num breve momento da sua história, os seus artistas e intelectuais de 

topo na infame Caça às Bruxas perpetrada durante o período macartista, do qual 

resulta uma migração de ideias para a Europa, nomeadamente para França e 

Inglaterra, que escaparam aos regimes de ditadura. Para lá dos Urais, Estaline impõe 

um regime de censura cultural e deixa a União Soviética, outrora prolífera em 

movimentos de vanguarda durante o período leninista, deserta dos seus principais 

artistas e pensadores. 

 

Se nos remetermos mais atrás na história, é de referenciar a poética do decoro 

que se tornou completamente abominável aos olhos de um público constrangido pelos 
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critérios teocratizados da sua sociedade, aspectos que vão influenciar, séculos mais 

tarde, a forma como o artista perscruta a sua sociedade e a interacção com o seu 

público. O mesmo de verifica no caso de Dante Alighieri, um sucesso no seu tempo e 

até aos dias de hoje, que em pleno auge da Inquisição se permite descer aos infernos e 

dele voltar, marcando decisivamente a vontade do artista em criar livremente. Em 

Portugal é de enaltecer a comédia teatral de Gil Vicente que, através de uma forte 

crítica social, estabelece esta vontade artística de sondar a sociedade e de para ela 

contribuir. 

Quando em 1954 Boris Vian escreve a sua infame canção, Il Déserteur (crítica social 

à França bélica na Indochina, canção que foi banida até 1962), proporciona uma nova 

abertura à intervenção social, intervenção esta que, mais tarde, entre outras acções 

artísticas, motiva Daniel Cohn-Bendit a tomar partido como líder estudantil no Maio 

de 68, tornando-se imagem de capa desta revolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 É proibido proibir! Grafitti escrito nas paredes de Paris, 1968. 

 

Também Juan Miró, entre muitos outros que convergem o seu olhar sobre 

Paris, atento às transformações sociais, pinta, aos 75 anos de idade, May 68, que 

marca um período de pinturas inquietas, em que o pintor demonstra a vitalidade e 

preocupação de qualquer um dos jovens presentes activamente no Maio de 68, 

projectando sobre um fundo plano tinta branca que penetra na tela, recordando-nos os 
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arremessos dos protestantes sobre a autoridade vigente — é agitação social feita tinta, 

feita pintura, feita, afinal, cultura de protesto. 

Estes ecos, a própria revolução do Maio de 68, permitem hoje a obra de 

artistas como Francis Bacon, Lucian Freud, Paula Rego, Anselm Kiefer, entre muitos 

outros. 

 

Não se podem dissociar da irreverência artística afecta ao Maio de 68, as 

condições que se permitem à construção da obra, nem o efeito para o qual se 

destinavam. O Maio de 68 não inventou a arte de rua, e aqui nem se referem as obras 

de estatuária que desde os seus primórdios se destinam à via, ou espaço público, pois 

já os chineses, durante e depois da sua revolução comunista, usariam a arte de rua, 

quer por motivos de propaganda política, quer pelo fácil acesso a um público iletrado 

que compreendia facilmente a informação dessa arte, ou, talvez a mais importante das 

razões, por serem obras de baixo custo e se poderem reproduzir em grande escala. 

Mas uma coisa é certa, o poster, o papel tela, nasce com uma objectividade 

subversiva. Claro que o sistema social capitalista também usufruirá deste tipo de arte 

propagandística e exactamente pelos mesmos motivos que o usarão os artistas da 

subversão durante o Maio de 68, mas nunca com esta objectividade subversiva. 

O poster informativo, de indignação, corrosivo e mordaz, vai sair das 

pranchetas, até então destinadas aos caricaturistas e humoristas. A crítica é mostrada 

livremente, não só para um público alvo (revistas, jornais), mas para todos, quer 

apoiem as ideias expostas, quer não apoiem — a arte é para todos e todos têm direito 

à arte. E, essencialmente, o artista vai afirmar-se como pensador e gerador de ideias, 

saindo do seu atelier e galeria para mostrar a todos que todo um trabalho feito por 

gerações anteriores, se libertava, por fim, nas ruas de Paris. 

 

Hoje podemos verificar nos trabalhos de Banksy, Belin, Eric Grohe, entre 

outros, que o pensamento de arte pública se enquadrou perfeitamente no espectro da 

evolução da sociedade; que a arte finalmente deixou de ser meramente decorativa 

para passar a ser parte integrante da sua sociedade, mostrando-nos que o artista está 

no centro do que é o pensamento contemporâneo, seja ele político, social, económico 

ou filosófico. 
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2.5 A geração contracultura 

 

Se pudemos verificar que a Europa, com as suas políticas de conflito, e os 

Estados Unidos, que levaram a humanidade à maior depressão da história do 

capitalismo (e, essencialmente, o processo político-social que levou a estes 

momentos), constatamos que o mesmo pensamento que cresceu de encontro a uma 

Revolução Francesa, vem crescendo e vai tomando forma na obra de muitos artistas 

que tomam uma posição crítica em relação aos falhanços de uma sociedade capitalista 

em crescimento, onde os valores conquistados anteriormente pelo homem e para o 

homem, se vão extinguindo num mundo industrializado e onde a tecnocracia vai 

roubando as premissas de uma sociedade humanizada. 

O brutal e teatral julgamento de Sacco e Vanzetti, julgados culpados em 14 de 

Julho de 1921, será o primeiro espectáculo perpetrado pela sociedade capitalista, o 

qual terá cobertura global, enfeitiçando uma comunidade artística e intelectual contra 

o sistema capitalista. Se bem que todos soubessem da inocência destes dois 

anarquistas, o espectáculo, quer por parte do sistema capitalista que os condenou à 

morte, quer pelos manifestantes que os deixaram morrer sem nada fazerem, seria 

levado ao seu extremo, num jogo onde o novo sistema (capitalista) media forças com 

os ideais humanistas de liberdade e livre pensamento. É claro que não se estava a 

discutir se os dois homens eram inocentes ou culpados, mas antes tratava-se uma 

tentativa de decapitação do anarquismo nos Estados Unidos. Por outro lado, nem 

anarquistas nem comunistas se movimentaram para os salvar, preferindo fazer 

daqueles inocentes mártires pelos ideais de luta contra o capitalismo. 

Ribera, nos murais do Palácio Nacional, irá representar Cortês, que até então 

sempre aparecera como um grande cavaleiro e conquistador nas versões espanholas e 

mexicanas, como um homem atrofiado física e psicologicamente. Picasso, por outro 

lado, num grito de desespero, vai desconstruir a realidade da luta no seio do 

capitalismo crescente europeu e representa o bombardeamento de Guernica, como 

algo conseguido por uma força brutal, impiedosa e desumana. Tal como na obra de 

Francisco de Goya, Três de Maio de 1808 em Madrid, o momento tornar-se-á num 

happening artístico e profundamente ideológico, tornando o artista, não só um mero 

espectador e executante de obras, mas antes um artista pensador. Por todos os cantos 

do mundo o pensamento artístico, profundamente intelectualizado no início do SEC 



 

49 

XX, vai convergir com a realidade social — o capitalismo inexperiente está a sufocar a 

ascensão do verdadeiro homem livre; a humanidade está a regredir — e a arte tem de 

agir. Este happening performativo terá repercussões muito para além do esperado e 

suportado pelas modernas sociedades capitalistas. Pode-se verificar que o pensamento 

artístico, esse artista que é filósofo, sociólogo, historiador e psicólogo, está a deixar 

escapar toda a sua sapiência para o resto da sua sociedade. O happening irá tornar-se 

uma necessidade para todas as vertentes da sociedade, nomeadamente a política. 

 

Andreas Baader é facilmente visto como parte integrante no movimento do 

Maio de 68, a beber dos ideais político-culturais que crescem nas barricadas e 

manifestações de Paris. Criará as RAF (Rote Armee Fraktion, Fracção do Exército 

Vermelho), baseado num espectáculo performativo, fazendo um jogo entre os seus 

espectadores e os actos perpetrados pelo seu grupo terrorista. Foi um jogo apoiado 

pelos meios de comunicação social (uma cortesia do sistema capitalista que as RAF 

combatem), sem o qual o grupo não existiria. Quando finalmente o grupo é capturado, 

o julgamento, para além de espectáculo com cobertura de horário nobre, tornar-se-á 

numa performance teatral, conquistando o grupo a quase totalidade do apoio popular. 

Mesmo quando Ulrike Meinhof concretiza a audaz libertação de Andreas Baader, irá 

fazê-lo quase em directo com o seu público, demonstrando, tal como faz um artista 

com a sua obra, que as suas acções e o que delas deriva, são para as pessoas, que o 

fruto do seu trabalho é para as pessoas. Mais a sul as Brigadas Vermelhas levarão este 

sentimento de revolta para com o capitalismo e a definição de happening um pouco 

mais longe, ultrapassando o que seria aceitável para o seu público, quando executam 

brutalmente o primeiro-ministro Aldo Moro. 

 

Os Sex Pistols, fundados em 1975 por Johnny Rotten criaram uma cisão no 

mundo pop inglês, procurando alertar o público alienado da natureza da sua 

passividade devoradora. O que deve ser feito, ouvido e visto deixa de ter a 

importância que tinha no mundo da cultura pop: os Sex Pistols não nos exigem serem 

ouvidos, mas exigem que não oiçamos um mundo dominante sobre o indivíduo 

alheado. Johnny Rotten foi criticado por dizer tranquilamente FODA-SE na televisão, 

utilizando a regra dadaísta do início do século. Para o público inglês, esta não foi uma 

atitude herdada dos dadaístas, foi apenas uma atitude de perversão muito 

desassossegadora. A história da arte não é um mero desencadear de acontecimentos 
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ordenados cronologicamente: a atitude subversiva dos grupos punk-rock da década de 

70 é cíclica e é semelhante à Pop Art, aos dadaístas e aos cubistas. A atitude mantém-

se, a forma modifica-se. 

O que pretende Johnny Rotten com a sua obra é negar por completo o que o 

público espera, propondo ao espectador subtrair-se de si mesmo, da sua existência 

insignificante, olhando-se de longe, observando-se, negando-se. É uma atitude 

puramente niilista mas alentadora, de procura de coisa nenhuma. Disseram-nos os 

situacionistas, num dos seus mais infames slogans, que o tédio é sempre contra-

revolucionário, e a geração punk seguiu-o à letra, provavelmente não reconhecendo a 

origem da sua atitude. Que pode ser mais revolucionário que ser-se revolucionário 

sem saber as origens da revolução? O fatalismo moderno, assim como a automação, 

impedem a revolução; o trabalhar porque é necessário já não é suficiente para os 

jovens que se sentem desagregados num mundo aborrecido. A pobreza passa a ser 

encarada como fortuna e a riqueza como logro decadente. Passou-se a glorificar os 

assassinos e os criminosos; personagens sombrios, esquecidos na literatura ao longo 

dos séculos, são agora considerados heróis. Os espectáculos são considerados do foro 

do tédio e o tédio é considerado categórico. Mas muito rapidamente os slogans do 

Maio de 68 utilizados pelos punks se tornaram uma moda e o aspecto subversivo da 

geração contracultura perdeu toda a sua qualidade. O punk-rock, um conjunto de 

signos visuais muito pouco relacionados com a música, teve uma vida muito curta, 

sendo ainda hoje adoptado com o nome post-punk por outros grupos de jovens 

insatisfeitos, que necessitam de criar uma cisão entre a vida social comum, 

considerada como quase masoquista e de uma necessidade de revolução. 

  



 

51 

Capítulo 3 – Subversão em Portugal 

 

 

 3.1 Subversão, evolução 

 

Já referimos que os aspectos da evolução do pensamento criativo, ideológico e 

científico, desde a Revolução Francesa ao Maio de 68, nascem do agir subversivo. 

Mas a subversão acabará inevitavelmente por se tornar algo que dará razão a um novo 

acto de subversão contra ela mesma. Pelo que se poderá considerar que a subversão  

não é algo que quer quebrar laços com o passado ou com o presente, mas sim um puro 

acto de evolução — subversão é evolução. 

Quando referimos ou caracterizamos a subversão em Portugal, o nome de Luíz 

Pacheco é essencial à sua compreensão. Se Leyden
37

 proclamara que a propriedade 

privada não devia existir, que ninguém devia trabalhar mais, que a confiança em deus 

bastava, Pacheco proclamara às novas gerações: quero que as novas gerações se 

fodam. Génio ou não, irreverente e subversivo, Pacheco não será o escritor maldito; 

ele tentará, e aqui sentimos a proximidade à abertura e procura de Miller, ser o 

próprio mal que tanto procura. “Deus já não existe”, proclamou a Comuna de Paris; 

“Deus está morto”, afirmou-se no Maio de 68. Então não há mais em que acreditar. O 

homem reside na sua própria essência — um homem pensante e produtor de obras e 

ideias. 

 

 

 

 

  

                                                        
37 João de Leyden, herético holandês que, em Maio de 1534, foi proclamado rei da cidade de 

Munster. 
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3.2 Ecos da subversão em Portugal: a permissão da nova subversão 

 

Inevitavelmente, chegariam a Portugal, quer pelo contrabando de produtos 

culturais, quer pelos emigrantes que retornavam, novas ideias. A ditadura controlava 

o tráfego e a disseminação de ideias consideradas subversivas em território nacional, 

incentivando um estado social onde a denúncia não só era encorajada, como era 

prática comum entre as gentes. 

Subversão: acto ou efeito de subverter. É necessário repensar se existiria um 

clima de subversão, mesmo que clandestino, no Portugal de antes do 25 de Abril e se 

existiriam condições para que ele se realizasse. O infame episódio passado no Café 

Gelo, no 1º de Maio de 1962 (local de onde os regicidas saíram antes de perpetrarem 

o atentado à família real portuguesa), coloca em confronto o grupo tertuliano
38

 muito 

ligado ao surrealismo, com a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado), 

confronto do qual resulta a interdição deste grupo de ali se voltarem a reunir. Também 

é de referir o caso da tradução do Marquês de Sade, Filosofia na Alcova, onde 

colaboraram nomes como Luíz Pacheco, Herberto Hélder, entre outros, e em que o 

regime aplica apenas multas pecuniárias, sem recorrer a uma pena de prisão efectiva. 

Mas não se deve entender que o regime não fosse repressivo, antes que a atitude um 

pouco branda demonstrada servia apenas para manter estes desalinhados debaixo do 

controle do sistema. Poderíamos afirmar que este episódio no Café Gelo em 1962 foi 

o nosso pequeno Maio de 68 — movimento de contestação em que os artistas 

confrontam as autoridades, não como têm feito com os seus trabalhos e obras, mas 

num confronto físico, em que entram para o campo de batalha duas ideologias 

distintas. 

Em Portugal, um pouco pelo efeito da aceitação popular do regime, não se 

esperava pelo fim da ditadura. Tínhamos já escapado da libertação pelo exército 

aliado e o Maio de 68 não passava de conversas em tom baixo pelos cafés da capital. 

Pelo que falar de actos de subversão artística e intelectual, que efectivamente tenham 

tidos resultados práticos, seria deturpar um pouco a história dos que resistiram e 

trabalharam escondidos da ditadura e sofreram em silêncio, vendo os seus trabalhos 

                                                        
38 Mário Cesariny; Luíz Pacheco, Ernesto Sampaio; Joaquim Rodrigo; António José Forte, 

entre outros. 
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censurados, por vezes vivendo em condições paupérrimas, sem nenhum apoio 

popular. 

Será necessário um derrube do Governo no Golpe Militar de 25 de Abril em 

1974, para que a liberdade de expressão, a liberdade de indignação e a liberdade de 

revolta, voltem a figurar no plano político-cultural. 
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3.3. A arte, o indivíduo e a sociedade portuguesa pré 25 de Abril 

 

A arte desta época é o reflexo de uma nação remetida para dentro, que assenta 

o seu poder político e social na Igreja Católica. As pessoas remetem-se ao silêncio e 

aceitam esta ordem repressiva. Essas mesmas pessoas, que poderiam ser o mesmo 

público exigente para lá dos Pirenéus, tornam-se apáticas em relação a toda a 

modernidade cultural exterior, aceitando o que o regime de ditadura lhes oferece. 

O único movimento moderno aceite é o do futurismo, do qual se destacam 

Fernando Pessoa e Almada Negreiros, movimento que cumpre, muito ao gosto do 

poder, os requisitos da representação, tal como é o caso das gravuras incisas de 

Almada nos edifícios da Alameda da Universidade de Lisboa, ou arte criada para os 

edifícios de organização de estado (tribunais, alfândegas, etc.). Um outro movimento 

artístico, muito ao gosto do regime, é o estilo clássico de representação, geralmente 

utlizado em estatuária pública de exortação a heróis da história de Portugal (Camões, 

Dom Nuno Álvares Pereira, Viriato, entre outros) que justifica a ordem política em 

representação da pátria. 

Os desalinhados artisticamente não foram aceites, como se verificou com 

António Botto, que vem a morrer miseravelmente no Brasil, José Afonso, que se exila 

em Inglaterra, ou o grupo de pintores surrealistas que vêem o seu Movimento 

Surrealista de Lisboa extinto no dia da sua primeira exposição em Portugal, onde 

participavam Alexandre O’Neill, Mário Cesariny, António Pedro e José Augusto 

França. Em suma, o regime controla, censurando qualquer processo artístico que 

pense ameaçar a estabilidade governativa, cultural e social. Também não é permitida, 

pela longa mão da censura, literatura considerada perigosa, imoral ou desviante. Por 

tudo isto, os novos artistas que anseiem por uma viragem que conflua com o que virá 

a ser o Maio de 68, exilam-se pela Europa, rumando principalmente para Paris e 

Londres. Os que por cá ficam, debatem-se contra o sistema para conseguirem 

empreender qualquer tipo de trabalho artístico ou intelectual. 
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3.4. O 25 de Abril 

 

O 25 de Abril vem criar um período de grande conturbação social e 

intelectual. A arte, estagnada num século passado, tão antigo como o seu ditador, vê 

retornar a quase totalidade dos seus artistas. Mas Portugal está mal preparado, o seu 

público está incapacitado para receber num único impulso todas as correntes e 

tipologias artísticas que entram de rompante pelas galerias e academias que ainda se 

encontram em profundas reestruturações. Um país com graves ressentimentos 

internos recorre às purgas, dizimando toda uma geração de intelectuais que julgassem 

estar conotados com o regime caído, sem atenderem a que esses profissionais, 

nomeadamente no mundo editorial, eram obrigados a trabalhar com a ditadura para 

manterem os seus empregos. Estes actos lamentáveis
39

 vão debilitar toda a sociedade, 

a qual terá de reaprender a viver num novo século, rompendo bruscamente com 

qualquer legado baseado na sua historicidade. 

  

                                                        
39 Aqui repensa-se a atitude de Nelson Mandela para com a comunidade branca na África do 

Sul, que preferiu manter num regime de pacificação, aproveitando as suas capacidades para 

manter o funcionamento social e político. 
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Capítulo 4 - A subversão é a lei 

 

 

4.1 Retour à la normale: subversão castrada 

 

 
Fig. 4 Retorno ao normal... Poster crítico à revolução de 68. 

 

Em Lisboa inaugurava-se, em apoteose, a mais recente exortação equestre à 

história da nação; do outro lado do Atlântico, alguém espreitava por uma porta, 

restringindo o seu desejo mais profundo entre o espectador, o voyeur e assassino — a 

mulher morta que segura uma lamparina, sem sexo e abandonada, mas resguardada 

pela mesma porta (Etant Donnes, 1946, Marcel Duchamp). O mal e a permissão ao 

mal. Mas apesar de isto poder ter acontecido em qualquer altura da história, aconteceu 

em pleno SEC XX.  

 

Uma revolução precede sempre uma período de permissão. E se a história  nos 

relata que as revoluções são uma constante do desenvolvimento humano, essas 

mesmas revoluções são sempre permissão — esgotam-se nelas mesmas. Na arte, na 

revolução da arte, é frequente vermos artistas que, no seu auge, grafitam espaços 

públicos, representam William Shakespeare num caixote na rua, levam as produções 
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de Série B aos festivais alternativos, e depois neste Retour à la normale, toda a sua 

subversão, toda a sua revolta, termina nas montras de moda, descerrada com cores 

nacionais e aplausos de um poder que anteriormente formou as barricadas da 

revolução. Seria injusto afirmar, depois de entrarmos neste mundo e de o 

compreendermos, que a arte é só revolta e subversão. A arte é fruto do homem para o 

homem, e como tal, a arte é permissão nos períodos em que as revoluções se esgotam 

e revolução quando as permissões não têm razão num determinado contexto artístico, 

político ou social. 
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5. Considerações finais 

 

 

Eh-lá, eh-lá, eh-lá, catedrais! 

Deixai-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas, 

E ser levado da rua cheio de sangue 

Sem ninguém saber quem sou.40 

 

Submissão à verdade ou subversão pelo conhecimento? O conhecimento como 

objectivo, a procura da verdade, é totalmente repudiado por autores como Walter 

Benjamim. Existem catedrais, existem submissões ao mundo das catedrais e existem 

cabeças (facto que qualquer ciência exacta poderia afirmar e tentar explicar como 

verdade), mas o acontecimento, a liberdade de ir em procura deste acontecimento, o 

choque entre as catedrais de Pessoa e o anonimato de Campos, o sangue, a violência 

que escorre desta procura (que não o é) é insubmissão e subversão do pensamento no 

homem. 

 

 Todas as revoluções culturais reescrevem o passado, reabilitam antigos heróis 

e destroem-nos paralelamente. As revoluções são sempre uma procura, na lama da 

história, de novos modos de expressão que respondam às dúvidas que nos assolam 

constantemente. A dúvida transporta consigo a revolução, a ânsia pela novidade e por 

um presente necessitado de rupturas profundas, por um futuro construído em alicerces 

cortados.  

A geração que revolucionou a década de 20 e de 60 metamorfoseou-se no cerne 

da contracultura contemporânea. A cultura post-punk, que surgiu de dentro da cultura 

punk-rock, transformou o que era anti-arte, derivado do dadaísmo, em obras de arte 

muito cuidadas esteticamente, apesar do seu inerente fatalismo. Apropriando-se dos 

ideais de 60, estes jovens parecem ter desistido da necessidade subversiva inerente à 

revolução, transvertendo-se em algo muito amorfo.  

O pensamento revolucionário que nos permitiu a Revolução Francesa e o Maio 

de 68 continua (de um modo diverso) a crescer na obra de artistas que têm uma visão 

muito crítica em relação aos fracassos desta nossa sociedade capitalista sempre 

crescente, onde os valores humanistas se vão dissolvendo num mundo industrializado. 

O anti-humanismo alenta a fogueira da crítica para com o homem centrado em si 

                                                        
40 CAMPOS, Álvaro de – Ode Triunfal. Lisboa: Editorial Nova Ática, 1993. 
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mesmo, criticando o modo egoísta como o homem afaga o seu ego, aumentando-o 

desmesuradamente, desprezando o mundo natural. Ted Kaczynki, um matemático 

anarco-primitivista, foi assolado pela ultra-alienação da nossa contemporaneidade. 

Recusou a cultura, rejeitou a sociedade, e praticou, durante quase duas décadas o 

assassinato e o crime como forma de expressão da sua mais profunda insatisfação 

para com um mundo industrializado, automatizador e alienador.  

 

TOMO OS MEUS DESEJOS PELA REALIDADE PORQUE ACREDITO NA 

REALIDADE DOS MEUS DESEJOS41 

 

 O entretenimento, os espectáculos de Debord, são hoje uma necessidade do 

homem contemporâneo ao nível das carências mais básicas: alimentação, abrigo, 

escolaridade básica, saúde... O indivíduo recusa-se a retornar a uma vida sem os luxos 

do divertimento, da felicidade consumível e rápida. Os espectáculos mantêm-se, com a 

desculpa de terem agora obrigações para com o público dependente. Tornam-se cada 

vez mais alienadores e o seu público, sempre sedento de maior e mais variado 

consumo, aceita essa alienação, abraça-a. O problema da identidade é muito 

superficialmente resolvido facultando ao indivíduo modelos de identificação pessoal 

que o confortem e façam companhia. Os espéctaculos criam uma falsa sensação de 

liberdade: temos à escolha inúmeros espéctaculos, mas estamos presos a todos eles. 

Esta falsa liberdade origina frustração e insatisfação no indivíduo, que reparte o seu 

tempo pelos divertimentos disponíveis. Os espectáculos provocam desengano por 

serem assistidos e por não serem assistidos; pela sua mera existência somos incapazes 

de dominar e aceitar o conceito de tédio. A arte faz agora parte do mundo do 

espectáculo, é produto comercial de divertimento das massas. 

 É necessário aos novos artistas criarem arte livre de subordinação do gosto e 

do decoro, livre de qualquer submissão à indústria: uma arte merecedora de si mesma. 

São, no entanto, imprescindíveis alguns sacrifícios por parte do público e do artista 

contemporâneo para que a arte se separe dos mecanismos do mercado e valha por si 

mesma, para que o indivíduo alienado retorne à sua essência subversiva. 

 

  

                                                        
41 Malcolm McLaren, baseando-se na revolução do Maio de 68 estampou numa t-shirt esta 

frase que se tornou o slogan da banda Enragés. 
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Parte II – Trabalho prático 
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6.1 Ateliê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Maria da Luz, Ateliê, 2014. Faculdade de Belas-Artes, Lisboa.  
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6.2 Portefólio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Maria da Luz, Maldoror Está Morto!, 2014. 170x160 cm.  
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Fig. 7 Maria da Luz, Anamnesis, 2014. 170x160 cm.  
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Fig. 8 Maria da Luz, The Great Escape: do you feel lucky... punk?, 2014. 157x160 cm.  
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Fig. 9 Maria da Luz, To Capture a Great White Monkey, 2014. 190x160 cm.  
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Fig. 10 Maria da Luz, Cães Coveiros, 2014. 160x150 cm.   
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Fig. 11 Maria da Luz, Poema dos 7 Segundos, 2014. Instalação: 4 painéis de 60 imagens de um obus.  
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Fig. 12 Maria da Luz, Poema dos 7 Segundos, 2014. Instalação: 4 painéis de 60 imagens de um obus.  
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Fig. 13 Maria da Luz, Poema dos 7 Segundos, 2014. Instalação: 4 painéis de 60 imagens de um obus.  
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Fig. 14 Maria da Luz, Poema dos 7 Segundos, 2014. Instalação: 4 painéis de 60 imagens de um obus.  
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7. Cartas a Isidore 

 

Isidore Lucien Ducasse escreveu o mal aos 22 anos, assinando Conde de 

Lautréamont. Morreu aos 24, incógnito, em 1870. Láutreamont escreveu o mal e a 

violência como metáforas do que é ser-se humano. Em Lautréamont, os impulsos 

humanos recorrem à violência como finalidade. O espírito humano justifica-se como 

meio para uma finalidade de violência, como verdade de um mal anónimo que recorre 

ao animal no homem como justificação do terror por si imposto. Maldoror ensina-nos 

que, ao ser-se animal, o homem metamorfoseia-se como uma pedra delapidada até ao 

mais puro cristal. A violência no homem é uma chuva purificadora e reveladora dos 

verdadeiros desígnios humanos. As cisões na história ocorrem quando o homem 

compreende a possibilidade da sua natureza violenta, quando se projecta a si mesmo 

fora dos paradigmas humanos, libertando os laços e correntes de um passado 

estagnado. É a vertigem, o momento em que o homem se desdobra em si mesmo para 

projectar o seu ente revolucionário. Na vertigem o homem contempla, sob os seus 

pés, as máscaras a que se reduz o passado; a vertigem liberta a violência sob a forma 

de revolução,  humanizando o homem. Uma das formas de libertação na revolução é a 

arte. A arte revela-se como o sublime na revolução.  

 

Pretende-se, com o projecto plástico Cartas a Isidore, desenhos e pinturas que 

constituam uma tentativa de recriação do mundo em treva de Ducasse. Todas as peças 

são registos plásticos dedicados a Ducasse, metáfora de uma correspondência 

imaginada. Cada peça recordará o universo de violência que habitou Ducasse — em 

que habita o homem—, transpondo para a contemporaneidade, para as violências intra 

e inter pessoais que sofremos e fazemos sofrer no quotidiano e ao longo da história 

recente do homem.  
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7.1.  Evolução do projecto 

 

Este projecto foi iniciado em Setembro de 2013, tendo já sido concebidas 

quatro pinturas, intituladas: The Great Escape: do you feel lucky, punk? (fig. 7), To 

Capture a Great White Monkey (fig. 2), Anamnesis (fig. 6), Cães Coveiros (fig 9). 

Apreende-se, em How to Capture a Great White Monkey (fig.8), uma tentativa de 

criação de genuinidade nas personagens, a mesma crueza de afectos, de indivíduos 

que tacteiam em vão no escuro — nesse mesmo mundo imenso que os desestabiliza e 

violenta, criando conflitos mundanos por que não anseiam. Também o gorila em The 

Great Escape: do you feel lucky, punk? (fig.7) nos aponta, cambaleante, o dedo 

(revólver), acusando-nos a nós, espectadores, de nos mantermos incautos perante 

tamanhas atrocidades cometidas à natureza do indivíduo como o ser livre que é. As 

figuras em Cães Coveiros (fig. 9), anseiam ultrapassar toda a falsa representação. É 

essa a nossa proposta: através da permissão da ironia, da utilização dos grandes 

excessos, da escolha criteriosa de temas sem qualquer nobreza de espírito, produzir 

obras de arte que sirvam ao indivíduo como mote a uma maior compreensão dos 

mundos em que habita. 

 Pretende-se desenvolver a veracidade da representação das figuras no papel, 

introduzindo mais elementos do universo de Isidore Ducasse, incluindo referências 

textuais adequadas ao propósito de cada obra. Pretendo também fazer desenhos em 

pequena escala referenciando calamidades bélicas do SEC XX, acontecimentos que 

certamente seriam do interesse de Ducasse, como artista, para explorar como 

epicentro de violência inevitável. 

 A instalação Poema dos 7 Segundos (fig. 10-13) refere-se à violência do homem 

para consigo mesmo, expressa pela ambiguidade entre o poema para com a imagem 

repartida (quase como estilhaços) de um obus da Segunda Guerra Mundial.  
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7.2. Aspectos técnicos e de execução 

 

Todos os desenhos de grande escala são em papel Canson Aquarela Montval 

de 300 gramas, os desenhos menores, em papel Aguarela Inart 230 gramas. Como 

materiais são utilizados o carvão, o carvão prensado, várias cores em pastel de óleo e 

seco e a tinta de acrílico. As peças a grande e pequena escala são executadas nos 

ateliês das Belas-Artes, em Lisboa. 
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8. Entrevista a Chris Korda 

Janeiro de 2015 

                                                        
42 Maio de 68: Só a verdade é revolucionária; é proibido proibir; não haverá liberdade para os 

inimigos da liberdade; a insolência é a nova arma revolucionária; o exagero é o início da 

invenção; liberação da humanidade para todos ou para nenhum. 
43 Dada: Dada nunca admitiu ter alguma coisa a ver com a arte – Max Ernst; Como tudo na 

vida, Dada é inútil – Tristan Tzara; Antes de existir Dada, existia Dada – Hans Arp.  
44 Igreja da Eutanásia: Salva o planeta, suicida-te; extinção humana enquanto podemos; sexo 

é bom: padres pedófilos para sempre; come um feto gay por Jesus; nós somos o vitelo; 

informação tão poderosa que utilizas menos; compra mais. 

MAY 68  

 

 

ONLY THE TRUTH IS 

REVOLUTIONARY  

IT IS FORBIDDEN TO 

FORBID 

NO FREEDOM FOR THE 

ENEMIES OF 

FREEDOM 

INSOLENCE IS THE 

NEW 

REVOLUTIONARY 

WEAPON 

EXAGGERATION IS 

THE BEGINNING OF 

INVENTION 

THE LIBERATION OF 

HUMANITY IS ALL OR 

NOTHING
42

 

 

DADA  

 

 

DADA HAS NEVER 

CLAIMED TO HAVE 

ANYTHING TO DO 

WITH ART    

LIKE EVERYTHING IN 

LIFE, DADA IS 

USELESS  

BEFORE DADA WAS 

THERE, THERE WAS 

DADA 
43

 

 

CHURCH OF 

EUTHANASIA 

 

SAVE THE PLANET, 

KILL YOURSELF 

HUMAN EXTINTION 

WHILE WE STILL CAN 

SEX IS GOOD: 

PEDOPHILE PRIESTS 

FOR LIFE 

EAT A QUER FETUS 

FOR JESUS 

WE ARE THE VEAL 

EAT PEOPLE NOT 

ANIMALS 

INFORMATION SO 

POWERFUL, YOU 

ACTUALLY USE LESS 

BUY MORE 
44

 



 

 

Maria da Luz: A tua organização, de princípios fundadores profundamente 

transgressivos, a Church of Euthanasia, funciona como movimento subversivo 

apelando activamente (nas ruas - infiltrados em manifestações de outros grupos, 

apropriando-as para a vossa causa -, na web e em concertos) a temas que incomodam 

e perturbam o público, utilizando as práticas dos dadaístas do início do século como 

plataforma de transladação da matéria prima (obra de arte, performance) a um público 

que tende a recusar a reflexão. Praticam as manifestações e escrevem manifestos 

profundamente transgressivos desde a década de 90, tendo sido particularmente 

insolente o modo como trataram e reagiram ao 11 de Setembro, criando um vídeo 

clipe de imagens dos aviões penetrando as Torres Gémeas justapostas a pornografia e 

a jogos de baseball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Catherine Bodock, Reverend Chrissy, 1993, Boston. 

 

Maria da Luz: Que importância tem ainda o movimento DADA na 

actualidade? De que modo influenciou o teu trabalho como artista? 

 

Chris Korda: Uma das tácticas mais divertidas dos dadaístas era a seguinte: 

colocavam panfletos por toda a cidade publicitando que uma determinada celebridade 

– o Charlie Chaplin, por exemplo – iria actuar num sítio e altura definidos. Uma 

enorme multidão reunia-se esperando ver Charlie Chaplin, mas, ao invés, apareciam 

os dadaístas, vestindo trajes bizarros, lendo poesia aparentemente sem sentido e 

fazendo performances absurdas e ofensivas. Acontecia entretanto um motim, a polícia 

era convocada para restabelecer a ordem e todos os jornais escreveriam sobre o 

75 



 

76 

sucedido. Deste modo, os Dadaístas ganharam notoriedade e acesso aos media, a fim 

de divulgar a sua estética o mais amplamente possível. A Church of Euthanasia 

(Igreja da Eutanásia) fez uso considerável desta táctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Chris Korda, Human Extinction While We Still Can, 2000, Boston. 

 

 A Church of Euthanasia produz frequentemente declarações confusas ou 

paradoxais, outra táctica derivada do movimento Dada. Esta estratégia pode ser 

ilustrada através de uma hipotética acção de rua. Supõe que um transeunte vê um 

cristão a segurar um cartaz representando um feto. Porque esta táctica é comum, o 

transeunte estará muito provavelmente familiarizado com esta situação, sendo capaz 

de a classificar de imediato. Concordando ou não com a mensagem, não é 

impressionado pela táctica porque esta não parece produzir nova informação. Poder-

se-á dizer que o fenómeno de repetição o tornou imune a esta táctica em particular. 

Noutras palavras, quando mais familiar e facilmente categorizada é uma acção, menor 

a quantidade de informação que é realmente transmitida. No extremo, quando uma 

acção é reproduzida ao ponto do tédio, é inteiramente ignorada. A táctica padrão, 

utilizada pela esquerda, de marchar pelas ruas cantando, percutindo tambores, 

transportando enormes bonecos, etc, era novidade na década de 60 e nos movimentos 

anti-guerra, mas meio século depois é uma táctica dolorosamente cliché e portanto 

não tão eficaz. 

 Voltando à hipotética acção de rua, imaginemos que o transeunte vê uma 

boneca sexual insuflável crucificada numa cruz, dando à luz um bebé carnívoro, ou 

uma pessoa nua sendo transformada num espeto gigante de churrasco. O espectador é 

confrontado com informação que não existe em nenhuma categoria anterior. Além de 
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ser radicalmente nova, a informação é extremamente confusa e contraditória, ao ponto 

de induzir uma dissonância cognitiva intolerável. Conseguimos, portanto, conquistar a 

sua atenção plena. Muito provavelmente, o espectador irá envolver-se na situação, 

colocando-nos questões, numa tentativa de aliviar a sua dissonância cognitiva. 

Semeando confusão, criamos um ambiente propício à educação do público para com a 

nossa mensagem, qualquer que esta seja. Quanto mais irracional é a apresentação, 

mais forte se torna o seu efeito. A irracionalidade cria a oportunidade para comunicar 

novas ideias, suspendendo o processo mental comum de categorização rápida e de 

rejeição. A arte é a mais poderosa técnica de comunicação à disposição dos 

movimentos revolucionários, precisamente por ser tão fundamentalmente irracional. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Chris Korda, Instalação, Centre D’Art de Santa Monica, 2001, Barcelona. 

 

Outra importante táctica herdada dos dadaístas pode ser ilustrada do seguinte 

modo: a Church of Euthanasia encenou um churrasco de fetos no mais importante 

parque público de Boston, completo com um grelhador e fetos de pectina comestíveis. 

Se o tivéssemos feito num dia normal, provavelmente ninguém teria reparado. No 

entanto, fizemo-lo durante um grande comício pró-vida com milhares de Cristãos – 

incluindo o Cardeal da Arquidiocese Católica de Boston – marchando rua abaixo 

pelos direitos dos que ainda não nasceram. O Cardeal previsivelmente ordenou à 

polícia que tratasse de nós, e conseguiu-o, espancando um dos nossos fotógrafos. 

Toda esta situação foi filmada e tornou-se a história de capa de um dos jornais locais, 

tornando a Church of Euthanasia uma causa célebre. Assim, uma acção que 

normalmente não seria eficaz, tornou-se extremamente eficiente, pela escolha sábia da 
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altura e do lugar. Noutras palavras, uma força fraca pode tornar-se forte, tirando 

partido de uma situação específica, do mesmo modo que um surfista ganha altura 

surfando uma onda gigante.  É esta a essência do situacionismo. 

  

 

I DON’T KNOW HOW TO WRITE BUT I WOULD LIKE TO SAY 

BEAUTIFUL THINGS AND I DON’T KNOW HOW.  

 

ABOLISH ALIENATION. 45 

 

Maria da Luz: Com estes dois slogans da revolução do Maio de 68 em mente, 

como podes aconselhar esta nova geração de artistas cujo desespero e sensação de 

atrito por parte de um mundo consumista e alienador, os impossibilita de uma criação 

artística livre, baseada na verdade, livre das sempre afiadas garras desta sociedade 

sustentada pelo espectáculo? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18 Der Speigel, Reverendo Chrissy e os seus acólitos, 1996, Boston. 

 

Chris Korda: Porque a verdade é um conceito tão nebuloso e sobrecarregado, 

é útil distinguir entre a verdade científica e os outros usos da palavra. Na ciência, as 

explicações de fenómenos têm de ser testáveis e preditivas. Quanto mais preditiva a 

                                                        
45 Não sei como escrever mas gostaria de dizer coisas belas e não sei como. 

Destrói a alienação. 
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explicação, mais próxima está de ser verdadeira. Quanto mais geral a explicação – a 

quantos mais casos é aplicável – mais valiosa é. O conhecimento científico é 

hierárquico e assemelha-se a uma pirâmide, com leis matemáticas de aplicação 

universal no topo. A ciência é a consequência mais perturbadora da evolução social, 

porque permite-nos captar a realidade e, em simultâneo, dá-nos a habilidade de nos 

destruirmos a nós mesmos.  Conhecimento é poder e o poder corrompe. Uma vez que 

nos recusamos a desistir dos benefícios do poder, devemos encará-lo e aceitar as 

consequências. Devemos aprender a gerir o poder responsavelmente ou a perecer mais 

rapidamente do que o necessário. Esta escolha extrema é espelhada nas escolhas 

diárias que fazemos como indivíduos, entre alternativas mais ou menos construtivas 

que culminarão inevitavelmente na rigidez da morte. O telescópio Hubble revela 

muito nitidamente que o universo é inacreditavelmente vasto e violento, largamente 

inabitável e indiferente ao que nos possa acontecer, e que, tal “como Prometeus, 

estamos presos a esta rocha que é o admirável novo mundo, o nosso lote esquecido 

por deus
46

”. As fábulas que nos consolaram e confortaram na savana já não são 

apropriadas. Devemos pôr de parte o que é infantil e tomar responsabilidade pelo 

nosso futuro colectivo, porque de outro modo o futuro não nos incluirá. A difícil 

revelação existencial no cerne da Church of Euthanasia é que o seu infame slogan – 

Save the Planet, Kill Yourself
47

 - é paradoxal. O planeta não necessita de ser salvo, 

somos nós que necessitamos e a única coisa que poderá salvar-nos é um salto de 

consciência para a preocupação para com as espécies: a constatação que somos uma 

espécie intimamente ligada a outras na teia da vida. 

 A nossa existência é limitada pelas leis imutáveis da matéria e pelas 

consequências das nossas escolhas prévias. Cortamos um caminho de actualidade pela 

floresta do possível. O trilho pode serpentear e cruzar-se mas não volta atrás. Como 

todas as espécies, existimos porque podemos. Somos o que restou depois da morte ter 

eliminado tudo o que não funcionou. Apesar da nossa continuidade com a natureza 

somos verdadeiramente artificiais e a nossa arte é o símbolo da nossa artificialidade. 

Ao contrário dos nossos corpos, as nossas mentes não são limitadas pelas leis da 

matéria. Na nossa imaginação, escapamos da floresta do possível e esta breve 

experiência de liberdade altera-nos profundamente. Cada dia despertamos dos nossos 

                                                        
46 “Like Prometheus we are bound, chained to this rock of a brave new world, our god-

forsaken lot.", in Ion, Dead Can Dance, 1990. 
47 Salva o planeta, suicida-te. 
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sonhos privados e retornamos ao sonho colectivo da civilização. Sonhamos com as 

diversões alienadas do Espectáculo, com o Jaguar e o bar dos bifes, com a mania de 

adquirir objectos. Com que mais podemos sonhar? Poderemos nós sonhar com a 

nossa sobrevivência?  

 

 A nova geração está a herdar um mundo degradado e empobrecido – o planeta 

destruído de Kurt Vonnegut – mas não deve ser necessariamente um obstáculo aos 

artistas. Muita da nossa melhor arte foi concebida a partir de lixo. A arte não é 

limitada pela sua construção ou até mesmo pelos sentidos que utilizamos para 

apreendê-la. A arte são ondulações no inconsciente colectivo. A arte não pode ser 

verdadeira no sentido em que um teorema de Pitágoras é verdadeiro, mas pode 

inspirar-nos e mudar-nos para melhor ou para pior. Aconselho os artistas a abraçar a 

realidade, a adorar a magnificência do universo e a produzir obras de arte que nos 

inspirem a sonhar um futuro sustentável. 
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