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III.4  O ABJECTO 
 

Figuras da ambiguidade: o processo de rejeição na formação da identidade 
social 
  

      O conceito de abjecção foi definido por Júlia Kristeva no seu ensaio Pouvoirs de 

l´horreur: essai sur l´abjection, 1980. Quinze anos mais tarde, numa entrevista, 

Kristeva definiu, resumidamente, a abjecção do seguinte modo: “no dicionário, 

abjecção significa um estado de crise, de degradação, de desgosto de si e desgosto 

dos outros […] no meu uso deste termo insisto no aspecto privativo: “ab-jecto” o qual 

significa para mim algo que não é sujeito nem objecto. Quando se está num estado de 

abjecção, os limites entre objecto e sujeito não podem ser mantidos”1.    

     Kristeva partiu do livro da antropóloga Mary Douglas, Pureza e perigo, no qual a 

antropóloga analisou a noção de poluição e tabu e o modo como se articulam com 

certos rituais sociais de neutralização do perigo de forma a reforçar a identidade 

colectiva, administrando e gerindo o poder conferido pelo caos de modo a manter a 

coesão do sistema. Segundo a análise da autora2, vários antropólogos observaram 

que, em diferentes culturas, os seres ambíguos, investidos de poderes para lá das 

fronteiras, são sujeitos a ritos a fim de neutralizarem esses poderes antes de serem 

reinseridos na sociedade. Enquanto figuras da desordem, as figuras ambíguas são, 

simultaneamente, símbolo de poder e de perigo. Se a ordem é o arranjo dos 

elementos disponíveis, a desordem é a fonte de todos os possíveis elementos, sendo, 

por isso, ilimitada. Apesar de destruir o arranjo dos elementos é, também, assim, o 

que o torna possível. Como nota Douglas, “o rito reconhece estas potencialidades da 

desordem. Na desordem do espírito, por exemplo, em sonhos, desmaios, no delírio, o 

oficiante busca as forças, ou verdades, que nunca se poderiam obter por meio de um 

esforço consciente”3.Deste modo, por exemplo, os Ehanzu, tribo da Tanzânia Central, 

adquirem a arte da adivinhação penetrando na selva, num acesso de loucura. O 

inarticulado aqui desempenha duas funções: por um lado, as regiões caóticas do 

espírito, e, por outro, os confins da sociedade.  

      As figuras nas margens da sociedade ou de estatuto ambíguo são sujeitas a rituais 

de controlo do poder. Por exemplo, a criança ainda não nascida é vista, em muitos 

povos, como um ser simultaneamente perigosos e vulnerável. Por exemplo, os Lele 
                                                
1J. Kristeva, Of Word and flesh. An interview with Julia Kristeva, Rites of Passage. Art of the 
End of the Century, Londres, Tate Gallery, 1995, p. 22. 
2 M. Douglas, Pureza e Perigo, Lisboa, Edições 70, 1991, p. 118. 
3 M. Douglas, op. cit., p. 111. 
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acreditam que a proximidade da mulher grávida pode desencadear um ataque de 

tosse ou aumentar a febre dos doentes4 e os Nyakyusa acreditam que se uma mulher 

grávida se aproximar de um monte de sementes, o feto o rouba sendo, por isso, 

necessário que esta cumpra um gesto ritual de boa vontade antes de se aproximar. O 

mesmo medo se encontra relativamente ao sangue menstrual e ao aborto. Os maori 

consideram o sangue menstrual como um ser humano que não chegou a viver, 

portanto, algo entre o vivo e o morto. Enquanto algo que se encontra na transição de 

um estado para o outro, é uma potencial fonte de perigo. Os Enga acreditam que o 

contacto com o sangue menstrual, sem uma contra-magia apropriada, adoenta o 

homem, mesmo se este for casado, provoca-lhe vómitos, mata o seu sangue, 

enegrecendo-o e corrompe os seus sucos vitais conduzindo, irremediavelmente, ao 

entorpecimento e à morte. Entre os Lele acredita-se que se uma mulher menstruada 

cozinhar ou atear o fogo para o marido, este adoece. Do mesmo modo, uma mulher 

menstruada e na floresta representa um perigo para a comunidade dos Lele pois anula 

qualquer esforço aí empreendido pelos homens, como caça ou feitiçaria. Os Nyakyusa 

acreditam que o sangue menstrual, assim como todos os fluidos sexuais do parto e os 

que saem do cadáver de um inimigo abatido são impurezas e que estas provocam a 

loucura se entrarem em contacto com o homem5. Os rituais são destinados a isolar 

este perigo exorcizando-o. Daí que, em muitos povos, durante o ritual de iniciação, o 

período marginal que separa a morte ritual do renascimento, os jovens iniciandos 

sejam temporariamente excluídos e incitados a terem um comportamento anti-social 

como expressão da sua condição marginal6. 

      Como nota Douglas, “o corpo humano […] é o modelo por excelência de todo o 

sistema finito. […] Como o corpo tem uma estrutura complexa, as funções e as 

relações entre as suas diferentes partes podem servir de símbolos a outras estruturas 

complexas. É impossível interpretar correctamente os ritos que utilizam excrementos, 

leite materno, saliva, etc., se ignorarmos que o corpo é um símbolo da sociedade, e 

que o corpo humano reproduz, a uma pequena escala, os poderes e os perigos 

atribuídos à estrutura social”7. Daí que os fluidos corporais e os dejectos dos orifícios 

sejam considerados fonte de perigo pois simbolizam as zonas intersticiais da 

sociedade. Como nota ainda Douglas “qualquer estrutura de ideias é vulnerável nos 

seus limites. É lógico que os orifícios do corpo simbolizem os pontos mais vulneráveis. 

A matéria que sai por estes orifícios é, evidentemente, marginal. Cuspo, sangue, urina, 

fezes, lágrimas, ultrapassam os limites do corpo pelo simples facto de serem 
                                                
4M. Douglas, Pureza e Perigo, p. 116. 
5M. Douglas, op. cit., p. 203. 
6 M. Douglas, op. cit., p. 118. 
7M. Douglas, op. cit., p. 138. 
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segregados. O mesmo se passa com resíduos corporais como a pele, as unhas, os 

cabelos cortados e o suor”8. 

      Os rituais do homem em relação a essas figuras de interstícios, como o sangue, 

alimentação, os excrementos, a sexualidade, etc., espelham as relações existentes 

entre os subsistemas de uma sociedade. Por exemplo, a atitude dos Lele face aos 

perigos da poluição está relacionada com a posição social das mulheres em relação 

aos homens. Entre os Lele, o universo feminino e masculino constituem duas 

entidades antagónicas. A mulher desempenha a função de moeda de troca: quanto 

mais mulheres o homem tiver, mais sobe na escala do prestígio, podendo ser 

hipotecadas ou negociadas. Por outro lado, a mulher, devido a ser tão cobiçada, tira 

partido da situação, exigindo cuidados elevados de manutenção e exercendo o poder 

através de todo um séquito de intrigas e estratagemas. Além disso, através da 

reprodução, ganha direitos remunerativos, podendo exigir regalias aos genros, 

atingindo os mais elevados escalões quanto mais filhas tiver. As noções de poluição 

espelham este antagonismo, existindo rituais de protecção tanto para a poluição 

feminina como masculina: as mulheres, por exemplo, devem abster-se de praticar 

relações sexuais antes de plantar os amendoins ou o milho, antes de ir à pesca, de 

fazer o sal, ou a cerâmica9. Por outro lado, compreende-se o receio masculino da 

poluição feminina, pois, se esta é como uma moeda de troca, e não é reduzida à 

escravatura, é a fonte de todos os males (pagos através delas).   

       Os Mae Enga têm um medo mais agudo da poluição feminina devido ao facto de 

praticarem o casamento entre inimigos. Vivendo numa região muito povoada, a sua 

organização local baseia-se no clã. Os clãs são inimigos tradicionais entre si. Dado 

que cada homem escolhe a sua mulher nos clãs com os quais costumam competir 

ferozmente na troca de porcos e conchas, as relações conjugais reflectem as tensões 

desse sistema altamente competitivo. Outro povo da mesma região, por exemplo, os 

Arapesh, que desaprova a exogamia local, considera a mulher igual ao homem e 

pratica apenas os rituais de poluição relativamente ao próprio sexo: as mulheres 

devem controlar, deliberadamente, os seus próprios poderes perigosos e os homens, 

analogamente, os deles10. 

    Deste modo, as noções de poluição visam reforçar o castigo no caso de a mulher ou 

o homem não desempenharem os seus papéis, servindo, no caso da inexistência ou 

fraqueza da lei moral, para a substituir ou reforçar. Assim, por exemplo, como nota 

                                                
8 M. Douglas, Pureza e Perigo, p. 145. 
9 M. Douglas, op. cit., p. 117. 
10M. Douglas, op. cit., p. 17. 
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Douglas11, nas sociedades que escolhem a dominação masculina como princípio 

básico de organização social e não hesitam em recorrer à força para o praticar, as 

crenças na poluição sexual são fracas enquanto que nas sociedades que escolhem o 

domínio masculino mas que não recorrem à força devido à coexistência de outros 

princípios – como a independência das mulheres, ou o direito à defesa contra a 

violência –, as crenças na poluição sexual são mais enraizadas.  

      Segundo Douglas, existem dois tipos de poder: os que agem sobre o psiquismo do 

sujeito da acção, como o mau-olhado ou a feitiçaria, ou os que agem no exterior, como 

maldições, sortilégios, etc12. A noção de perigo está relacionada com a sua associação 

a um poder controlado ou a um poder incontrolado. Os que o exercem 

deliberadamente e que estão nas mãos de postos de autoridade são benéficos; os que 

estão nas mãos de indivíduos que desempenham papéis ambíguos, são perigosos 

pois “estar à margem significa estar em ligação com o perigo, tocar numa fonte de 

poder”13. O perigo surge, sobretudo, quando estas forças da desordem não estão nas 

mãos de pessoas colocadas “na parte explícita da estrutura [que] exercem poderes 

que conscientemente controlam”14. O maior perigo é representado por figuras “numa 

posição intersticial”15 e que, simultaneamente, não têm o controle da razão, nesse 

caso o perigo sendo duplo: a desordem pode irromper do exterior e dos interstícios do 

interior da sociedade. 

      O abjecto, como definiu Kristeva é, assim, algo de intersticial, algo que faz 

bascular a relação objecto-sujeito, e que arrasta o sujeito para o vazio abismal do seu 

reverso. Como refere Kristeva: “ O abjecto não é o meu correlato que […] ao opor-se 

me equilibra na frágil trama de um desejo de sentido […] ao contrário, o abjecto, o 

objecto caído […] arrasta-me para onde o sentido se afunda”16. Kristeva, neste seu 

ensaio, tenta completar as análises de Freud – que descuram o fenómeno da 

impureza e o significado da mãe –, transladando as análises da noção de impureza 

nas sociedades de Mary Douglas para o sujeito. Em Totem Tabu, Freud parte –  

baseado em várias leituras de etnólogos, James Frazer e Robertson Smith, sobretudo 

–, da constatação de dois tabus do totemismo fundadores da moral: o assassínio e o 

incesto. Contudo, segundo Kristeva, apesar de Freud iniciar o livro analisando a 

estreita ligação entre “a fobia do incesto”, o tabu e o totemismo, passando pelas 

                                                
11M. Douglas, Pureza e Perigo, p. 167. 
12M. Douglas, op. cit., p. 120. 
13M. Douglas, op. cit., p. 120. 
14M. Douglas, op. cit., p. 123. 
15M. Douglas, op. cit., p. 123. 
16J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, Paris, Seuil, 1980,  «L´abject n´est 
pas mon corrélat qui […] en s´opposant m´équilibre dans la trame fragile d´un désir de sens […] 
au contraire, l´abject, object chu,[…] me tire vers là où le sens s´effondre», p. 9. 



163 
 

interdições sexuais e alimentares, acaba, finalmente, por descurar este tabu centrando 

a sua conclusão apenas sobre o tabu do assassínio, que se desvela como o parricídio. 

      Partindo das análises de Douglas e da antropologia estrutural de Lévis-Strauss, 

das quais decorre que a proibição do incesto é fundadora da função significante dos 

sistemas de conhecimento das sociedades ditas selvagens, sendo a constituição do 

sagrado – e, em particular, dos rituais e discursos relativos à impureza –, uma forma 

de codificar esse tabu, Kristeva tenta colmatar esta lacuna; “interrogar a outra vertente 

do fenómeno religioso, a que Freud indica ao evocar a fobia, o incesto e a mãe e que, 

ainda que declarado segundo tabu fundador do religioso, desaparece, porém, na 

elucidação final do problema”17. De modo análogo como Douglas salienta o papel das 

impurezas e dos seus rituais de neutralização na formação da identidade de uma 

sociedade, Kristeva remete a constituição do abjecto, do impuro, para mecanismos 

que se tornam relevantes na tenra infância e que estão na origem do nascimento do 

homem como criador de símbolos. O abjecto é, simultaneamente, o vazio que ameaça 

a identidade humana e aquilo que cerca a clareira do seu ser, é o pulsar do seu 

instinto de conservação. É um ab-jecto que não é passível de ser um objecto e que já 

não é passível de ser sujeito. 

      Poderemos, deste modo, considerar que o abjecto é uma espécie de flecha do 

processo de subjectivização do indivíduo. O sentimento de repulsa e, o consequente 

instinto de rejeição, é algo que faz visceralmente parte do indivíduo, que lhe surge 

como natural, mas que faz parte de um processo cultural. Neste ponto, é importante 

não se partir do princípio que se trata de um processo existente na natureza mas de 

uma reacção socialmente mediada que está intrinsecamente ligado ao que Freud 

chamou “Urverdrängung” (recalcamento primordial). A primeira abjecção (rejeição) tem 

lugar assim que a criança aprende a distinguir entre si e o seu meio envolvente. Neste 

período, a criança começa a aprender a controlar a absorção e rejeição do alimento 

(fase anal), que é simbolicamente equivalente ao abjecto. A partir do momento em que 

o acto da nutrição é sentido como controlável, pode representar um ganho de prazer. 

Se este processo não for bem sucedido, podem resultar depressões que se 

manifestam pela fixação no “objecto arcaico” levando o Eu a experienciar-se enquanto 

detrito. Se o afastamento da “mãe arcaica”, separação fundadora do sujeito, for bem 

sucedido qualquer subsequente confrontação com o abjecto traz consigo o medo da 

perda do eu. Esta separação é, assim, realizada antes ainda que o sujeito exista, para 

si mesmo, fora da identidade maternal, graças à autonomia da linguagem.  
                                                
17J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “Nous essaierons d´interroger l´autre 
versant du phénomène religieux, celui que Freud indique en évoquant la phobie, l´inceste et la 
mère et qui, bien que déclaré deuxième tabou fondateur du religieux, disparaît néanmoins dans 
l´élucidation finale du problème.», p. 72. 
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       Segundo a autora, subestima-se a importância do papel da fase anterior à 

existência do sujeito já constituído como parte da tríade sujeito-objecto-significante 

instaurado pela existência do pai, que simboliza a interdição, a lei. Freud, tanto em 

Três ensaios sobre a teoria da sexualidade como em Totem e tabu, nomeou a fase de 

transição entre a díade –  composta pela mãe e pela criança, na qual não existe ainda 

fronteira entre o interior e o exterior –, e a tríade – fundada pelo significante –, de auto-

erotismo. A fixação nesta fase é denominada por Freud de narcisismo. Dada a 

importância desta fase, citada por Kristeva, consideramos necessário transcrevê-la 

para a melhor compreensão do abjecto: “nesta fase intermediária […] as tendências 

sexuais, que eram independentes umas das outras, reúnem-se numa só e são 

dirigidas para um objecto, o qual, aliás, não é ainda um objecto exterior, estranho ao 

indivíduo, mas o próprio eu deste que, nesta época, se encontra já constituído”18. 

      Daqui decorre, como observa Kristeva, que a constituição do sujeito do desejo 

antecede a constituição desse objecto exterior; “encontramo-nos diante da correlação 

estranha entre uma identidade (o eu) e o seu recíproco (o objecto) que não está ainda 

constituído; diante de um “eu” em relação a um não-objecto.”19 Deste modo, “o abjecto 

seria, então o “objecto” do recalcamento originário”20. Através do abjecto dá-se o 

“reconhecimento da perda fundadora de todo o ser.”21 É a experiência desta perda que 

leva à oposição entre o sujeito e o objecto. Sendo anterior à existência destes, o 

abjecto é, portanto, a marca corporal da abjecção de si mesmo. 

      Kristeva considera que o abjecto é diferente do Unheimlich (inquietante) de Freud, 

precisamente por ser anterior à existência de um sujeito – ponta do iceberg de um 

inconsciente –, capaz de recalcamento. Freud definiu o Unheimeilich, como algo de 

simultaneamente estranho e familiar, como denota o termo que deriva da justaposição 

de dois opostos: Heimlich, vem da palavra Heim, que significa o berço natal, algo de 

muito forte na cultura alemã e que exprime aquilo que protege e que é inerente ao ser, 

que confere Geborgenheit, sentimento de bem-estar que o feto sente no útero; e pelo 

prefixo Un – negação correspondente ao prefixo “des” em português. Deste modo, 

Unheimlich, significa o sentimento semelhante ao que se tem quando algo estranho 

invade o nosso espaço íntimo. No abjecto não há reconhecimento mas apenas 

estranhamento: “Essencialmente diferente da “inquietante estranheza”, mais violenta 

                                                
18 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection,  p. 77. 
19 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “nous sommes devant la corrélation 
étrange entre une entité (le moi) et sa réciproque (l´objet) qui n´est pourtant pas encore 
constitueé; devant un «moi» en rapport avec un non-objet.», p. 77. 
20 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, «L´abject serait donc l´objet» du 
refoulement originaire», p. 20. 
21 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, «[…] toute abjection est en fait 
reconnaissance du manque fondateur de tout être.», p. 13. 



165 
 

também, a abjecção constrói-se de não se reconhecer os seus próximos: nada lhe é 

familiar, nem mesmo uma sombra de lembrança.”22  

      O abjecto é o correlato do sujeito sem objecto, quando aquele já existe e, portanto, 

já não está num estado de intimidade com o todo mas experiencia-se como o nada 

pois não tem correlato contra o qual se oponha. Daí que, segundo Kristeva, o seu 

significante seja a literatura: “mas se se imaginar […] a experiência da perda ela 

mesma como logicamente prévia ao ser e ao objecto – ao ser do objecto –, então, 

compreende-se que o seu único significado é a abjecção, e, com mais razão ainda, a 

abjecção de si. O seu significante sendo a literatura.”23 O abjecto é a experiência do 

vazio. Mais inquietante do que o inquietante, pois este último é fruto do recalcamento 

posterior à existência do sujeito, protegido pelo abrigo da linguagem. 

     Neste contexto, poderíamos considerar que o Unheimlich é a marca corporal de 

uma simbiose e do seu recalcamento, enquanto que o abjecto se situa na fase 

intermediária, entre o estado de animismo e o civilizacional, sendo a marca corporal da 

separação desse mesmo animismo, como decorre da confrontação das seguintes 

passagens: enquanto que Freud, em Psychologischen Schriften observa que o 

Unheimlich é o que desperta os resíduos de animismo existentes na infância da 

humanidade – “parece que todos nós passamos durante o nosso período de 

desenvolvimento individual, por uma fase correspondente com este animismo dos 

primitivos, que não passou por nenhum de nós sem deixar vestígios e restos capazes 

de se manifestarem e que tudo o que nos surge como Unheimlich tem como condição 

tocar nestes restos de actividade animista da alma levando-a a manifestar-se”24 –, 

Kristeva observa “antes mesmo que as coisas, para ele, sejam – antes, portanto, que 

elas sejam significáveis, expulsa-as, dominado pela pulsão, e cria o seu próprio 

território, delimitado pelo abjecto. […] O medo cimenta as suas paredes meias com um 

                                                
22 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, « Essentiellement différente de 
«l´inquiétante étrangeté», plus violente aussi, l´abjection se construit de ne pas reconnaître ses 
proches: rien ne lui est familier, pas même une ombre de souvenirs.», p. 13. 
23 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection,  «Mais si l´on imagine […] 
l´experience du manque lui-même comme logiquement préalable à l´être et à l´objet. à l´être de 
l´objet -, alors on comprend que son seul signifié est l´abjection, et à plus forte raison l´abjection 
de soi. Son signifiante étant…la litérature.», p. 13. 
24 Sigmund Freud, Psychologischen Schriften, Der Witz, Frankfurt, S. Fischer, 1970, “die 
Zuteilung von sorgfälyigen abgestuften Zauberkraften na fremden Personen und Dinge (Mana), 
sowie durch alle die Schöpfungen, mit denen sich der uneingeschränkte Narzissmus jener 
Entwilcklungperiode gegen den unverkennbaren Einspruch der Realität zur Wehr setzte. Es 
scheint, dass wir alle in unserer individuellen Entwicklung eine diesem Animismus der 
Primitiven enteschprechende Phase durchgemacht haben, dass sie bei keinem von uns 
abgelaufen ist, ohne noch äusserungsfähige Reste und Spuren zu hinterlassen, und dass alles, 
was uns heute als “unheimlich” erscheint, die Bedingung erfüllt, dass es na dieser Reste 
animistischer Seelentätigkeit rührt und sie zur Äusserung anregt”, p. 263. 
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outro mundo, vomitado, expulso, caído. O que ele engoliu em lugar do amor maternal 

é um vazio.”25 

      O abjecto não tem necessidade de ser reprimido pois ele está inscrito no próprio 

significante que instaura o símbolo e a tríade. Está no reverso da linguagem como a 

experiência do vazio que o homem tenta expulsar de si. É a pulsão do vómito do vazio. 

Não sendo algo bem definido nem separado distintamente do “Eu”, o abjecto faz o 

sujeito sentir-se  uma estrutura frágil e provisória. A atitude de defesa daí resultante é, 

segundo Kristeva, não só um momento imprescindível do desenvolvimento de uma 

identidade autónoma, mas também a condição para a criação de estruturas sociais. 

      O Eu em processo de formação tem de proteger-se contra as ameaçadoras 

influências exteriores. Consequentemente, as tenras estruturas de um “Eu” em 

processo de formação, que ainda não consegue distinguir claramente o interior do 

exterior, devem também separar-se da mãe com a qual tinha, anteriormente, uma 

aparente relação simbiótica. Nesta perspectiva, a díade criança-mãe – que Kristeva 

identifica com a topologia narcisista26 –, não representa a calma segurança 

subentendida por Freud, mas uma estrutura instável contra a qual o sujeito tem de 

demarcar-se: “[…] do nosso ponto de vista, a relação arcaica com a mãe, por mais 

narcisista que seja, não é nenhum repouso para os protagonistas e ainda menos para 

o Narciso. Pois, das incertezas das suas fronteiras como das suas valências afectivas 

[…] o sujeito guardará para sempre as marcas.”27 A mãe passa a ser vivida como um 

poder que ameaça engolir o, ainda frágil, sujeito; “o abjecto confronta-nos […] com as 

nossas tentativas mais antigas de nos desmarcarmos da identidade maternal […] 

Demarcação violenta e inábil, sempre espreitada pela recaída na dependência de um 

poder tão assegurador como sufocante.”28, “ o maternal […] essa outra ameaça para o 

                                                
25J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, «Avant même que les choses, pour 
lui, soient – avant donc qu´elles soient signifiables -, il les ex-pulse, dominé par la pulsion, et se 
fait son territoire à lui, bordé d´abject. […] La peur cimente son enclos mitoyen d´un autre 
monde, vomi, expulsé, déchu. Ce qu´il a avalé à la place de l´amour maternel est un vide.», p. 
13.  
26J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “[…] force est de reconnaître que cette 
topologie narcissique ne s´étaye par rien d´autre, dans la réalité psychosomatique, que par la 
dyade mère-enfant», «em de se reconhecer, forçosamente, que esta topologia narcísista não 
se extende por nada mais, na realidade psico-somático, do que a díade mãe-criança», p. 13.  
27J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection,  “[…] de notre point de vue, la relation 
archaïque avec la mère, pour narcissique qu´elle soit, n´est d´aucun repos pour les 
protagonistes et encore moins pour le Narcisse. Car des incertitudes de ses frontières comme 
des valences affectives […] le sujet gardera toujours la trace.», p. 78. 
28J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “L´abject nous confronte […] à nos 
tentatives les plus anciennes de nous démarquer de l´entité maternelle […] Démarquage violent 
et maladroit, toujours guetté par la rechute dans la dépendance d´un pouvoir aussi sécurisant 
qu´étouffant.», p. 20. 
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sujeito que é a devoração na relação dual onde ele arisca, não perder uma parte 

(castração), mas perder-se todo inteiro como vivente.”29 

      A relação entre a criança e a mãe é apenas uma simbiose aparente. Este 

imaginado estado primordial é descrito como uma chora30 (em grego, “espaço vazio”). 

Este estado, ou seja, o desejo e a saudade dele devem ser abandonados. Para a 

superação desta fase da vida e para a sempre necessária confirmação do si é 

imprescindível a confrontação com a chora materna, a qual exige um perpétuo vaivém 

entre a saudade da fusão, o desejo de engolir, o medo de ser engolido, o ódio e o 

medo de ser abandonado. Apenas a instauração do simbólico, que estabelece o 

sujeito enquanto separado, o pode libertar deste inferno de tortuosas ambivalências. 

É, segundo Kristeva, a proibição do incesto que “tira o véu sobre o narcisismo primário 

e as suas ameaças, sempre ambivalentes, que ele faz pesar sobre a identidade 

subjectiva. Impede a tentação de um retorno, abjecto e pleno de prazer, ao estatuto de 

passividade na função simbólica onde, pairando entre dentro e fora, dor e prazer, acto 

e verbo, ele encontraria com o nirvana, a morte. Apenas a fobia […] e, claro, os 

estados no limite da psicose, testemunham os apelos deste risco.”31 

      Neste sentido, o poder ameaçador do abjecto, que, segundo Kristeva, leva à fobia 

do incesto, faz parte de um mecanismo subjectivo do qual o sujeito retira benefícios do 

ponto de vista libidinal. Do mesmo modo, os mecanismos de exclusão exercidos pela 

sociedade também fazem parte de um processo de gestão do caos de forma a 

controlar o poder deste e a revertê-lo numa estrutura ordenada da organização social. 

Como Mary Douglas salienta, a desordem, enquanto fundadora da ordem, é, ao 

mesmo tempo, símbolo de perigo e de poder, podendo, dentro de determinado quadro, 

tornar-se numa força benéfica: “ estas margens vulneráveis e estas forças agressivas 

que ameaçam de destruição a ordem das coisas, representam os poderes inerentes 

                                                
29J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “[…] le maternel […] cette autre 
menace por le sujet qu´est l´engloutissement dans la relation duelle où il risque non pas de 
perdre une partie (castration) mais de se perdre tout entier comme vivant.», p. 79.  
30J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “Ne parlons donc pas d´origine mais 
d´instabilité de la fonction symbolique dans ce qu´elle a de plus significatif, à savoir, l´interdit du 
corps maternel (défense contre l´auto-érotisme et tabou de l´inceste). C´est la pulsion qui, ici, 
règne pour constituer un étrange espace que nous nommerons, avec Platon (le Timée, 48-53), 
une chora, un réceptacle.», p. 21, «Não falemos, assim, de origem mas de instabilidade na 
função simbólica naquilo que ela tem de mais significativo, a saber, o interdito do corpo 
maternal (proibição contra o auto-erotismo e tabu do incesto). É a pulsão que, aqui, reina para 
constituir um estranho espaço que nós denominaremos, com Platão (Timeu, p. 48-53), uma 
chora, um receptáculo.” 
31J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “L´interdit de l´inceste tire le voile sur 
le narcissisme primaire et les menaces, toujours ambivalentes, qu´il fait peser sur l´identité 
subjective. Il coupe court à la tentation d´un retour, abject et jouissant, vers ce statut de 
passivité dans la fonction symbolique où, flottant entre dedans et dehors, douleur et plaisir, acte 
et verbe, il trouverait, avec le nirvana, la mort. Seule la phobie […] témoignent des appels de ce 
risque.», p. 79. 
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ao cosmos. Um ritual capaz de colocá-las ao serviço do homem, para fins benéficos, 

adquire de facto o controlo de um poder”32.  

      Os rituais e as noções de poluição têm a função de manter essas fontes de poder 

nas mãos de detentores de posições estáveis na estrutura social e de gerir o seu uso 

controlado apenas para certas ocasiões. Os massai, por exemplo, um povo nómada 

que vive nos desertos, em alturas importantes – como o corte do prepúcio que marca 

a transição da infância do homem à idade adulta –, bebem o sangue do camelo 

misturado com um pouco de leite como revitalizante Nas culturas primitivas, é muito 

comum o sacrifício humano para transferir para os reis e, inclusive, para todo o 

indivíduo que sofre de debilidade, a força que lhe é necessária. Assim como assinala 

Paul Roux, “está muito difundida a crença de que se se come tal ou tal orgão de um 

homem e se se bebe o seu sangue, adquirem-se as suas virtudes, a sua força, a sua 

vida, a sua alma”33. Nos finais do séc. XIX, a crença médica entendia que algumas das 

doenças difundidas na época, como a anemia, se curava se se bebesse sangue de 

animais fortes. Daí que poderemos dizer, com Douglas, que “(...) os símbolos relativos 

à poluição são tão necessários como a cor negra numa tela. Por isso os homens 

introduzem a corrupção no tempo e no espaço do sagrado”34. 

      Do mesmo modo como a perda inaugural no sujeito inicia o seu tempo, também a 

nível colectivo, os rituais e símbolos relativos à poluição, i. e., ao abjecto, marcam as 

fases de transição, celebrando a separação inicial do homem e do caos, do sagrado. 

Tanto a nível da sociedade como do sujeito, trata-se de possibilitar uma distinção entre 

o exterior e o interior e  a sua localização num sistema simbólico criado no qual a 

chora  surge como uma “origem obscura”: ao aprender a distinguir entre si e a sua 

mãe e a demarcar-se desta, a criança aprende, simultaneamente, a diferenciar o 

sujeito do objecto, o fora e o dentro. A chora é maternal na medida em que é a origem 

do corporal e, consequentemente, do simbólico, da sociedade, do Eu heterogéneo. O 

estabelecimento de estruturas sociais assim como a formação do Eu vão, deste modo, 

necessariamente a par, nesta perspectiva, com uma mais ou menos rigorosa 

demarcação e recalcamento da chora, do feminino.  

       A associação do maternal à ideia do repulsivo, implícita na tese de Kristeva, 

acaba por fortalecer a associação do feminino ao repulsivo. De certa forma, Kristeva 

remete, com a sua teoria, para a existente ordem socio-simbólica ocidental na qual a 

impureza é conotada com o feminino e, assim, relacionada com a origem maternal. 

Enquanto que a imagem da mãe é associada à natureza, ao corpo e aos seus 
                                                
32 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, p. 187. 
33J. Roux, Marco-Aurelio Galmarini, La sangre: mitos, símbolos y realidades, Barcelona, 
Península, 1990.   
34 M. Douglas, op. cit., p. 205. 
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instintos, a figura do pai representa a sociedade a ser protegida: a sociedade 

(identidade individual ou sistema social) é reconhecida como interior que tem de se 

diferenciar da natureza – o exterior. O exterior, o impuro, representa uma ameaça. O 

abjecto é aquilo que põe em perigo o interior porque, enquanto impureza, objecto anal 

ou oral, torna instáveis as fronteiras entre o interior e o exterior. 

     Se, por um lado, Kristeva salienta tão brilhantemente o papel das fases de 

transição na constituição do sujeito, da linguagem e do desejo, limita-se a estabelecer 

o feminino como a origem obscura deste processo. O feminino é considerado como o 

inominável ser que persegue toda a linguagem e símbolo, os quais, por sua vez, 

nascem como tentativa de o esconjurar, desflorando-o: “o que nós designamos por 

“feminino”, longe de ser uma essência originária, esclarecer-se-á como um “outro” sem 

nome, com o qual se confronta a experiência subjectiva quando esta não se fica na 

aparência da sua subjectividade. Se todo o outro está anexado à função triangulante 

do interdito paternal, trata-se aqui, para além e através da função paternal, de um 

face-a-face com uma alteridade inomeável – rochedo do prazer e da escrita”35. A 

linguagem é, neste sentido, tida como a violação do vazio, que é, em última análise, 

uma mulher. 

      Contudo, independentemente do aspecto do feminino, torna-se aqui claro como as 

reacções de nojo, segundo Kristeva, se explicam psico-analiticamente. Trata-se da 

constituição do Eu e do impuro, o abjecto, que é sentido como uma ameaça. Como 

Bataille notou em L´érotisme, o nojo e os seus sentimentos derivados, como a repulsa 

e a náusea, está profundamente ligado ao medo da morte e da destruição de si que 

todos os sinais de putrefacção evocam: “o horror da morte não está apenas ligados ao 

aniquilamento do ser, mas à podridão que devolve as carnes mortas à fermentação da 

vida […] Essas matérias moribundas, fétidas e mornas, cujo aspecto é horrível, onde a 

vida fermenta, essas matérias onde formigam os ovos, os germes e as larvas, estão 

nas origens do que nomeamos náusea, repulsa, nojo”36. É com referência à ameaça 

contida no abjecto que Kristeva abre o seu ensaio: “há, na abjecção, uma destas 

violentas e obscuras revoltas do ser contra o que o ameaça e que lhe parece vir de um 

                                                
35J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, «Ce que nous désignons par le 
«féminin», loin d´être une essence originaire, s´éclairera comme un «autre» sans nom, auquel 
s´affronte l´expérience subjective lorsqu´elle ne s´arrête pas à l´apparence de son identité. Si 
tout Autre est appendu à la fonction triangulante de l´interdiction paternelle, ce dont il s´agira ici 
c´est, au-delà et à travers la fonction paternelle, d´un face-à-face avec une altérité innommable 
– roc de la jouissance comme de l´écriture.», p. 73. 
36G. Bataille L´érotisme, Paris, Gallimard, 1957,  «l´horreur de la mort n´est pas seulement liée 
à l´anéantissement de l´être, mais à la pourriture qui rend les chairs mortes à la fermentation 
générale de la vie […] Ces matières mourantes, fétides, et tièdes, dont l´aspect est affreux, où 
la vie fermente, ces matières où grouillent les œufs, les germes et les vers sont à l´origine de 
ces réactions décisives que que nous nommons nausée, écœurement, dégoût », pp. 62-3. 
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fora ou de um dentro exorbitantes, deitado ao lado do possível, do tolerável, do 

pensável”37. A reacção de repulsa e nojo asseguram que o indivíduo não tenha a 

tentação de recair sob a alçada da pulsão de morte, pulsão que ficou registada no 

corpo durante a fase narcísica da abjecção de si.  

      Nesta fase, o sujeito nasce com o desejo que, sem objecto exterior, só pode ser 

sentido como desejo de si e, consequentemente, como perda, pois o indivíduo – que 

se opôs a si mesmo como outro –, só pode, finalmente, frustrar esse desejo do outro. 

Posteriormente, tudo o que é ambíguo, devido a fragilizar o sujeito por não se opor 

verdadeiramente a este, despoleta a repulsa como forma de instinto de sobrevivência. 

O abjecto faz o indivíduo estar à deriva, como um despatriado que já não se 

reconhece em si, oscilando entre a pulsão que o atrai para o vazio, para a morte, e a 

pulsão que o impulsiona para a vida. O espaço onde se move aquele que sente o 

abjecto é um espaço de deriva situacionista: “aquele para quem o abjecto existe é 

assim um lançado38 que (se) coloca, (se) separa, (se) situa e, assim, erra, em lugar de 

se reconhecer, de desejar, de pertencer ou de recusar”39. Permanentemente em 

mudanças, guiado pelo sentido de alerta e impulsionado pelo sentimento de perda, o 

que sente o abjecto reconstrói incessantemente o seu alojamento criando as suas 

paredes, feitas de obras, as suas linguagens. Neste sentido, segundo Kristeva, a 

literatura é – face à queda do sagrado –, a forma de sublimação da perda inicial, da 

abjecção, mas, desta vez, duma sublimação sem sagrado, caída.  

   Na recepção da Abject Art o fenómeno da rejeição é reactualizado na medida em 

que esta provoca artificialmente a rejeição necessária à génese do sujeito através, por 

exemplo, de substâncias ambíguas, como secreções, fluidos corporais ou sujidade, ou 

alusão a estas, as quais provocam sempre a sensação corporal do nojo. Esta rejeição 

provocada directamente como reacção à obra não está dependente de uma 

determinada composição do material mas surge sempre que a fronteira entre o Eu e o 

não-Eu é posta em causa pelo abjecto. Este último provoca, frequentemente um 

estado ambivalente entre atracção e recusa, dado que o facto de tornar inseguras 

fronteiras existentes suscita tanto o nojo como o prazer. Kristeva sublinha que a 

impureza ou aquilo que provoca o nojo não é nenhuma propriedade em si mas 

relaciona-se com aquilo está em conexão com uma fronteira, como por exemplo, 

                                                
37G.Bataille L´érotisme,  “Il y a, dans l´abjection, une de ses violentes et obscures révoltes de 
l´être contre ce qui lui paraît venir d´un dehors ou d´un dedans exorbitant, jeté à côté du 
possible, du tolérable, du pensable», p. 9. 
38 Aqui, Kristeva faz um jogo de palavras através da associação entre “jeté”, lançado, e “ab-
ject”. 
39J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, “Celui par lequel l´abject existe est 
donc un jeté  qui (se) place, (se) sépare, (se) situe et donc erre, au lieu de se reconnaître, de 
désirer, d´appartenir ou de refuser.», p. 15. 
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“interior” e “exterior” ou “morto” e “vivo”. Daí que aquilo que seja conotado com o nojo 

remeta muito frequentemente para uma fronteira – muitas vezes corporal – pouco 

definida ou em risco. Daqui decorre que a marcação desta fronteira não é apenas 

parte constituinte do processo de formação do Eu mas que a própria confrontação com 

o abjecto é necessária para a constante certificação da fronteiras interiores e 

exteriores. 

       Deste modo, segundo esta teoria, o encontro com a Abject Art produz uma 

reacção de defesa que tem a sua origem num mecanismo de auto-protecção e que 

pode ser experimentada com prazer a partir do momento em que o sujeito está em 

condições de “triunfar”, pois aquilo que o sujeito rejeita é o que torna possível, em 

primeiro lugar, a fronteira do meu corpo/eu. Trata-se, sobretudo de confrontar o 

observador com as razões da sua reacção de defesa. A pergunta sobre a razão de o 

nojo ser provocado levanta inevitavelmente temas que são recalcados ou tornados 

tabu. As análises de Mary Douglas sublinham a estreita relação entre as classificações 

corporais de pureza/impureza e os sistemas sociais nos quais esses corpos se 

movimentam, salientando a estreita relação entre as experiências do corpo do 

indivíduo e a sua ligação com as constelações sociais que tornam as próprias marcas 

e contornos do corpo visíveis enquanto efeitos de sistemas sociais.  

      Neste contexto, apesar do abjecto ter, segundo Kristeva, uma conotação feminina, 

o seu conceito também tem consistência sem ter em conta este aspecto, pois, com o 

conceito da abjecção, Julia Kristeva descreve todas as ramificações e rejeições 

salientando a importância dos espaços intermediários entre as coisas e os estados do 

ser para uma compreensão da vida psíquica como um fluxo de duas faces, dor e 

prazer, atracção e abjecção.  

      Esta noção do abjecto, como um processo complexo despoletado pelo ambíguo e 

a noção do corpo como campo onde se incorporam os mecanismos sociais de 

exclusão, é a que foi sobretudo adoptada na apropriação que a arte intitulada de 

abjecta fez da teoria de Kristeva, como é sintomática a seguinte passagem de Kristeva 

citada na introdução do catálogo da exposição Abject Art – Repulsion and Desire in 

American Art realizada em 1993 no Whitney Museum of American Art (23 de Junho a 

29 de Agosto de 1993): “não é a ausência de limpeza ou de saúde […] mas o que 

perturba a identidade, um sistema, uma ordem. O que não respeita os limites, os 

lugares, as regras. O que está entre uma coisa e outra, o ambíguo, o misto”40. 

                                                
40AA. VV., Abject Art, repulsion and desire in american art, p. 7. No original, “ce n´est donc pas 
l´absence de propreté ou de santé qui rend abject, mais ce qui perturbe une identité, un 
système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. L´entre-deux, 
l´ambigu, le mixte», p.12. 
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      Como anunciaram na introdução do catálogo, Jack Ben Levi, Craig Houser, Leslie 

C. Jones e Simon Taylor, a sua necessidade surgiu, parcialmente, como forma de 

contraplacar o contexto político americano41 e o crescente conservadorismo da era 

Bush e Reagen e do complacente Clinton, o qual chegou mesmo a argumentar que os 

“Bárbaros” tinham tomado conta dos museus “levando a cena espectáculos triviais, 

vulgares e politicamente repulsivos” 42 criando um clima de intimidação nas artes. 

Deste modo, esta exposição tinha por objectivo “falar sujo na instituição e degradar o 

seu ambiente de pureza e pudor iluminando questões de género e sexualidade na arte 

exibida”43. Procurava, através da recontextualização de obras de arte da colecção 

permanente à luz do conceito de “Arte Abjecta”, baseado no ensaio Pouvoirs de 

l´horreur – Essai sur l´abjection, trazer uma visão nova de ícones familiares.  

       Na mesma introdução considerava-se como precursor da “Abject Art” o Urinol de 

Duchamp, lembrando como, anteriormente a ter sido sacralizado, este foi retirado da 

exposição Independents, em 1917, Nova Iorque, devido a ser considerado indecente e 

imoral, portanto, impuro. Referindo-se à Action Painting como um modo de “visão 

encorpada”44 o qual contraria o domínio da percepção masculina do mundo – que, 

privilegiando o sentido da visão, corta o mundo entre o vertical e o horizontal –, 

através do gesto de pintar sobre um plano horizontal. Considera-se que os 

procedimentos artísticos que evocam o abjecto podem inscrever-se nesta linha de 

acentuação do conhecimento transmitido pelo corpo. Deste modo, técnicas como o 

esgravatar, o pressionar, esfregar, podem ser consideradas como uma forma de 

privilegiar uma visão interior e um conhecimento mais intímo do mundo.  

      O surgimento da “Abject Art” é aí datado dos anos 50 e 60, como citamos por 

extenso: “nos finais de 1950 e início dos anos 60, artistas como Claoes Oldenburg, 

Bruce Conner, Lee Bontecou, Rafael Montanez Ortiz, Lucas Samaras, Paul Thek e 

Carl Andre, distanciaram-se da “pureza” hermética da pintura abstracta […]. Em 1961, 

Thomas Hess identificou um grupo de artistas que disse estarem envolvidos no 

desenvolvimento de “diferentes tipos de arte impura”, entre eles, Raushenberg, 

Oldenburg, John Chamberlain, Allan Kaprow, Red Grooms e Jim Dine. Dois anos 

depois, Kaprow publicou um artigo no qual definia impureza como um estado em 

                                                
41AA. VV., op. cit., p. 12. 
42 AA. VV., op. cit.,  “putting on shows that are trivial, vulgar and politically repulsive”, p. 8. 
43 AA. VV., op. cit., “To talk dirty in the institution and degrade its atmosphere of purity and 
prudery by foregrouding issues of gender and sexuality in the art exhibited”. 
44 Argumento defendido por Rosalinda Krauss em The optical unconscious, Cambridge, 
Mitpress, 1993. 
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segunda mão, um híbrido no melhor fisicamente; por isso, tingido moralmente e 

metafisicamente impossível por definição”45. 

      Contudo, como notou Arthur C. Danto em The Abuse of Beauty46, acusando, a sua 

recepção da Arte Abjecta, o tema do abjecto foi um tema utilizado de forma recorrente 

na História de Arte pela arte cristã (“nos anos 90, curadores reconheceram um género 

de arte contemporânea que designaram “Arte Abjecta”47) referindo,  a este propósito, o 

historiador de arte Joseph Koerner – que foi o primeiro a empregar o termo “Arte 

Abjecta”  ̶ citando  Hegel: “a novidade da arte cristã e da arte românica consistiu no 

tratamento do abjecto como seu objecto privilegiado. Especificamente, o torturado e 

crucificado Cristo, a mais feia das criaturas na qual a beleza divina se tornou, através 

do mal humano, em básica abjecção”48. O abjecto era utilizado como um meio para 

inspirar a piedade e fortalecer a fé cristã. Mais ainda, era através do sofrimento 

abjecto, como pregava a Igreja, que o homem podia atingir a salvação tendo, por isso, 

o Concílio de Trento decidido que se deveria mostrar as marcas do sofrimento do 

mártir, como o sangue, a carne torcida, vergada e crucificada, o corpo deformado pela 

dor. 

      Mas, também Arthur C. Danto situa, finalmente, em Duchamp – nomeadamente, 

no seu gesto de pintar um bigode num postal com a Mona Lisa –, o marco 

paradigmático do processo que foi abriando um “hiato lógico”49 entre a arte e a beleza. 

Segundo Danto, a associação da beleza à arte provêm de um mal-entendido que 

ainda subjaz a muitas recepções actuais da arte. A ideia desta associação sobreviveu 

à beleza apesar de esta ter desaparecido dos discursos artísticos a partir dos anos 60: 

“a beleza desapareceu não apenas da arte avançada dos anos 60, mas também da 

Filosofia da Arte dessa década. Nem poderia fazer parte de uma definição da arte se 

tudo pode ser arte, pois não é certamente verdade que tudo é belo”50. Segundo Danto, 

a veneração de que usufrui a arte actualmente é ainda uma herança dessa noção 

exaltada da beleza51. A retirada, afirma, do conceito de beleza da arte foi uma 

determinação, não apenas conceptual, mas política e é essa a centelha de estética 

                                                
45AA. VV., Abject Art, repulsion and desire in american art, p.11. 
46 A. C. Danto, “The Abuse of Beauty”, Deadalus, Cambridge MA, MIT Press vol. 131 (2002), 
pp. 35-56. 
47 A. C. Danto, op. cit., p. 37. 
48A. C. Danto, op. cit., p. 37. 
49A. C. Danto, op. cit., p. 35. 
50A. C. Danto, “The Abuse of Beauty”, p. 37. 
51 A. C. Danto, op. cit., “Now I would like to offer a historical speculation. It is that the immense 
esteem in wich art continues to de held today is an inheritance of this exalted view of beauty”, 
“Agora gostaria de oferecer uma especulação histórica. É que a imensa estima com que 
continua a ser tida a arte actualmente é uma herança desta visão exaltada da beleza”, p. 37.  
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política que ainda resplandece actualmente na atitude negativa perante a beleza na 

arte. 

      É a conexão da beleza com o bem moral que justificava a posição privilegiada que 

esta ocupava na arte e na Filosofia da Arte. Foi a compreensão deste “erro 

conceptual”52 que levou a primeira geração da vanguarda do séc. XX a desfazer esta 

associação entre o belo e a arte. Esta associação prevalecia mesmo naqueles críticos, 

como Roger Fry, em 1910, que pretendiam defender a arte moderna argumentando 

que esta era julgada feia apenas devido à ignorância do público, pressupondo que, 

quando este a visse sob o ângulo correcto, a passaria a achar bela, subentendendo, 

assim, implicitamente, que o seu fim último era a beleza.  

       É esta pressuposição – que toda a boa arte tem de ser, categoricamente bela –, 

que Danto, através deste ensaio, pretende refutar: “o que eu quero negar, contudo, é 

que a História da apreciação culmine sempre na apreciação da beleza”, pois, como 

afirma em relação à arte africana, a beleza “nunca foi a questão da maior parte da 

grande arte. É muito raramente a questão da arte actual”53. Deste modo, além de o 

abjecto ter sido tratado muitas vezes na arte, a beleza, quando era utilizada, era como 

um meio, nunca tendo sido o fim da arte, mas sim, a isca, dá o exemplo das catedrais, 

nas quais, a finalidade da beleza era que o público não permanecesse no exterior, 

numa estática contemplação, mas que entrasse. Como Duchamp, foi o primeiro a 

notar, “desde Courbet, tem-se acreditado que a pintura é dirigida à retina […] Antes, a 

pintura tinha outras funções, podia ser filosófica, religiosa, moral. O nosso século é 

completamente retiniano à excepcção dos surrealistas”. Seria devido a esta 

concepção, sujacente às recepções da arte, que o hiato entre a beleza e a arte, aberto 

no gesto de Duchamp, apenas se tenha tornado visível nos anos 60, nos esforços 

conceptuais de definição da arte. A analogia simbólica entre o bem e o belo, definida 

por Kant e subentendida na relação entre a arte e o belo, começou a ser posta em 

causa pela vanguarda modernista em face das atrocidades cometidas durante a 

1ªGrande Guerra. Se as outras civilizações, e as pessoas incultas, não conseguiam 

ver o belo porque não tinham sido esclarecidas pelos apetrechos intelectuais do 

Iluminismo, em nome de quê este constituía algo superior aos seus modos de 

compreender o mundo? O ataque à beleza como expressão da revolta contra a 

sociedade, arrogante e cruel, que prezava a beleza, e a arte devido à beleza, tornou-

se particularmente patente, sobretudo, a partir do movimento Dada54, tendo sido o 

                                                
52 A. C. Danto, op. cit., p. 38. 
53 A. C. Danto, op. cit., “beauty was [never] the point of the most of the world ´s great Art. It is 
very rarely the point of Art today”, p. 40. 
54 A. C. Danto, “The Abuse of Beauty”, “It is dada to wich I primarily refer in the Project of 
disconnecting beauty from art as an expression of moral revulsion against a society for whom 
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primeiro movimento artístico a ganhar aceitação na História da Arte sem ter de 

recorrer, até hoje, à sua justificação como belo. 

      Neste contexto – dado que o nojo é, como Kant notou55, a única forma de feio que 

não é redimível esteticamente –, a provocação pelo nojo e pelo desconforto torna-se, 

como comenta Danto, uma  oportunidade artística para “aqueles que estão ansiosos 

por manter a beleza à distância”56. Deste modo, nos anos 60, como notou Peter 

Gorsen “a arte transgressora, hoje intitulada “Abject Art” – da qual eram 

paradigmáticos o accionismo vienense ou a aclamação da merda da época – tomou 

posse de todas as matérias, desperdícios, o nojento, o sujo e o feio”57. Deste modo, a 

“Abject Art” provoca artificialmente a reactualização da rejeição que, como vimos é 

necessária à génese do sujeito, através de substâncias ambíguas – como, por 

exemplo, secreções, fluidos corporais, sujidade, ou matérias com eles associadas –, 

ou da evocação de estados de perda do sujeito, como a loucura, o extâse, o sonho ou 

a morte. Contudo, se a “Abject Art” tivesse apenas por intuito despertar o instinto de 

defesa do Eu, provocando a sua reacção aversiva, poder-se-ia falar de arte 

terapêutica. Trata-se, pelo contrário, de tematizar esses mecanismos de exclusão e de 

confrontar o sujeito com o modo como as suas reacções e a experiência do seu corpo 

estão imbricadas nas constelações sociais que deixam as suas marcas visíveis 

enquanto contornos, entre o sujeito e a sociedade, o interior e o exterior. A “Abject Art  

não é nenhum “estilo artístico”, não descreve nenhum programa nem se deixa 

subsumir num grupo de artistas. É sobretudo, um conceito, que é utilizado de forma 

estratégica: para dar um significado às obras, para descrever uma praxis da História 

da Arte e, por fim, para nomear uma preocupação estética. 

      Como nota Anja Zimmermann ao sublinhar o modo como foi levada a cabo a 

legitimação do conceito de “Abject Art” pela História da Arte58, este tornou-se numa 

componente do discurso internacional artístico: “uma das etapas da legitimação, pela 

História da Arte, da Abject Art é, entre outras, a adopção da “Abject Art” na série de 

panoramas artísticos publicada pela Thames & Hudson. No volume “Art since 1960” 

encontra-se, à  boa maneira do “estilo e período” da história da Arte, ao lado da 

                                                                                                                                          
beauty was a cherished value and wich chrisched art itself because of beauty”, p. 35, “É a Dada 
que eu me refiro primeiro no projecto de desconectar a beleza da arte como expressão da 
revolta moral contra a sociedade para a qual a beleza era um valor prezado prezando a própria 
arte por causa da beleza”.  
55 Ver, a este respeito, neste trabalho.  
56 A. C. Danto, op. cit., “for those eager to hold beauty at Bay”, p. 36. 
57 P. Gorsen, “Das Prinzip Obszön und die verlorene Subversion”, Kunstforum, n.º 162 
(Out.-Dez.2002), pp. 385-391. 
    
58A. Zimmermann, Skandalöse Bilder, Skandalöse Körper. Abject Art vom Surrealismus bis zu 
Culture Wars, Berlin, Reimer, 2001, p. 13. 
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Performance Art  dos anos 60 a partir de 1989, a Abject Art juntamente com todos os 

artistas “importantes” e as exposições “significativas””. De facto, como a autora aponta, 

o conceito de Abject Art, tornou-se um tema polémico, não só  no mundo da arte mas, 

também num contexto extra-artístico, como, por exemplo, nos debates da culture wars  

americanas; “Nas culture wars americanas, i. e., nos conflitos sobre o significado de 

“família”, “religião”, “política” e “arte” é discutido tão cerradamente sobre Abject Art 

como nos locais tradicionais da História da Arte. Abject Art é tema de debates em 

congressos, de artigos de revista e folhetos de organizações cristãs-conservadoras, 

estando, deste modo, mais do que nenhum outro conceito cientifíco-artístico, também 

presente fora do contexto da História da Arte.  

      Deste modo, “Abject Art” vai-se definindo através do discurso, espelhando 

fenómenos sociais. Devido a tematizar temas tabu e o mecanismo psicológico do seu 

recalcamento, a “Abject Art” é política na medida em que, através do escândalo 

provocado, remete para a causa dessa reacção. Através da Abject Art aponta-se para 

a discriminação de minorias e para as imagens do corpo e os papéis sexuais 

dominantes, tentando remover, através da sua citação, a imputação do nojo e de 

determinadas posições sociais específicas aos géneros.  

      Como vimos pelas análises de Douglas e Kristeva, a formação da identidade 

começa primeiro pela repulsa do não-ser. Tudo aquilo que é, é sempre primeiro como 

negação do não-ser. Ao tornar visível os espaços vazios entre as coisas, a Arte 

Abjecta tematiza este processo de rejeição. Aquilo que foi rejeitado para facilitar um 

pensamento, que reduz a ambiguidade segundo um eixo de semelhanças/contrastes a 

fim de reduzir o campo de incertezas, torna-se objecto de reflexão. Como explica 

Fernando Gil em Mimesis e negação, “é mediante este duplo papel, tendencialmente 

contraditório – diferenciar a unidade e integrar a proliferação das diferenças –, que o 

pensamento categorial apresenta alcance adaptativo. Nas palavras do biólogo Craik, 

muito exactamente, a adaptação […] extrai variações das intensidades absolutas, 

torna-as definidas e dá-lhes uma posição onde há menos confusão e ambiguidade”59. 

Ao negar as diferenças fora do eixo de sentido constituído pelas dicotomias, destrói-se 

a possibilidade da renovação pelo outro. Esta contenção na diferenciação torna-se, 

como o autor nota, num obstáculo para a discriminação da experiência, correndo o 

risco de anular as diferenças finas. 

      Tendo em conta que Arte Abjecta é um conceito operativo que foi criado para 

designar, retrospectivamente, certas práticas artísticas centradas nas formas 

negativas de construção social dos corpos, poderemos distinguir, neste contexto, três 

                                                
59 F. Gil, Mimesis e negação, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, p. 266. 
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vertentes essenciais de Abject Art: a utilização ou representação de materiais abjectos 

(o que o corpo, depois de estar formado, rejeitou); a representação e encenação de 

corpos abjectos (o que a sociedade excluí e deforma); a representação de 

pensamentos e estados abjectos da memória abjecta, i. e., a representação de 

estados de alma marginais, como a loucura, a doença, a depravação, a cólera, o 

ciúme e a paixão. 

      Na primeira, podemos incluir Damien Hirst e a sua utilização de animais 

dissecados, as instalações e acções de Paul McCarthy e de Mike Kelley e o seu uso 

de materiais abjectos, a Sheethead de Klaus Schmidt, auto-retrato realizado, 

literalmente, com o seu próprio excremento, as obras de Robert Gobert que utilizam 

materiais e encenam situações ambíguas, obras como a Cloaca de Wim Delwoye que 

produz artificialmente excrementos, de Chris Omphalis que utiliza a bosta de elefante 

nas suas pinturas, de Olivier Blankard que utiliza materiais tão diversos como papel de 

embrulho, fita-cola, ranho, esperma, pelos do cú e gema de ovo, ou, ainda, algumas 

obras de Gilbert & George como George the Cunt and Gilbert the Shit, (George & 

Gilbert a merda), 1970, Spearm Eaters, (Comedores de esperma), Friendship Pissing 

(Amizade mijando) e Naked shit pictures (Pinturas de merda de nús).  

      Não incluo aqui deliberadamente obras em que o humor – que dissolve o medo e a 

ansiedade –, seja o elemento predominante, pois, assim, o sentimento de repulsa, de 

ambiguidade e desconforto é anulado. Pela mesma razão, não incluímos, também na 

Arte Abjecta, as performances que utilizam substâncias consideradas abjectas nas 

quais a atitude irónica prevalece, como por exemplo Vagina Painting de Shigeko 

Kubota que descrevemos no capítulo do kinismo. Pensamos, em contrapartida, que as 

performances feministas mais radicais, das quais o humor é excluído ou não tem um 

papel preponderante, se podem incluir na segunda vertente de Arte Abjecta, a 

representação e encenação de corpos abjectos, como algumas fotografias de Cindy 

Cherman (fig. 38) ou de Hanna Wilke, os vídeos de Cristina Mateus, de Ção Pestana 

ou as operações/performance de Orlan.  

      Na performance Psyché (1974), (fig. 39), por exemplo, a artista Gina Pane, entre 

outros, fez a incisão com uma lâmina de uma estrela de cinco pontas no ventre. 

Marina Abramovic no vídeo-instalação Balkan Baroque (1997), com o qual foi 

galardoada com o prémio Golden Lion na Bienal de Veneza de 1997, a mesma artista 

esgravatou continuamente a carne ensanguentada de um osso de vaca com uma 

escova de limpeza enquanto cantava canções populares da infância, evocando, deste 

modo, a violência que se agudizava na, então existente, Jugoslávia. Deste modo, 

como é notado por Cornelia Butler “a aparente abertura de Abramovic para a dor física 

e a humilhação provocava uma reacção visceral na sua audiência que se tornou numa 
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parte do seu trabalho”60. Mona Hatoum, em Various on Discord and Divisions, 1984, 

realizado em Vancouver, tentou durante 50 mn – numa sala inteiramente revestida de 

jornais, vestida de preto com um capuz preto que lhe cobria toda a cabeça –, escovar 

o chão enquanto que, em vez disso, o manchava de água tinta de sangue. Muitas 

destas acções, trabalhos fotográficos e instalações podem ser lidos como obras 

feministas, como é, ainda, o caso da Performance Interior Scroll (1975), de Carol 

Schneemann, na qual a artista se apresentou nua, tirando da sua vagina a ponta de 

um rolo de papel escrito que, seguidamente, leu ao público.  

      Um outro exemplo de Arte Abjecta é fornecido por Judi Chicago com o seu 

trabalho fotográfico Red Flag (1971), no qual se pode ver as partes genitais da mulher 

a retirar um tampão. Deste modo, Judi Chicago toca num tabu que está associado à 

construção do feminino e que constitui o antípoda da atitude usual perante o tema da 

menstruação. Também podemos dar o exemplo de uma lustre, gigantesco e barroco, 

constituído por centenas de pequenos tampões da artista Joana Vasconcelos ou de 

esboços que Paula Rego realizou no intervalo das obras de grande dimensão, como 

num relaxamento lúdico, de mulheres grotescas em que os vestidos brancos estão 

manchados do sangue menstrual.  

      Orlan é, também, uma artista que tematiza a relação problemática do Homem com 

o seu corpo. Desde 1990 que transforma o seu rosto e o seu corpo através de uma 

série de operações-performances, utilizando uma imagem gerada por computador que 

é constituída por partes de obras famosas que dá aos cirurgiões como modelo: o nariz 

de Diana, a boca da Europa de Boucher, a testa de Mona Lisa, a pele da Vénus de 

Boticcelli, os olhos da Psyche  de Gérôme. O seu rosto é cortado segundo esse 

modelo. Orlan comercializa fotografias e filmes das suas performances cirúrgicas 

assim como partes conservadas do corpo juntamente com a inscrição: “isto é o meu 

corpo, isto é o meu Software”. 

      Curiosamente, enquanto na maioria das acções dos anos 70 o público podia 

intervir nas acções, modificando o decurso destas (por exemplo, na performance de 

Marina Abramovic, acima descrita o público, ao arrumar os cubos de gelo onde a 

artista estava deitada, encerrou a acção), actualmente, o receptor tem pouca ou 

nenhuma possibilidade de intervenção como, por exemplo, nas performances de Orlan 

que são apenas visionáveis em vídeo. Um exemplo desta viragem é Light at the End 

de Mona Hatoum, de 1989, que marca a transição radical entre as performances e os 

vídeos do início nos quais o espectador era colocado numa situação de poder – 

frequentemente como voyeur – para uma situação em que ao espectador é retirado de 
                                                
60 C. Butler; Lisa Mark, Wack! Art and the Feminist revolution, The Mit Press, London, 2007, p. 
210. 
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qualquer poder. Light at the End é constituído por uma sala escura iluminada apenas 

pela luz de um painel com alguns elementos eléctricos verticais que atrai, pela sua 

incandescência, o espectador, como uma traça é atraída por uma única fonte de luz 

reflectindo, deste modo, o sentimento de impotência geral face ao movimento global 

de destruição do sistema ecológico e do desenvolvimento de uma tecnologia que se 

torna num fim sem fim. 

      Na segunda vertente podemos considerar aqueles artistas que reflectem na 

construção negativa dos corpos, no modo como estes são constituídos negativamente 

por processos que os tornam visíveis como marcas da sua ausência. Neste grupo 

poderemos incluir a obra de Rachel Whiteread, João Pedro Vale, Louise Bourgeois ou 

Patrícia Garrido. Na impossibilidade de aprofundarmos a análise de todas as obras, 

escolhemos, neste capítulo, apenas alguns artistas da cena internacional que 

consideramos mais paradigmáticos do abjecto a fim de contextualizar as obras, dentro 

do quadro português, que iremos focar na parte final. 

      Iniciamos por um exemplo de uma forma de uso mais explícito do abjecto, como as 

performances de Paul McCarthy nas quais Pinóquios perversos têm relações sexuais 

com tudo o que se lhe depara e onde personagens mascaradas encenam orgias com 

ketchup, ou as suas esculturas como Spaghetti Man (fig. 40), que se inscrevem na 

tradição do trickster61, os quais eram também representados em algumas culturas com 

um pénis enorme e que possuíam um valor sagrado62. Numa escultura insuflável, 

Complex Shit, 2007, (fig. 41) Paul McCarthy representa uns excrementos de 17 m de 

comprimento. O mesmo procedimento de ampliação gigantesca de matérias 

consideradas abjectas é utilizado noutras peças, como Butt Plug (p. 42), que 

representa um enorme vibrador anal insuflável ou Piggies, 2007, que representa dois 

porcos, um deles a masturbar-se. Como explica Paul McCarthy, as coisas geralmente 

consideradas abjectas perdem o seu significado usual quando são representadas em 

grandes dimensões, tornando-se, de certo modo, paisagens: “há um ponto a partir do 

                                                

61 O trickster é uma figura mitológica transcultural que desobedece à regras convencionais e 
que pode assumir a forma de um deus, deusa, homem, mulher ou ser antropomórfico . Na 
cultura dos índios, a sua presença era essencial a qualquer contacto com o sagrado pois 
garantia que o homem não esquecesse que o sagrado só podia surgir com a surpresa, sendo, 
também por isso, permitida a reza apenas após o riso. Está também ligado, na maioria das 
culturas nativas à criação e ao nascimento.  

62 H. Robert, Encyclopedia of Comparative Iconography, p. 582.  
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qual o insuflável já não é um monte de merda ou um vibrador anal. A merda é uma 

paisagem. É uma abstracção insuflável”63. 

     Desde os vídeos realizados nos anos 70, McCarthy utiliza preferencialmente 

materiais viscosos – ketchup, mostarda, óleo de carros, chocolate, etc. – como crítica 

a toda a forma de ideologia legitimadora do poder. As suas acções dos anos 70 são 

ácidos ataques ao estabelecido, aos sagrados gurus da action painting – quando os 

parodia em Whipping a wall and a window whit paint, de 1974, manchando as paredes 

de uma galeria com um trapo embebido em azeite e tinta –  a arte clássica –, ou em  

Pig man, de 1980, recria a estátua de Perseu com a cabeça da Medusa, de Benvenuto 

Cellini, mas substituindo o semi-deus grego por um porco super-dotado –, ou a 

indústria de cinema de Hollywood, em Hollywood Hallowen, de 1977. 

      Num dos seus primeiros vídeos, Ma Bell, de 1971, McCarthy deita óleo de carros 

sobre uma agenda telefónica de L. A.. Noutro vídeo do mesmo ano, The Squirrel, 

McCarthy utiliza de novo óleo de carros e chocolate. Para além do uso de materiais 

viscosos, surgia já uma característica que iria tornar-se uma constante nas suas 

acções: o uso da máscara ou a ocultação do rosto. Em Ma Bell, o seu rosto era 

sempre cortado pela camâra que assim apanhava apenas o seu corpo e os seus 

gestos. Em Squirrel, o seu rosto e a sua cabeça eram tapados. Como o próprio afirma, 

os seus vídeos centravam-se, de início, sobretudo no corpo e no espaço onde eram 

realizados, no atelier64.  

      Esse espaço e esse corpo alargaram-se posteriormente a outros espaços e outros 

corpos. A primeira personagem que adoptou nas suas acções foi uma mulher. A partir 

de 1976, passou a utilizar a máscara, começando por representar animais – porcos, 

macacos –, passando, depois, aos patriarcas, aos avôs e aos capitães. Finalmente, 

passou a adoptar personagens fictícias, como a Heidi, o Pinóquio, o Pai Natal e Elfred 

E. Neuman, os cowboys e os piratas65. Simultaneamente, a crítica ao poder 

estabelecido alargou-se a outros campos a partir do início dos anos 80 (às séries de 

televisão norte-americanas, à demonização do sexo, à política, às relações familiares, 

à junk food). Esta data constitui um marco importante pois é também na mesma altura, 

em 1983, que Paul McCarthy abandona a performance  ao vivo para investigar o 

mundo da escultura (fig. 43) e da vídeo-instalação (fig. 44), sendo esse, também, o 

                                                
63 P. McCarthy e C. Kihm, “Paul McCarthy: the Clown speak”, Artpress, n.º 336, (Julho-
Agos.2007), “There is a point when the inflatable is no longer a pile of shit or a butt Plug. The 
shit is a landscape. It is an inflatable abstraction.”, pp. 30-38, p. 38. 
64 P. McCarthy e C. Kihm, “Paul McCarthy: the Clown speaks”, “The videotapes were about the 
body, the room, and the studio”, p. 33, “os videos eram sobre o corpo, o espaço, o atelier”.  
65 P. McCarthy e C. Kihm, op. cit., p. 36. 
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ano da sua primeira construção de décors com elementos recuperados de teatro, em 

Miss Piggy.  

      Na sua vídeo-instalação Bossy Burger, 2001, (fig. 45), comprou o cenário televisivo 

de uma hamburgueria (Bossy Burger) que aparecia no sitcom chamado Family Affair. 

Disfarçou-se com a máscara de Alfred E. Nauman (icon do Mad) e roupa de cozinheiro 

e usou a linguagem televisiva dos programas misturando grotesca e comicamente os 

ingredientes. No Natal de 2007, associou-se com o artista Michele Maccarane e ao 

chefe da pastelaria Peter Greweling do Instituto Culinário da América para criar uma 

fábrica de chocolate à escala real sob o nome “Peter Paul chocolates LLc”. A 

espaçosa galeria, depois de arranjar a instalação eléctrica e os equipamentos para 

garantir o cumprimento das normas de segurança estabelecidas pela lei, foi totalmente 

ocupada pelo estabelecimento chocolateiro onde se produziram, por dia, 1000 Pais 

Natais de chocolate desenhados por McCarthy. Por 100 dólares (mais impostos) 

podia-se comprar um Paul McCarthy (sem assinatura e sem número) e comê-lo. Se se 

olhar de perto é possível aperceber que o que segura o Pai Natal não é uma árvore 

mas um jogo de sexo anal. No mesmo ano de 2007, realizou uma instalação com uma 

escultura insuflável de 15x36x30m representando excrementos e utilizando o mesmo 

procedimento de ampliação de coisas, geralmente , através de um insuflável que tinha 

utilizado em Piggies  e Butt Plug. A ampliação gigantesca da escala dos objectos – 

porco, jogo anal, ou excremento –, leva a que o espectador tenha a sensação de 

mergulhar neles, enchendo, à sua aproximação, totalmente o seu campo de visão. De 

certo modo, estas coisas perdem, deste modo, a conotação de abjectas, através das 

quais são excomungadas no quotidiano e passam a ser vistas por si mesmas. 

      Se não fosse a obsessão de Paul McCarthy – que atravessa a sua obra desde o 

início –  por materiais associados ao sangue (como o Ketchup), ao vómito (a 

mostarda), ao excremento (o chocolate), poderíamos englobar, sobretudo algumas 

das obras mais recentes, como The Bush Pieces, 2007(fig. 46) –  devido ao seu 

humor, à sua irreverência e à sua forte crítica social – no kinismo. Contudo, a sua 

recorrência a tudo o que sai ou entra pelos orifícios corporais – representando 

frequentemente figuras com enormes ou compridos órgãos sexuais, como em 

Spaghetti Man, introduzindo várias salsichas na sua própria boca, como em Tubbing, 

1975, ou tentando introduzir, mascarado de Pinóquio, uma lata de chocolate pelo nariz 

de outro Pinóquio através de um funil, em Pinocchio Pipenose Household lemma (fig. 

47), ou pela representação de excrementos ou jogos sexuais anais –, leva a uma 

análise mais profunda do seu significado. O corpo é a metáfora da sociedade por 

excelência na sua topologia simbólica. Sendo relegadas pela sociedade para lá dos 
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limites por ela estipulados, as impurezas, ou os desperdícios, esses desalojados da 

sociedade, podem também surgir nos interstícios entre os diferentes domínios dentro 

da sociedade.  

      A representação das partes marginais do corpo, como os fluidos corporais, o 

sangue, o suor, o vómito, o aborto e o excremento são também, de um modo mais 

vasto, as partes marginais da sociedade, aquilo que ela, numa determinada ocasião, 

decreta como excomungado. Encontrando-se para além dos limites que a sociedade 

para si mesma estipulou, as impurezas colocam consequentemente em causa a 

ordem da sociedade que, como vimos nas análises de Douglas e de Kristeva, à falta 

de meios de força para as impedir, procura contê-los através da difusão do sentimento 

de repulsa, classificando-as de impuras. A Arte Abjecta, ao representá-las, chama a 

atenção para o facto de o próprio sentimento de repulsa que o sujeito julga sentir 

subjectivamente é produto do social, do colectivo. Deste modo, Paul McCarthy, apesar 

do seu humor, entra numa zona considerada de risco pela sociedade apontando para 

o facto de a opressão realizada pela ideologia dominante é feita, cada vez mais, a 

partir do interior do indivíduo, tornando-se, ele próprio, agente do seu policiamento. 

     A utilização de desperdícios pelos artistas tornou-se tão recorrente que foi criado o 

conceito Trash Art, ou Müllkunst, em alemão. A razão do fascínio do lixo é este ser 

uma matéria que se encontra para lá das fronteiras. Podendo vir a ser tudo, não é, já, 

nada, sendo essa a sua riqueza. O lixo é utilizado nas esculturas de Chamberlain e de 

Diether Roth, nas naturezas mortas compostas de restos de mesa de Spoerri, nas 

instalações de Thomas Hirschhorn, nalgumas fotografias de Tina Hauser, que 

fotografa montanhas de lixo que chegam a atingir os 25m, e nas intervenções de Nuno 

Valéria que pinta e trabalha sobre material encontrado nas ruas de Barcelona para, 

depois, o voltar a colocar onde encontrou. Como escreve Paolo Bianchi em Müll – Der 

Schatten der Kunst, “É a substância energética no lixo que atrai os artistas Trash. 

Estes oscilam entre a irritação e o fascínio. A confrontação com o lixo estabelece 

novos critérios na dialéctica entre vida/arte, estética/existência, poesia/teoria, lixo/ideia 

(Abfall/Einfall), presença/ausência, beleza/fealdade”66. Beuys considerou os 

recolectores do lixo como os anunciadores duma nova humanidade. É muito citada a 

frase de Beuys “quando tens o olho aberto podes ver que cada homem é um artista”67, 

mas é geralmente ignorado o restante da frase “estive agora em Madrid e vi como 

eram grandes génios os homens que trabalhavam na recolha do lixo. Pode-se 

                                                
66 P. Bianchi, “Müll – Der Schatten der Kunst”, Kunstforum, n.º 168, (Jan.-Mar.2004), pp. 34-45. 
67 P. Bianchi, op. cit., p. 37. 
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reconhecer isso pelo modo como fazem o seu trabalho e pela expressão que fazem. 

Vê-se que são os representantes de uma nova humanidade”68.  

         Segundo o teórico do lixo Detwiler, é primeiro o lixo que nasce e, depois, a 

civilização e não o contrário : “nós produzimos uma quantidade incrível de lixo, depois 

reagimos a ela, não apenas tecnologicamente, mas também no coração, na mente. 

Permitimos que ele nos molde, que controle o nosso pensamento. Primeiro vem o lixo, 

depois construímos um sistema para digerir isso”69. Também a artista Anna Popova 

salientou que é o lado sombrio, invisível, sujo da vida que possibilita a emergência do 

seu oposto e não o contrário. Esta ideia estava subjacente ao postal, largamente 

difundido, onde se lia a afirmação: “Toda a vida é um resolver de problemas (K. 

Popper, filósofo) e uma luta contra a sujidade (A. Popova, mulher a dias), que se 

tornou rapidamente popular em 1994. Aquilo que foi removido através do filtro e da 

ordem ou através da distinção entre verdadeiro e falso, valioso e não valioso, puro e 

impuro e descartado para a vala do sem-sentido, re-emerge  no espaço da arte que é, 

pela sua natureza, entre o social e o não-social, um espaço intersticial. 

      O lixo é um objecto caído nas margens da vida. Através da sua expulsão, o 

indivíduo assegura-se que não é ele o expulso pela sociedade. Como observa Erik 

Potath: “quem se descarta não é o descartado! Nesta cadeia de auto-confirmação, 

manifesta-se uma obsessão paranóica de se mentalizar de si mesmo através do uso e 

descarte soberano do lixo”70. À medida que a sociedade se vai tornando mais 

tecnológica, os detritos que produz, material e moralmente, vão crescendo em 

desterros para além das portas da cidade, são extra-territorializados para os 

chamados “países do terceiro mundo” ou, quando não existem os meios para isso, 

vão-se acumulando no meio das cidades, tornando-se invisíveis através do hábito. 

Sendo empurrados, primeiro, para fora da sociedade, depois, para fora da nossa 

mente, através da remoção do nome, passam a constituir uma amálgama que fingimos 

não ver mas que nos coabita. 

      Se o papel do artista é, também, descobrir novos territórios – baptizar sentimentos 

que antes não tinham existência pois não tinham forma para se manifestarem –, 

actualmente, o campo dos dejectos é um vasto domínio a explorar pelos artistas da 

Abject Art. Já Baudelaire tinha descrito o papel do poeta como um recolector do lixo 

das cidades. Benjamin foi o primeiro a salientar o mote baudelairiano do poeta como 

recolector de desperdícios, no seu ensaio Das Paris des Second Empire bei 

                                                
68 P. Bianchi, op. cit., p. 37. 
69 P. Bianchi, op. cit., p. 39. 
70 P. Bianchi, “Müll – Der Schatten der Kunst”, p. 41. 
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Baudelaire71, pois, segundo o poeta “tudo o que a grande cidade rejeitou, tudo o que 

ela perdeu, tudo o que ela desprezou, tudo o que ela quebrou, ele cataloga, ele 

colecciona72”. Como Baudelaire, na sua época, alargou o domínio da poesia até ao 

território do mal, os artistas alargam a arte ao que foi descartado como inutilizável. 

Desta forma, as práticas artísticas procuram subtrair-se à estética da mercadoria, do 

acabado e perfeito. 

      Diether Roth é um dos artistas paradigmáticos do uso dos desperdícios como 

material artístico, tendo passado toda a sua vida a recolher, catalogar e trabalhar o 

lixo. Exemplificativos deste procedimento são os Schimmelbilder  (Imagens de bolor), 

Haufen (Amontoados) e as Sammlung Flachen Abfalls (Colecções de Baixo Lixo), 

produzidas entre 1974 e 1976. Nestes, Roth tematiza o apodrecimento, utilizando 

matérias orgânicas nas quais cultiva o bolor deixando as moscas e as traças exercer o 

seu trabalho. Roth torna visível um processo que, geralmente nos escapa, ou por 

afastarmos do nosso campo de visão os produtos findos do prazo, ou por este 

processo se realizar fora do limite temporal da nossa percepção. 

      Esta sua preocupação, de tornar visíveis os sinais da erosão do tempo, já se tinha 

tornado patente no início dos anos 60, quando Roth regou as suas obras com leite 

deixando-o apodrecer. Numa encomenda realizada em 1968 para uma agência de 

publicidade de prendas de Natal destinadas aos funcionários, Roth pregou numa 

madeira pintada de azul materiais perecíveis, como restos de comida e pão, 

trabalhando-os, posteriormente, com gesso ou cor73. É, portanto, o próprio processo 

de decomposição que cria as obras ao longo dos anos. O efeito de repulsa obtido 

neste caso é acrescido pela expectativa que os funcionários tinham de receber pelo 

Natal uma pintura ou um desenho emoldurados. O que consideramos feio, repulsivo, 

depende muito do que esperamos encontrar. Assim, por exemplo, se, quando tocamos 

numa pele humana, esta se fizer sentir como a de um réptil, sentimos repulsa, assim 

como, vice-versa, se tocarmos num réptil e sentirmos o toque liso da pele humana. 

Apesar de existirem características que mais facilmente provocam a aversão, como o 

escorregadio, o húmido, o pegajoso, se encontrarmos o seu oposto no seu lugar – por 

exemplo, uma crosta onde era para estar algo mole –, também sentimos repulsa. 

Muito do que é efeito repulsivo na arte vive, ainda, da expectativa de que a arte produz 

objectos belos duradoiros.  

 

                                                
71 W. Benjamin, Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, in Gesammelte Schriften, vol. I, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 511-604. 
72 W. Benjamin, op. Cit., p. 581. 
73 A. Gerny,“Ecklige Müllkunst – zum schaffen von Diether Roth“, Kunstforum, n.º 168, (Jan.-
Mar. 2004), pp. 46-55, p. 47. 
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     Para além disso, o efeito de repulsa das obras de Roth é aumentado por muitas 

emanarem, devido ao apodrecimento, um penetrante cheiro desagradável. Por vezes, 

esse cheiro desagradável é um elemento constituinte, sendo, como disse Danto, parte 

interior da própria obra, como é, por exemplo, o caso do show realizado em 1969 na 

galeria Eugénia Butler, em Los Angeles. Este consistia na exibição de várias malas 

repletas de queijo. Como descreve um observador, as malas “estavam aí, como a 

bagagem de uma famosa actriz de cinema numa estação. Eram belas e brilhantes. O 

nojento começou a aparecer lentamente. Primeiro, saiu uma espécie de molho, 

depois, as traças e, a seguir, as moscas puseram aí naturalmente os seus ovos”74. 

Passadas algumas semanas, o cheiro era tão intenso que as autoridades mandaram 

fechar a exposição por motivos de risco para a saúde pública. Noutra obra, 

Knoblauchtruhe (Baú de alho), de 1971, o cheiro intenso de doze prateleiras repletas 

de alho ainda mantêm a sua pregnância. Até noutros trabalhos que contêm 

substâncias de cheiro agradável, como a canela ou o chocolate, o seu efeito de 

saturação através do tempo é um efeito calculado por Roth. 

      Outro processo de Roth trabalhar os desperdícios, para além da acumulação do 

lixo, é a recusa da sua remoção. Em Sammlung Flachen Abfalls (Colecções de Baixo 

Lixo), em 1974, Roth guardou, dia após dia, todo o lixo mais baixo do que 2 cm. Como 

pacotes de cigarros, fios, papéis de recados ou o seu papela higiénico usado, 

arquivando metodicamente cada um num portfolio como uma espécie de radiografia 

do interior do dia-a-dia. Este seu envolvimento com a vida real, ao mesmo tempo, 

banal e sublime, efémera e duradoura, é um empenhamento de Roth desde o seu 

tempo enquanto membro da Fluxus. 

      É no contexto do que Arthur C. Danto denomina Kalliphobia  –  que, segundo o 

autor, se apoderou, como uma epidemia, da arte de vanguarda desde o séc. XX – que 

este teórico analisa a obra de Roth em Kalliphobia in Contemporary Art75. Como Danto 

tinha anteriormente analisado, como vimos, em Abuse of Beauty76, esta fobia do feio 

repousa sobre um mal-entendido, a associação exclusiva do estético ao belo. Na sua 

visão, a beleza deve ser recolocada no seu devido lugar, i. e., como um dos meios de 

apresentação de pensamentos à sensibilidade entre “ o desgosto, o horror, o sublime 

e a sexualidade” 77. Para poder fazer desaparecer a fobia do belo deve, também –  

para além de resolver esse mal-entendido, do qual essa fobia resulta -, distinguir– se 

                                                
74A. Gerny, op. cit., p. 53. 
75 A. C. Danto, “Kalliphobia in Contemporary Art”, Art Journal, New York, College Art 
Association, vol. 63, pp. 24-35. 
76 A. C. Danto, “The Abuse of Beauty”, in Deadalus, Cambridge MA, MIT Press vol. 131 (2002), 
pp. 35-56. 
77 A. C. Danto, “Kalliphobia in Contemporary Art”, p. 27. 
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entre “beleza interior da obra”, i.é, quando faz parte da mensagem, como, por 

exemplo, nas Vanitas, ou quando lhe é exterior, como, por exemplo, no Urinol  de 

Duchamp. Como nota Arthur Danto nesse texto, Roth levou a peito o empenhamento 

da Fluxus na vida pondo, “quase literalmente, a vida na sua arte, a qual consiste, em 

larga medida, em coisas que faziam parte da sua vida quotidiana, usando como 

materiais, substâncias do Lebenswelt (mundo da vida) que não tinham anteriormente 

lugar na História da Arte: chocolate, queijo, excremento”78. 

      Arthur C. Danto chama a esta estética das vísceras do dia-a-dia “Grunge” – termo 

utilizado pelos adolescentes para se distinguirem do mundo dos adultos –, procurando 

com este termo descrever algo para o qual não faz sentido utilizar os termos herdados 

da metafísica belo/feio e sublime. Assim, Arthur C. Danto recorda que “o nosso 

vocabulário estético é significativamente mais vasto do que o discurso tradicional da 

estética filosófica pretende fazer crer”79, salientando a necessidade de alargarmos o 

leque de vocabulário estético a fim de poder dar conta de diferentes formas de sentir. 

      Retomando a sua distinção entre beleza interior e beleza exterior da obra, 

analisada em Abuse of beauty, Arthur C. Danto considera que as qualidades estéticas 

da obra de Roth fazem parte do seu conteúdo (subentendendo que existem, também, 

modos interiores e exteriores à obra nas outras possíveis categorias estéticas), o qual 

está imbricado no seu empenhamento na vida e na consequente exclusão de qualquer 

forma de embelezamento80. É este o principal fio condutor do processo artístico de 

Roth, que procura sempre evitar as manhas da sedução. Como o próprio afirma: 

“detesto quando sou capaz de fazer algo do qual noto que gosto de qualquer coisa, e 

que, assim, só a tenho de repetir – poder-se-ia tornar num hábito. Então, paro 

imediatamente. Também quando ameaça tornar-se belo.”81 Deste modo, Roth tenta 

fomentar o igual tratamento do belo e do abjecto na arte, tentando, como o próprio 

explica “minar os preconceitos qualitativos pois estes apenas incomodam”82. 

                                                
78 A. C. Danto, op. cit., “Roth took this imperative more personally than any other artist known to 
me: he almost literally put His life into his art, wich consists in large part in things that were part 
of his ordinary life, using, as art materials, substances from the Lebenswelt with no previous 
place in the material history of art: chocolate, cheese, excrement”, p. 34. 
79A. C. Danto, “Kalliphobia in Contemporary Art”, "our aesthetic vocabulary is significantly wider 
than the tradicional discourse of philosophical aesthetics would have led one to believe”, p. 34. 
80A. C. Danto, op. cit., “The aesthetic qualities of Roth´s work contribute to their meaning, and 
the meaning has to be eked out with reference to Fluxus considerations and, in particular, in the 
use Roth made of them, the exclusion of beauty”, p. 35, “As qualidades estéticas da obra de 
Roth contribuem para o seu significado, e o significado tem de ser lido através da referência às 
considerações do Fluxus e, em particular, no uso que Roth fez delas, à exclusão da beleza” . 
81A. C. Danto, op. cit., “I hate it if I notice that I like something, so that I just have to repeat it, 
that it could become a habit. Then I stop immediately. Also if it threatens to become beautiful.”, 
p. 31. 
82 A. Gerny, “Ecklige Müllkunst – zum schaffen von Diether Roth”, Kunstforum, n.º 168, (Jan.-
Mar. 2004), pp. 46-55, p. 49. 
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      No outro lado oposto dos desperdícios, que representam um excesso de matéria, 

está o vazio, a ausência de matéria, que podemos aqui considerar a terceira vertente 

do abjecto. Ambos são espaços de queda, do ab-jecto. Se a arte, assim como a 

literatura, nasce, em última análise, para colmatar uma perda inaugural, tornando-se 

num marco, como que tumular, dessa perda, acaba, também por destruir a presença 

desse vazio. Uma estética da ausência é, a nosso ver, uma estética que torna visível o 

negativo das coisas, aquilo que as rodeia e do qual elas se ab-jectam, se pro-jectam.  

O primeiro que trabalhou esteticamente esta forma de espacialidade foi Marcel 

Duchamp em Female Fig Leaf, 1950, que mostra uma cunha de gesso galvanizado 

encastrada numa massa de matéria plástica dental. Esta mostra, do lado de fora, o 

segredo que as mulheres escondem do lado de dentro.  

      Aqueles espaços entre as coisas que ficam sempre escondidos da visão, os 

espaços debaixo dos sofás ou detrás dos móveis, os espaços entre os livros, as 

experiências que nunca tivemos, as coisas que não fizemos, as paisagens que 

esquecemos, as pessoas que perdemos, são espaços de interstícios onde as coisas 

se vão acumulando, formando uma memória clandestina que nos acompanha como a 

nossa sombra. São espaços negativos que nos definem, vazios que nos coabitam, em 

que a memória se condensa num buraco negro. Artistas como João Pedro Vale, 

Cristina Mateus, Rachel Whiteread, Mona Hatoum ou Patrícia Garrido podem ser 

considerados, neste contexto, também, como artistas que trabalham o abjecto 

mostrando os silêncios que evocam os segredos. 

      Mona Hatoum, em lugar de chamar a atenção para o negativo exterior que os 

contornos do corpo recortam, chama a atenção para o negativo interior, o mundo 

subterrâneo que existe para lá da superfície visível com que delimitamos o negócio do 

real. Em 1980, Mona Hatoum realizou uma performance, Corps étrangers (fig. 48), no 

co-op, London Film Makers, na qual começava por “scannar” a audiência com uma 

câmara de vídeo e lentes close up. A câmara movia-se lentamente até que, 

repentinamente, mudava para a artista. Esta, sentada num espaço circunscrito por um 

círculo, virou a câmara para si e começou por escrutinar o seu corpo, que surgia no 

ecran, primeiro vestido, depois nú. Deste modo, Hatoum desafia a imagem do corpo 

íntegro como personificação do heróismo, do patriotismo e do dever cívico, como tem 

sido tradicionalmente interpretado.  

      O corpo, em Corps étrangers, é um corpo estranho. O seu território é escrutinado 

pelos instrumentos medicinais, estabelecendo o paralelo entre a exploração do corpo 

e o domínio pelos meios culturais e políticos que determinam, entre outras, as 

questões relativas ao género, o estereótipo feminino como a vítima naturalmente 

passiva. O corpo da produção da chamada arte abjecta incorpora muitas vezes aquilo 
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a que Lacan denominou “imagos of the fragmented body”, ou seja, imagens de 

castração, mutilação, desmembramento, devoração e de abertura implosiva do corpo. 

Um artista que consideramos interessante neste contexto apesar de recentemente 

insistir particularmente na fragmentação do corpo –, por poder situar-se nas três 

vertentes do abjecto, é Robert Gober, mestre no acasalamento de elementos 

incongruentes que despertam o alerta contra o desconhecido e a sua possível 

contaminação.  

      Um exemplo ilustrativo deste perturbante encontro de elementos de mundos 

diferentes é Short Haired Cheese, 1992 (fig. 49), e Long Haired Cheese, 1992-3 (fig. 

50), nos quais vemos um queijo suiço com dois tipos de penteados, um curto e um 

outro comprido. Os cabelos são cabelos humanos e estão implantados um a um no 

queijo que lembra a consistência mole do cérebro. Aqui, como na maioria das obras de 

Gober, o efeito de repulsa provocado é largamente devido à traição de uma 

expectativa. Algo que, geralmente, nos é familiar é encenado numa situação que, 

devido ao seu elevado grau de ambiguidade, se nos impõe como um enigma. 

Contudo, esse enigma, não é da ordem da lógica, pois, existe sempre algo que, pela 

sua visceralidade, nos remete para a origem, seja da ordem dos seus elementos – 

cabelos humanos, cera, etc. –, ou dos acontecimentos encenados, o parto, o 

casamento, as brincadeiras de infância, etc.  

      Sobretudo nas esculturas, Gober tematiza o abjecto perdido através da 

representação de imagens do corpo fragmentado e fetichizado. As esculturas de 

Gober de partes do corpo – como as suas pernas amputadas e os seus peitos peludos 

hermafroditas (fig. 51 e 52) –, como nota Taylor, “evocam o abjecto através do 

sentimento de horror que provocam no espectador, um horror relacionado com o medo 

do desmembramento e da morte” 83. 

      Contudo, não são tanto estes medos que Gober tematiza, mas a sua fantasia, i. e., 

o modo como o indivíduo ficcionaliza, retrospectivamente, as cenas que marcaram 

estes medos. Primeiro denominadas por Freud como “cenas primárias”, as fantasias 

podem ser de três tipos: a cena primária (quando a criança testemunha o acto sexual 

dos pais), a ameaça da castração e a fantasia da sedução. É através da construção 

desta fantasia como forma de ocultar a ausência presente do objecto perdido, que o 

indíviduo tece o mito da sua origem no reverso da formulação de um enigma. Este 

nunca pode ser representado directamente mas, apenas, reactualizado 

negativamente, de uma forma que não seja explicável racionalmente. Para este efeito, 

                                                
83S. Morgan; F.Morris, Rites of passage: art for the end of the century, London, Tate Gallery, 
1995, Gober´s most recent sculptures […] invoke the abject through the sense of horror they 
elicit in the viewer, a horror related to the fear of dismemberment and death”, p. 72. 
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Gober utiliza frequentemente os dioramas. Desenvolvido no séc. XIX, o diorama era 

uma recreação cenográfica de um acontecimento histórico ou de um habitat natural. 

Feito através de pintura ilusionista e objectos reais, fazia reviver as batalhas ou os 

povos exóticos de outras épocas e lugares. Tem, assim, o efeito de nos transportar 

para dentro da ilusão.  

      Gober situa neste espaço, sem tempo nem local determinados, objectos estranhos 

e incongruentes que, contudo, fazem ressoar – pelo seu lado enigmático –, no 

espectador uma experiência longíqua: uma casa de bonecas em miniatura queimada 

depois de meticulosamente construída; um vestido de noiva, cuidadosamente 

confeccionado, ao qual foi retirado o corpo; umas pernas de homem colocadas 

horizontalmente no chão, vestidas a rigor, em cujas calças estão cortadas secções 

revelando um corpo peludo de cera de onde crescem umas velas (fig. 53). Através da 

materialização de uma visão interior, que pode ter origem numa imagem ou numa 

narração – (por exemplo, Gober aludiu a uma história que lhe foi contada pela mãe, 

que tinha sido enfermeira, de uma perna amputada no hospital) –, Gober faz coexistir 

o interior e o exterior, o privado e o público, a fantasia e a realidade. Esta ambiguidade 

apela ao sujeito implicado nas fantasias primárias. Ao contrário daquele que, centrado 

em si, perspectiva o dia-a-dia, este sujeito, adormecido no espectador, ainda não 

distingue nitidamente os seus desejos do mundo exterior, projectando neste as suas 

fantasias. Por isso, ele próprio se confunde com este espaço entre a vida e o sonho. 

     É este carácter onírico que liga Gober ao Surrealismo. Em ambos a implicação do 

sujeito no espaço envolvente leva à sua distorção. Robert trabalha a distorção de 

forma a que esta, como uma força centrífuga, dissemine a confusão entre o espaço e 

o sujeito, e, com ela, a ameaça de absorção do espectador pelo caos. Existe, no 

entanto, uma diferença essencial entre o Surrealismo e Gober quanto à compreensão 

desse objecto perdido simbolizado pelas cenas primárias: enquanto que os 

surrealistas insistiam na surrealidade do objecto de desejo, e, portanto, na sua 

inadequação, Gober parte, do princípio que o objecto perdido, por definição, é 

impossível de encontrar. Segundo Hal Foster, “[…] um dos feitos de Gober é o de 

revelar, dentro de uma linha de trabalho surrealista, a impossibilidade do seu objecto, 

o paradoxo da sua estética; questionando a confiança surrealista no desejo-como-

excesso através da verdade psico-analítica do desejo-na-perda”84. A noção de perda é 

retrabalhada através de uma reformulação estética do desejo surrealista numa 

perspectiva moderna e homossexual sob a forma de melancolia e de luto. O contexto 

                                                
84 H. Foster; P. Schimmel, Robert Gober, Robert Gober, Los Angeles, The Museum of 
Contemporary Art, 1997, p. 61. 



190 
 

do alastramento da SIDA influência o seu trabalho marcando a sua vida. Como ele 

próprio nota, em 1991, “Para mim […] a morte apoderou-se temporariamente de N. Y”.  

       Esta sensação de perda tinge o seu trabalho de melancolia. A constante 

emergência do motivo de penetração ou de perfuração pode ser lida como uma forma 

de representação da insaciabilidade do desejo do objecto perdido. Este motivo surgiu 

pela primeira vez numa das cenas de Slides of a Changing  Painting, 1982-3, onde um 

tubo sai da metade masculina do peito andrógeno vertendo a água que acaba por 

inundar a cena. Dez anos mais tarde – depois de trabalhar formalmente o tubo em 

Cigar, 1991, que representava um enorme charuto –, Rober realiza um grupo de 

esculturas perfuradas por enormes tubos vazios, Chair whit Pipe, Tissue Box e Lacard 

Box (1994-5).  

      Na instalação no Dia Center for the Arts, N.Y. 1992-3 (fig. 54), colocou no no 

centro a Virgem Maria trespassada no ventre por um tubo vazio. Através desse tubo, o 

espectador pode ver, do outro lado, umas escadas pelas quais desce, violentamente, 

uma corrente de água. De cada lado da Virgem Maria estão colocadas umas malas de 

viagem do fundo das quais o visitante pode ver, através de uma grade semelhante a 

uma sarjeta, um lago. Observando atentamente, podem-se distinguir as pernas de um 

adulto e de uma criança. Em Man Coming out of Woman, 1994 (fig. 55) Gober 

representa um parto de uma perna adulta, peluda e calçada, a sair, em tamanho 

natural, de uma vagina. Poderemos também incluir dentro dos motivos de perfuração, 

ou penetração, a série de trabalhos sobre o ralo na qual este é, ou colocado na 

parede, como em Drains, 1990, ou no peito humano, como em Man in the Drain, 1993.  

      Nas representações de Chair whit PipeI, Tissue Box, Lard Box, na representação 

da Virgem Maria e em Slides of changing Painting, o tubo é vazio interiormente e 

forma uma simbiose com o corpo. A sua intersecção não preenche um vazio, pelo 

contrário, enche de vazio como o desejo do objecto perdido que cava ainda mais 

fundo a própria sede de desejo. Este vazio faz parte da figura constituindo o seu 

centro. Em Man Coming out of Woman a conotação sexual é mais evidente. O 

elemento fálico – a perna adulta a sair da vagina – é, ao contrário dos outros, 

compacto e sugere violência. É um elemento intruso que se encontra numa relação 

ambígua com o corpo feminino – entre uma violação e um parto. Contudo, todos os 

elementos fálicos têm uma conotação sexual que também pode ser entendida como 

uma metáfora do conhecimento, no sentido do desejo do homem de se apoderar do 

mundo exterior que o envolve, de o tornar seu, devorando-o e incorporando-o. 

      Freud, ao considerar como primeiro objecto de desejo o seio materno – 

imbricando, deste modo, a pulsão sexual com o instinto de preservação –, pressupõe 

apenas o sujeito masculino e heterossexual. Em Untitled, 1990, Gober representa um 
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peito andrógino (fig. 52) questionando esse pressuposto e chamando a atenção para o 

modo como a cena primária da ameaça da castração – que responde à questão da 

identidade sexual –, está imbricada na cena primária da fantasia da sedução. Para a 

realização desse busto, Robert utilizou como molde um saco de cimento o que lhe dá 

uma aparência informe. Apesar da divisão sexual ser abrupta, é pouco definida: o 

peito feminino é pouco saliente e o peito masculino, apesar dos pêlos, é flácido.  

      De uma forma geral, o desmembramento do corpo na obra de Gober está ligado 

ao questionamento desta divisão linear do modelo de sexualidade heterossexual 

imposto pela sociedade. Na década de 80, no contexto do alastramento da epidemia 

da SIDA, Gober realizou diversas esculturas inspiradas no urinol. Pair of Urinols, 1987, 

por exemplo, dá visibilidade ao desejo masculino gay, ao mesmo tempo que tematiza 

a SIDA e a homofobia por esta fomentada, recolocando o urinol na posição original 

nas paredes e salientando a promiscuidade e o erotismo homossexual inerente ao 

acto de urinar em conjunto. Por outro lado, tenta recuperar o poder subversivo da 

Fontain que, segundo Gober, tentava redefinir, pela ambiguidade da sua forma 

invertida – semelhante, na posição horizontal, a um útero –, a masculinidade na arte85. 

Estes urinóis vieram a evoluir formalmente para pias que Robert começou a realizar 

logo depois de o pânico, gerado pela epidemia, se ter instalado. Sem canos nem 

torneiras, as pias representavam, metaforicamente, segundo Gober, “ […] a 

impossibilidade de uma cura da SIDA”86. Ao justapor os urinóis e as pias, símbolos de 

pureza e desinfecção, com a noção de contaminação e sujidade, Gober faz uma 

provocação à patológica homofobia da sociedade. 

      A insistência que atravessa a obra de Gober na parte perdida e maldita, é, 

segundo Foster, uma característica da arte dissidente e da Filosofia da Arte do séc. 

XX – quer seja sob a forma do heterogéneo, do real traumático, do obsceno, do 

inumano ou do abjecto – que “desafia os ideais oficiais do acabamento da totalidade 

simbólica, da assimilação dialéctica”87. Esta parte perdida é, também, uma parte 

ausente que foi abjectada, que não se encontra, a parte dissidente do processo de 

subjectivização que contrapõe sujeito/objecto. 

      Deste modo, as práticas artísticas que chamam a atenção para elementos 

corporais, para as suas funções, para materiais degradados ou contaminados ou para 

os espaços negativos das coisas, representam formas de exteriorização de toda a 

interioridade. Devem ser vistos no contexto duma era que vai cada vez mais 

substituindo o corpo pelo tecnológico. Por outro lado, a identificação do outro com o 

                                                
85AA. VV., Abject Art, repulsion and desire in american art, p. 71.  
86AA. VV., op. cit., p. 72. 
87AA. VV., op. cit., p. 66. 
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abjecto (por exemplo, da mulher com o sangue menstrual, o homossexual com a 

SIDA, o operário com a sujidade) tem sido parodicamente exacerbada pelos artistas 

de forma a re-activar os estereótipos e fazê-los circular de uma forma não opressiva. 

Concluímos, assim, juntamente com Taylor, que “a abjecção no seio das recentes 

práticas artísticas […] assinala um ataque profundo cujas armas são as próprias forças 

que o sujeito blindado mais receia […] a sexualidade e o inconsciente, o desejo e as 

pulsões, o êxtase […] que estilhaçam o sujeito, que o transformam, precisamente, no 

fragmentário e no fluído […] A recente produção de arte abjecta, num tempo de SIDA, 

ataques aos direitos da mulher e […] desmaterialização do corpo no pós-modernismo, 

significa o irreprimível retorno do corpo numa era de escasseamento de retornos”88 

 

 

                                                
88AA. VV., Abject Art, repulsion and desire in american art, p. 80.  


