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III.3  A METAMORFOSE E O GROTESCO CARNAVALESCO DE BAKHTINE 
 
      O termo grotesco deriva etimologicamente do termo italiano grotteschi e tem 

origem na descoberta de pinturas romanas que se encontravam soterradas. A sua 

associação, no vocabulário comum, ao monstruoso, está relacionada com o processo 

de denegrimento que a imaginação sofreu ao longo dos tempos. Pela mesma razão, a 

sua associação ao humor carnavalesco e ao fabuloso está ligada à valorização da 

imaginação e à recuperação retrospectiva dos períodos da História em que esta era, 

com maior ou menor grau, licenciada pelo poder. As pinturas propriamente ditas a que 

posteriormente foi dado o nome de grotescos tiveram origem na arte helénica tardia, e 

conheceram uma grande popularidade no início do período de Augusto (fim do 

segundo estilo), tendo atingido o seu auge sob Nero, através da decoração da Domus 

Aurea que foi realizada pelo pintor Fabullus. Tendo sido redescobertas durante o 

Renascimento, em 1480, após escavações, pois tinham descido abaixo do nível do 

solo, foram, então, baptizadas de grotescos. No entanto não tinham, na sua origem, 

sido destinadas a serem pinturas subterrâneas, pois o nível do solo da Roma antiga 

era bastante menos elevado do que o da Roma moderna1.  

      A sua associação ao subterrâneo como parte constituinte, deve-se ao Cardeal 

Paleotti e ao seu estudo sobre os grotescos, Discorso intorno alle imagini sacre e 

profane , 1582,2 que, contra os factos históricos, considera a origem dos grotescos na 

decoração de locais subterrâneos destinados ao culto de divindades demoníacas 

tendo, segundo o mesmo autor, apenas posteriormente se propagado à decoração de  

edifícios. Esta tese veio juntar-se à condenação das pinturas chamadas grotescos que 

já datava da Antiguidade. Esta baseava-se, sobretudo, no argumento de estes serem 

inverosímeis – sendo por isso falsos, i. e., opostos à verdade –, e na sua associação a 

cultos de deuses pagãos e ao lado obscuro da natureza. Esta associação dos 

grotescos a rituais religiosos pagãos vai ser um dos motivos da sua revalorização, 

cinco séculos depois, por Bakhtine que vai salientar o seu lado positivo e regenerador 

definindo o grotesco como a tradição do cómico popular carnavalesco.  

      Na Enciclopédia Luso-Brasileira3, o grotesco é definido como «Pintura (fresco), 

escultura (pedra madeira) ou estuque decorativos parietais ou de abóbadas, com 

temas vegetalistas (festões, enrolamentos, folha de acanto), cartelas, volutas, formas 

humanas bizarras, figuras fabulosas de animais, etc., que alcançaram grande difusão 

durante o primeiro Renascimento em Itália (Lombardia, Toscana, Lácio, etc) e se 
                                                
1 Para ver mais sobre o tema, consultar o op. cit. Les Grotesques, de Philippe Morel, p. 121, e 
bibliografia junta em anexo indicada na mesma página.  
2 P. Morel, Les Grotesques, Paris, Flammarion, 1997, cap. IX. 
3 B. Chorão (dir.), Enciclopédia luso-brasileira de cultura, Lisboa, Ed. Verbo, p. 1273. 
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inspiravam no vocabulário ornamental de monumentos da época imperial romana” e 

na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira4 “[...]Tipo ornamental muito complexo, 

formado por combinações de variadas e díspares figuras geométricas, animais e 

fantasia: palmetas, meandros, volutas, vasos, balaústres, folhas de acanto, cestos de 

frutas, grifos, dríades, quimeras, esfinges, meninos desnudos (putti), faunos, pássaros, 

conchas, flores, monstros, etc. Esta decoração foi posta em voga por Giovanni da 

Udize e Rafael. Porém, não a inventaram. Reproduziram-na das pinturas achadas nas 

ruínas (grottes) das termas de Tito e de casas romanas. De aí ficou a denominar tais 

decorações a palavra grotescos. De graciosa fantasia, estas decorações eram 

esculturas em estuque ou pinturas a fresco no estilo pompeiano, e foram introduzidas 

na arte dos séc. XV e XVI por Pinturiecho nos aposentos dos Borgias, em seguida por 

Rafael nas galerias do Vaticano e pouco depois introduzidas em França pelos pintores 

italianos e pela escola de Fontainebleau”. 

      As descrições de Vitrúvio, realizadas com o intuito de denegrir os grotescos, 

constituem um dos valiosos documentos que nos permitem imaginar a sua riqueza. No 

tratado De architectura, cap. VII do Livro VII, Vitrúvio condena os grotescos pela sua 

oposição à natureza e ao verosímil, numa passagem que citamos aqui na íntegra por 

constituir a mais pormenorizada descrição dos grotescos, hoje desaparecidos, 

testemunhando, simultaneamente, pela sua exacerbada crítica, a sua popularidade na 

época: “actualmente apenas se pintam na parede monstros extravagantes, em vez de 

coisas credíveis e normais. Colocam-se para colunas vimes que sustentam uma 

torcedura de troncos de plantas caneladas com a sua folhagem fendida e virada em 

forma de voluta; fazem-se castiçais que comportam pequenos castelos, dos quais, 

como se fossem raízes, se elevam vários ramos delicados, nos quais as figuras estão 

sentadas; noutros locais esses ramos terminam em flores de onde saem meias 

figuras, umas com cara de homem, outras com cabeças de animais, que são coisas 

que minimamente não podem existir, como também nunca existiram. É tal a 

persistência destas novas fantasias como forma de arte que não se encontra 

praticamente ninguém que seja capaz de descobrir o que existe de bom nas artes e 

que as possa julgar […] como ninguém repreende estas impertinências, cada vez mais 

se fazem divulgando-se, sem tomar atenção se estas coisas são reais ou não; tanto os 

espíritos se encontram pouco capacitados para reconhecer aquilo que merece 

realmente a aprovação das obras”5. Como nota o tradutor deste livro, observando que 

                                                
4 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Ed. Enciclopédia, p. 51. 
5 Vitrúvio, Os dez Livros de Arquitectura de Vitrúvio, trad. M. H. Rua, Lisboa, Instituto Superior 
Técnico, Departamento de Engenharia Civil, 1ª ed., p. 42. 
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foi, pelo contrário, a sua descrição que permitiu que a imagem desses grotescos, e o 

seu fascínio, sobrevivesse ao tempo.  

      Parte do denegrimento dos grotescos deve-se, também, à sua mistura de 

elementos díspares. Horácio, por volta de 24-25 a.C., no início de Ars Poetica, num 

texto que é sobretudo citado para salientar a liberdade concedida ao artista, frisa 

também que os limites desta são o verosímil e que a liberdade não é concedida “ para 

que se combine os elementos ferozes aos ternos, para que se acasalem as serpentes 

com os pássaros, os cordeiros com os tigres”6. Neste texto, que veio a ditar os 

princípios das belas artes – enquanto tradição artística especializada e avaliável 

segundo critérios estéticos –, Horácio estabelecia a pintura e a poesia como artes 

gémeas (ut pictura poesis). É neste contexto que Horácio aborda precisamente a 

categoria pictórica dos grotescos como forma de mostrar o que o poeta e o pintor não 

devem fazer sob o risco de se tornarem em objecto de escárnio: “Se um pintor quiser 

acrescentar um pescoço de cavalo a uma cabeça humana e cobrir os membros com 

penas coloridas de forma a que, em cima, a tão atractiva, mulher, acabe, em baixo, 

sob a forma de um peixe de uma negra fealdade: conseguem, amigos, reprimir o 

riso?”7. O riso torna-se no argumento contra a fantasia licenciosa. Segundo Horácio, 

um poeta ou um pintor podem imaginar essas formas díspares mas não lhes devem 

dar uma imagem. Imagem é aqui concebido como algo passível de ser inteiramente 

narrável por palavras. É, assim, evocando o princípio de paridade entre o texto e a 

imagem que se tentam impor limites à imagem quando esta, rebelde à leitura através 

de uma grelha analítica, ameaça escapar ao controlo racional. O riso é utilizado aqui 

como forma de coerção social, para impedir a expansão da expressão de algo que faz 

bascular o domínio, nas artes, da narração sobre a imagem. Significativamente, são 

excluídas as figuras híbridas, como os centauros, os sátiros e as górgones entre 

outros, que fazem parte da mitologia greco-romana e são já, por isso, símbolos de 

uma narração que lhes dá significado. 

      Deste modo, através da ordenação horaciana da pintura à poesia, os grotescos 

passaram a simbolizar os caprichos da fantasia, a sua deriva do controle da razão e 

da ordem. Do parentesco entre «os grotescos» e o termo «grotesco» temos assim a 

reter a sua associação ao fantástico, o gosto pela metamorfose e a exploração da 

ambiguidade, e a sua oposição ao sério e à visão clássica e ordenada do mundo 

antropocêntrico. Estes termos conhecem flutuantes valorizações ao longo do tempo 

que reflectem a deslocação dos valores atribuídos pelo Homem a tudo o que releva do 

                                                
6 P. Morel, Les Grotesques, «pour que l ´on combine les éléments féroces aux doux, pas pour 
que l´on accouple les serpents avec les oiseaux, les agneaux avec les tigres», p. 115. 
7 T. Cramer, Das Groteske, München, W. Fink, 1970. 
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campo do irracional. Enquanto que Aristóteles considerava a imaginação uma 

actividade do espírito que, apesar de ter um papel intermediário entre a percepção e 

os sentidos, desempenhava um papel passivo no conhecimento, como uma folha 

branca na qual os registos do mundo eram imprimidos, os neo-platónicos da 

Antiguidade tardia atribuíam à imaginação a capacidade de criar o real dando corpo ao 

irreal8. É este papel activo da imaginação que vai ser sobretudo realçado no 

Renascimento com o reflorescimento do neo-platonismo e a influência de Aristóteles. 

M. Ficino, nas suas traduções e comentários de Plotino, sublinha o papel da 

imaginação como libertadora das fronteiras do real, estando ligada ao intelecto 

permitindo a este visualizar a unidade para além da fragmentação do mundo. Nesta 

concepção, adoptando os valores inerentes à alegoria das cavernas, a imaginação 

estaria mais próxima da verdade, pois teria a capacidade de, através da visualização 

dos conceitos, descortinar as correspondências que repousam nos dados sensíveis, 

restituindo deste modo a totalidade da Natureza que lhes deu origem. Também 

Giordano Bruno, vai, entre outros, salientar o papel intermediário da imaginação, entre 

o homem e o animal, o vegetal e o mineral. 

      Foi neste contexto que a descoberta dos grotteschi surgiu, no movimento do 

revisionamento dos textos da Antiguidade, ajudando a catalisar a viragem nos 

discursos estéticos do Renascimento italiano. Paradigmático desta mudança é a 

publicação, em 1550, de Vidas de pintores, escultores e arquitectos famosos, de 

Giorgio Vasari. Neste, Vasari defende que a arte do seu tempo, sobretudo a de Miguel 

Ângelo, corporiza, devido ao seu domínio da maniera, a terceira e mais perfeita fase 

da arte moderna. A propósito de outros pintores e teóricos do Cinquecento, Vasari 

reinterpreta o famoso texto de Horácio no qual este apela à contenção da imaginação 

do poeta e do pintor, defendendo que, na realidade, Horácio concedia ao artista o 

direito de ser audaz e de ostentar o seu virtuosismo fantasioso. Invertendo, deste 

modo, a condenação de Horácio – cuja referência às decorações descobertas na 

Domus Aurea não devia ser desconhecida do público renascentista –, Vasari alargou o 

conceito de grotesco das artes decorativas às excentricidades e deformações das 

figuras de Miguel Ângelo, colocando a questão dos limites da imaginação e da 

virtuosidade no centro da reflexão sobre a pintura e a escultura suas contemporâneas. 

A partir daqui, os grotescos vão desenvolver-se em duas direcções: na pintura 

decorativa, e nas, assim chamadas, belas artes. 

 

                                                
8P. Morel, Les Grotesques, pp. 20-21. 
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      Como poderá ser conciliada esta valorização da imaginação, por um lado, com a, 

também existente, paralela desvalorização dos grotescos fantasiosos, por outro? 

Sabemos que a crítica de Vitrúvio e Horácio à fantasia e às criações monstruosas é 

frequentemente reiterada na Idade Média e no Renascimento. S. Bernardo, em 1130, 

em Apologie à Guilhaume9 condena as «figures de monstres ridicules» essencialmente 

por desviarem os monges dos seus estudos e meditações religiosas. Daniele Barbaro, 

representante da República de Veneza no concilio de Trento em «I dieci libri 

dell´architettura di M. Vitruvio», 1556, acirra a crítica vitrúviana baseando-se em três 

eixos, a saber, os grotescos são “sonhos da pintura”, o pintor de grotescos “faz coisas 

monstruosas semelhantes aos que nos representa a imaginação quando os nossos 

sentidos estão adormecidos pelo sono” e, por fim, a pintura deve ter “algum efeito para 

o qual é orientada toda a composição”10. Gilio da Fabriano, em Dialogo nel quale si 

ragiona degli errori e degli abusi de´pittori circa l´istoire, 1564, 14 anos após a 

publicação de Vasari, cita Horácio para legitimar a exclusão da arte de tudo “o que é e 

não pode ser “, que o autor define como o fabuloso por oposição ao finito, que é 

verosímil: “o que representa ou pode naturalmente e verdadeiramente representar o 

verdadeiro” 11.  

      A questão é que, no séc. XVI, se deu o nascimento de uma nova cultura elitista 

das, assim chamadas belas artes, que se alimentou da cultura e rituais populares, 

integrando-os na cultura dita erudita, amputando-lhes, de certo modo, o poder 

subversivo que tinham. A valorização da imaginação apenas se alargou aos grotescos 

quando estes eram realizados para entretenimento ou edificação da classe dominante, 

dentro do quadro do poder oficial. O auge literário desta infiltração da cultura popular 

foi corporizado nas obras de Shakespeare, Cervantes, Boccacio e Rabelais. 

Sobretudo este último representa um marco desta viragem com o seu romance, 

publicado em 1532-1552, Gargantua e Pantagruel que tem como alvo um público 

instruído e culto, mas que bebe na fonte, tanto a nível do conteúdo como da narração, 

dos rituais populares do carnaval. Deste modo, as formas híbridas e fantasiosas dos 

grotteschi romanos floresceram na pintura e na escultura maneirista, assim como nos 

discursos estéticos, filtrados por uma distância esteticizante. Paradigmático do 

grotesco como forma de exercício de virtuosismo e fantasia, realizados para um 

público refinado, são as pinturas de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) cujas formas 

lúdicas compostas por elementos incongruentes dão primazia à audácia e ao excesso 

individual.  
                                                
9 P. Morel, Les Grotesques, p. 115. 
10 P. Morel, op. cit., «quelque effet vers lequel est orienté toute la composition», p. 117.  
11 P. Morel, op. cit., «ce qui n´est pas et ne peut pas être […] ce qui représente ou peut 
naturellement et véritablement représenter le vrai», p. 118.  
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      Enquanto estilo decorativo, o grotesco difundiu-se rapidamente na Europa tendo 

sido utilizado na decoração do castelo de Fontainebleau por artistas italianos em 1530. 

O seu apogeu deu-se na segunda metade do séc. XVI, após o qual se foi 

desvitalizando lentamente tendo ainda conhecido um florescimento no rococó onde se 

diluiu com os arabescos que tinham as suas raízes em outras tradições exóticas, 

como a muçulmana e a chinesa. Deste modo, podemos considerar que os grotescos – 

na sua forma decorativa, enquanto expressão de um mundo ao avesso, sem 

hierarquias –, conheceram uma breve explosão no Renascimento devido ao seu 

cruzamento com outros estilos, após o qual foram perdendo a sua vitalidade tornando-

se numa espécie de entretenimento picante e exótico. A época do iluminismo levou a 

uma mudança, tanto no estilo como na concepção, dos grotescos, fazendo 

praticamente desaparecer as formas de cultura popular que apenas subsistiram como 

meras formas de divertimento.  

     Paradigmático das alterações que se deram na forma de se entender os grotescos 

entre os séc. XVI e XVII, é a obra de Jacques Callot (1592-93/1635) que  já na sua 

época foi categorizada por grotesco, sintoma da mudança dos tempos. Os temas 

tratados por Callot eram sobretudo retirados da cultura popular, como representações 

realistas de mendigos e de outras figuras populares, Diablerien – termo utilizado para 

a tradição da representação demoníaca –, assim como representações estilizadas dos 

dançarinos mascarados da Commedia dell´arte. Como nota Harald Falkenberg12, “ a 

associação [de Callot] de um estilo caricatural de um elevado nível com o tema “trivial” 

da comédia contribuiu, em grande parte, para a mudança de significado do conceito de 

grotesco de um estilo ornamentativo para um estilo cómico, caricatural”. A obra de 

Callot, como nota o autor13, denota a crescente preferência, no séc. XVII, para o 

burlesco, tanto nas artes visuais, como na poesia e no teatro. Sintomático dessa 

evolução é a definição no Dictionaire français de Richelets, em 1680, do grotesco 

como um mero “divertimento cómico”. Através da obra de Callot, o burlesco – desde 

sempre, uma forma de entretenimento para o povo –, entrecruza-se com o grotesco 

dando origem a uma forma de burlesco constituída por uma forma “baixa”, destinada 

ao consumo por um público altamente cultivado e contendo, por isso, referências à 

poesia clássica, a obras de arte ou personalidades famosas que eram deste modo 

satirizadas. O Iluminismo marca, assim, um período a partir do qual o termo grotesco 

deixa de ser prioritariamente associado ao ornamento passando a ser associado à 

caricatura e ao cómico. Contudo, a sua posição marginal, como “arte menor”, 

                                                
12 P. Kort, Grotesk – 130 Jahre Kunst der Frechheit, München, Prestel, 2003, p. 279. 
13 P. Kort, op. cit., p. 280. 
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permanece, pois tanto o cómico como o ornamento são considerados como meras 

pausas de um mundo sério, necessárias à sua manutenção.  

      Com a valorização do subjectivo no Romantismo, a dialéctica de Hegel – em que 

uma condição se transforma no seu contrário assim que é estabelecida –, e com as 

categorias da incerteza introduzidas por Nietzsche contra a civilização racional, deu-se 

uma revalorização do grotesco que passou, através do simbolismo dos finais do séc. 

XIX, a incluir o fantástico e o místico como componente essencial da consciência da 

crise e do desamparo metafísico. Os estudos teóricos sobre o grotesco, na sua 

acepção mais global, ligada ao cómico e ao fabuloso, tiveram início no final do séc. 

XVIII com Justus Möser (1720-1794) em Harlekin ou a defesa do cómico-grotesco e a 

História do cómico-grotesco que constituíam antologias não sistematizadas de 

fenómenos heterogéneos desde o cómico popular ao burlesco, etc. Möser condenava 

o grotesco ornamental do Renascimento tardio a favor de um grotesco “barroco”  que 

associava a artistas como Miguel Ângelo, Callot e David Teniers. Enquanto admirador 

de Callot e Hogarth, Möser considerava o grotesco-cómico como uma forma legítima 

de entretenimento que veiculava, ao contrário do burlesco “trivial”, valores morais. O 

seu alter ego , Arlekin, afirmava que o grotesco fazia parte da natureza humana14.  

Nestas compilações de fenómenos que os seus autores julgavam grotescos (e que por 

vezes eram fenómenos burlescos ou cómico primários), surge já o conceito de 

grotesco como distinto do cómico, como atesta a definição de K. Ph. Moritz, “[o 

grotesco tornou-se] num conceito artístico geral, que também serviria para uma 

distinção do cómico, de modo que apenas quando entra no domínio do cómico 

fantástico se denomina de grotesco cómico»15. 

      O mesmo argumento de Möser de que a natureza humana – neste caso, a 

emergente, moderna – é essencialmente um composto – meio anjo meio diabo, um 

grotesco, por natureza irreconciliável –, é defendido, como vimos, por Victor Hugo 

quando estabelece o princípio da harmonia dos contrastes do grotesco-sublime como 

a categoria chave característica da modernidade literária. Através do grotesco, o ideal 

de pureza, simbolizado pelo belo, é posto em causa no próprio âmago da criação 

humana, divina e bestial. A infinita bondade de Deus esmaga o Homem. O abismo 

criado pela melancolia cria uma interioridade, fruto da religião cristã, que leva à 

reflexão e à meditação16 que caracterizam o Homem moderno. Segundo Hugo, é o 

Cristianismo que leva a poesia à contemplação da verdade onde “o feio se encontra 

[…] ao lado do belo, o disforme ao lado do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, 
                                                
14P. Kort, Grotesk – 130 Jahre Kunst der Frechheit, München, 2003, p. 283 
15 Cit. in : T. Cramer, Das Groteske im E. T. A  Hoffman, München, W. Fink, p. 232. 
16 A este respeito ver, neste trabalho, O Mistério- A híbrida condição humana 
Victor Hugo e o grotesco, pp.50-4. 
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o mal com o bem, a sombra com a luz”17. Como Hans Robert Jauss descreveu, Hugo 

representa deste modo um “ponto charneira na História da poética porque neste é 

abandonada a Kalística clássica a favor de uma sinestesia dos contrastes e contrários 

que junta o belo e o feio, o sublime e o grotesco, o bem e o mal”18. Permeando tudo, o 

grotesco “está em todo o lado; por um lado, cria o disforme e o horrível; por outro, o 

cómico e o burlesco”19. O grotesco funciona, ao lado do sublime, como uma fonte vital 

da arte: “ao lado do sublime, como meio de contraste, o grotesco é, a nosso ver, a 

fonte mais rica que a natureza abriu à arte”20. O grotesco é, assim, o que dá à arte o 

brilho da autenticidade.  

      Nos finais do séc. XVIII e princípios do séc. XIX, assistiu-se a uma revalorização 

da imaginação que era considerada por Baudelaire e pelos românticos como «a rainha 

das faculdades». Enquanto Hugo valoriza, em nome da verdade, o grotesco devido ao 

seu realismo, Baudelaire valoriza o grotesco por este não se limitar a reproduzir o real, 

trancendendo-o. Beaudelaire, em De l´essence du rire et genéralement du comique 

dans les arts plastiques, de 1855, foi o primeiro a utilizar o termo grotesco como um 

novo género artístico definindo-o como uma forma elevada de cómico em oposição à 

sua forma diluída na moral a que Baudelaire chama de cómico significativo. O cómico 

significativo é uma espécie de sátira que nasce do sentimento de superioridade e que 

bebe na fonte dos fenómenos, como eles aparecem, enquanto que o cómico absoluto 

não tem nenhuma intenção satírica, nem nenhum sentido para a beleza no qual se 

pudesse apoiar o sentimento de superioridade. Deste modo, Baudelaire traçou uma 

clara linha entre o cómico absoluto, i. e., o grotesco, e qualquer forma de caricatura 

ligada à mimesis e às convenções sociais. 

      Deste modo, o grotesco, não contendo nenhuma mensagem moral, não é duplo e 

apenas pode ser captado pela intuição: “chamarei de ora avante o grotesco cómico 

absoluto, como antítese ao cómico ordinário que chamarei de cómico significativo. O 

cómico significativo é uma linguagem mais clara e mais fácil de compreender para o 

leigo, e sobretudo mais fácil de analisar, sendo o seu elemento visivelmente duplo: 

arte e a ideia moral. Mas o cómico absoluto, aproximando-se muito mais da natureza, 

apresenta-se sob uma só espécie, e quer ser percepcionado pela intuição. Por outro 

lado, enquanto que o cómico é uma faculdade imitadora misturada com alguma 
                                                
17 V.Hugo, Œuvres Complètes, “tout dans la création n´est pas humainement beau, que le laid y 
existe à côté du beau, le diforme prés du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal 
avec le bien, l´ombre avec la lumière», p. 9. 
18 H. R. Jauss, Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphänomene des Ästhetischen, München, 
Hans Robert Jauss,1968, p. 146. 
19 V. Hugo, , « il est partout; d´une part, il crée le difforme et l´horrible; de l´autre, le comique et 
le bouffon », p. 10. 
20 V. Hugo, op. cit., “auprès du sublime, comme moyen de contraste, le grotesque est, selon 
nous, la plus riche source que la nature puisse ouvrir à l´art», p. 11. 
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capacidade artística, pois parte de um ideal artístico, o grotesco é, inversamente, uma 

capacidade criadora à qual se junta uma certa faculdade imitadora. Do ponto de vista 

artístico, o grotesco é, segundo Baudelaire, mais profundo que o cómico21. Enquanto o 

cómico significativo é divisível nas suas partes podendo ser apreendido de forma 

analítica, o grotesco dirige-se unicamente à imaginação, podendo, por isso, ser 

apercebido, de uma só vez, pela intuição22.  

      Num texto sobre Caricaturistas estrangeiros, Baudelaire desenvolve este 

pensamento fazendo a distinção entre caricatura histórica e artística. Enquanto que as 

primeiras procuram a verdade dos acontecimentos, os segundos procuram as 

verdades eternas, para além dos acontecimentos. Como exemplo destes últimos, 

Baudelaire refere a obra de Goya que considera a corporização da essência do 

cómico absoluto, i. e., do grotesco. Deste modo, tanto Hugo como Baudelaire se 

revoltam contra a aparência sedutora, considerando-a um logro. Não é nem na cópia 

da sua imagem, nem na mumificação da vida numa máscara que se encontra a 

verdade, mas nas profundezas da natureza humana, naquele ponto em que ela toca 

no inumano ou no divino que a cerca e divide. 

      Friedrich Theodor Vischer, pela mesma altura, elaborou uma teoria do grotesco 

que tinha muito em comum com a de Baudelaire, caracterizando-o como uma forma 

de expressão, viva e acutilante, isenta da amargura da sátira. A seu ver, o grotesco 

não estava ligado à caricatura ou à fantasia, definindo-o como “ o cómico na forma do 

fabuloso” e como o “cómico místico”23. Tanto Baudelaire como Vischer reflectem o 

gosto muito difundido entre os românticos da época pelo “inquietante e pelo 

demoníaco”, ao mesmo tempo que apontam um torno no entendimento do grotesco.  

      Também na mesma altura de De l´essence du rire et genéralement du comique 

dans les arts plastiques, de Baudelaire, John Ruskin, outro defensor do grotesco 

publica The stones of Venice (1851-3), no qual traça um paralelo entre o grotesco e os 

“góticos selvagens” (“savage gothic”). Referindo-se a uma escultura de grifos do séc. 

                                                
21Baudelaire, op. cit., «[...] le comique est, du point de vue artistique une imitation ; le 
grotesque, une création [...] le rire causé par le grotesque a en soi quelque chose de profond, 
d´axiomatique et de primitif qui se rapproche beaucoup plus de la vie innocente et de la joie 
absolue que le rire causé par le comique des mœurs. Il y a entre ces deux rires [...] la même 
différence qu´entre l´école littéraire intéressée et l´école de l´art pour l´art. Ainsi le grotesque 
domine le comique d´une hauteur proportionnelle», p. 535. 
22Baudelaire, Œuvres Complètes, «J´appellerai désormais le grotesque comique absolue, 
comme antithèse au comique ordinaire, que j´appellerai comique significatif. Le comique 
significatif est un langage plus clair et plus facile à comprendre pour le vulgaire, et surtout plus 
facile à analyser, son élément étant visiblement double. l´art et l´idée morale ; mais le comique 
absolu, se rapprochant beaucoup plus de la nature, se présente sous une espèce une , et qui 
veut être saisie par intuition.», p. 535. 
23 P. Kort, Grotesk – 130 Jahre Kunst der Frechheit, p. 284. 
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XI do Domo de Veneza, Ruskin considera esse ser híbrido como a quintessência do 

grotesco. Inversamente ao pensamento de Horácio, Ruskin argumentava que, 

precisamente, por não poderem ser captados por palavras, os grotescos poderiam 

transmitir mensagens fabulosas de uma complexidade indescritível: “um grotesco bem 

conseguido traz, num piscar de olhos, mais verdades à luz, com a sua audaz 

amálgama de diversos símbolos, do que uma forma linguística seria capaz de exprimir 

em bem mais tempo e cujo contexto, além disso, seria deixado à imaginação do 

observador enquanto que, no caso do grotesco, o contexto se depreende das 

incongruências que a imaginação deixou, à pressa, por resolver ou que passou por 

alto”24. Contudo, ao contrário de Visher e Baudelaire, Ruskin considerava que o 

grotesco exigia um juízo moral para além do estético, decorrendo daí um valor positivo 

acrescido à polissemia do grotesco por este forçar o observador a tentar fazer o 

sentido do todo, formando, deste modo, o seu próprio juízo. 

      Apesar das suas divergências, autores como Hugo, Baudelaire, Visher e Ruskin 

marcam a passagem, no séc. XIX, do grotesco de uma existência marginal a um estilo 

com um valor próprio, independente do ornamento e da caricatura. É sob esta forma 

que se vai manifestar no séc. XX, onde a junção de todas estas influências – que vão 

desde a Antiguidade, à Idade Média, e à sua assimilação pelo Renascimento, pelo 

Romantismo e pelo Simbolismo –, vai dar origem a uma nova e fecunda forma do 

grotesco. Esta é já patente em James Ensor (1860-1949), no início do século, em 

obras como, por exemplo, A Entrada de Cristo em Bruxelas na qual se reúnem 

influências da tradição da diablerie e dos rituais carnavalescos e da Comedia dell´arte 

com um estilo caricatural. 

 

      O teórico que mais marcou esta forma de grotesco foi o historiador de literatura 

russo Michael Bakhtine com o seu conceito de “realismo grotesco” definido em 

L´oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 

Renaisssance publicado no exílio e apenas autorizado pelo regime em 1965. Através 

deste conceito, Bakthine descreve uma mentalidade, existente em vários campos da 

cultura europeia ao longo dos séculos, que tem a sua mais forte expressão na cultura 

e nos rituais populares carnavalescos da Alta Idade Média. O carnaval e a festa dos 

idiotas simbolizam a inversão carnavalesca dos valores. Como descreve Harald 

Falckenberg, nas festas dos idiotas – que foram proibidas em França em meados do 

séc. XVI25 –, “as igrejas eram disponibilizadas para os idiotas. Estes podiam eleger 

                                                
24 P. Kort, op. cit., p. 286, em nota de rodapé, n.º 49. 
25 As festas dos idiotas foram proibidas em França segundo uma ordem do parlamento de Dijon 
dem 1552. 
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bispos e mesmo anti-papas que assumiam o poder durante alguns dias. Davam-se 

festas obscenas nas quais se praticavam actos sexuais em público.  

      O mesmo sucedia naquela época nas paradas de carnaval. Carregavam-se 

almofadas cheias de excrementos através da cidade como símbolo da destruição 

ligada à corporização e à digestão e, enquanto fertilizante, símbolo da criação de uma 

nova vida” 26 . Segundo Bakhtine «as festividades têm sempre uma relação marcada 

com o tempo [...], a morte e a ressurreição, a alternância e o renovamento, sempre 

constituíram os aspectos marcantes da festa. E são precisamente estes momentos, 

sob as formas concretas das diferentes festas, que criaram o clima de festa específico. 

A festa tornava-se ocasionalmente a forma que revestia a segunda vida do povo que 

penetrava temporariamente no reino utópico da universalidade, da liberdade, da 

igualdade e da abundância [...] Aqui no carnaval, a forma efectiva da vida é, ao mesmo 

tempo, a sua forma ideal ressuscitada [...]»27. As principais características do que 

melhor poderíamos definir como uma “atitude” são a valorização da materialidade 

corporal, da igualdade e da união colectiva que se traduz por uma atitude 

profundamente anti-hierárquica, anti-individualista e anti-teórica. Quando o povo, 

através da festa, do carnaval e do riso, se sente unido, participa, efectivamente, numa 

unidade universal, diluindo-se as fronteiras entre os indivíduos que as formam: 

“no realismo grotesco [isto é, segundo Bakthine, no sistema de imagens da cultura 

popular], o princípio material e corporal é apresentado sob um aspecto universal de 

festa utópica. O cómico, o social e o corporal estão indissociavelmente ligados, como 

um todo vivo e indivisível […] o seu porta-voz é o povo […] e é enquanto tal que ele se 

opõe a todo o corte das raízes materiais e corporais do mundo, a todo o isolamento e 

confinamento em si mesmo, a todo o carácter ideal abstracto, a todas as pretensões a 

um significado desligado e independente da terra e do corpo”28. 

                                                
26 P. Kort, Grotesk – 130 Jahre Kunst der Frechheit, p. 184. 
27 M. Bakhtine , L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, Paris, Gallimard, 1970, « Les festivités ont toujours un rapport marqué avec le 
temps [...] la mort et la résurrection, l´alternance et le renouveau ont toujours constitué les 
aspects marquants de la fête. Et ce sont précisément ces moments sous les formes concrètes 
des différentes fêtes – qui ont créé  le climat  de fête spécifique. La fête devenait en 
l´occurrence la forme que revêtait la seconde vie du peuple qui pénétrait temporairement dans 
le royaume utopique de l´universalité, de la liberté, de légalité et de l´abondance. [...] Ici (le 
carnaval), la forme effective de la vie est dans le même temps sa forme idéale ressuscité [...] À 
l´opposé de ça fête officielle, le carnaval [...]c´était l´authentique fête du temps, celle du devenir, 
des alternances et des renouveaux[...] Elle portait ses regards en direction d´un avenir inachevé 
(au contraire de la fête officielle qui portait ses regards uniquement en arrière, n´avait d´yeux 
que pour le passé dont elle se servait pour consacrait l´ordre social actuel.», p. 17. 
28 M. Bakhtine , L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, « Dans le réalisme grotesque (c´est-à-dire dans le système d´images de la 
culture populaire), le principe matériel et corporel est présenté sous son aspect universel de 
fête utopique. Le comique, le social et le corporel sont indissolublement liés, comme un tout 
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     Esta atitude anti-metafísica originou diversas formas de “realismo grotesco” que se 

caracterizam pelo “exagero, hiperbolismo, o excesso e a abundância”29. Os temas 

fundamentais correspondentes a estes últimos são “o coito, gravidez, nascimento, 

crescimento corporal, velhice, decadência, fragmentação do corpo”30. A concepção 

grotesca do corpo não é a de um corpo fechado, delimitado, mas de um corpo aberto, 

orgânico e ambíguo: “o grotesco é ambivalente: é a morte grávida, a morte que dá à 

luz […] Nada está completamente acabado, é o próprio inacabamento. Tal é 

precisamente a concepção grotesca do corpo […] ele ultrapassa-se a si mesmo, 

franqueia os seus próprios limites”31, sendo difícil de distinguir onde termina o animal e 

onde começa o homem, onde este deixa de ser homem e passa a ser vegetal. As 

fases de transição de um estado da vida para o outro, as quais entram em contradição 

com o ideal clássico do corpo fechado, no auge da sua perfeição, são, por isso, 

consideradas, geralmente, feias e degradantes. Por esse motivo, também, são 

utilizados como arma para corroer e dissolver as fronteiras entre as coisas: “uma 

característica fundamental do realismo grotesco é a degradação, i. e., a passagem de 

todo o alto, espiritual, ideal e abstracto para o plano material e corporal, para a esfera 

da indivisível unidade entre o corpo e a terra” tendo esta degradação um poder 

positivo e regenerador: “degradação significa aproximação à terra enquanto 

devoradora e, simultaneamente, o princípio da dádiva de vida […] a degradação 

enterra um corpo para um novo nascimento. Daí que não tem apenas um significado 

de negação e destruição, mas também positivo e renovador; é ambivalente, nega e 

confirma ao mesmo tempo” 32. Ao nível “material e corporal” do realismo grotesco as 

funções da ingestão, da digestão e rejeição de comida e bebida têm um papel 

importante assim como o sono. Contudo, enquanto actividade ambivalente, meia-

corporal meia-espiritual, o riso desempenha um papel central na cultura carnavalesca: 

“é alegre, festivo e, simultaneamente, escarnecedor, nega e confirma, enterra e 

desperta de novo para a vida”33. O riso é aquela força que, através do corpo e dos 

                                                                                                                                          
vivant et indivisible [...]  son porte-parole est le peuple est un principe profondément positif …(il) 
est perçue comme universel, propre à l´ensemble du peuple, et c´est en tant que tel qu´il 
s´oppose à toute coupure des racines matérielles et corporelles du monde, à tout isolement et 
confinement en soi-même, à tout caractère idéal abstrait, à toutes prétentions à une 
signification détachée et indépendante de la terre et du corps», p. 28. 
29 M. Bakhtine , op. cit., p. 345. 
30M. Bakhtine, op. cit., p. 76. 
31 M. Bakhtine , op. cit., «Le grotesque est ambivalent: c´est la mort enceinte, la mort qui donne 
le jour...Rien n´est tout prêt, c´est l´inachèvement même. Telle est précisément la conception 
grotesque du corps. [...] il se dépasse lui-même, franchit ses propres limites», p. 76. 
32 M. Bakhtine , L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, p. 71. 
33M. Bakhtine , op. cit., p. 71. 
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seus espasmos, contamina e desarma a seriedade de qualquer poder oficial 

exprimindo tanto desprezo como alegria de viver. 

      Bakhtine recupera, retrospectivamente, os períodos da História em que este riso 

carnavalesco era licenciado, traçando uma árvore genealógica do grotesco, cujo início 

faz remontar à Antiguidade e aos ritos saturnais, defendendo que as imagens do 

grotesco arcaicas, ao justapor as duas fases terminais do desenvolvimento, o princípio 

e o fim, o nascimento e a morte, exprimiam uma visão cíclica do tempo. Segundo 

Bakhtine, é nos frescos e nos baixos-relevos das catedrais e de algumas igrejas rurais 

dos séc. XII e XIII que se pode encontrar a representação do corpo grotesco nas artes 

visuais, assim como nas pinturas de Jérôme Bosch e Bruegel o Velho. Com a 

invenção da imprensa e a tradução dos textos do latim para a língua corrente, no 

Renascimento, deu-se uma infiltração de elementos cómicos populares nos géneros 

da literatura clássica até então apanágio da nobreza e do clero. O grotesco perdeu o 

seu cariz popular, e segundo, Bakhtine, também a sua força que o ligava a uma 

cosmogonia em que o Homem fazia parte de um todo. 

     No Renascimento o grotesco vai dar expressão ao sentimento novo da consciência 

histórica que o acompanha, transfigurando-se, mas mantendo a sua essência 

ambivalente e contraditória oposta ao ideal clássico que exprime uma cosmogonia 

centrada num centro único, o Homem. O crescente individualismo burguês e a 

instauração de monarquias absolutas, no séc. XVII, que encontravam a sua expressão 

na ideologia racional de Descartes e na estética clássica, vão pondo termo às 

manifestações do colectivismo carnavalesco. Foi-se dando progressivamente uma 

deslocação do grotesco carnavalesco das suas formas mímicas e bufas para uma 

forma verbal nos meios sociais mais elevados. Esta deslocação pode ser ilustrada 

pela crescente popularidade das Academias nas cidades italianas do séc. XVI e XVII 

onde se discutia utilizando o humor de uma forma respeitável. No séc. XVII, considera-

se que o riso, e as rugas que este provoca, desfeiam o rosto que deveria ser bem 

composto, como um “jardim de Versailles”. Um verdadeiro gentleman deveria ter uma 

atitude de descontracção, não mostrando sinais de esforço.  

      Segundo Bakhtine, o “realismo grotesco” continuou ainda a florescer em alguns 

nichos culturais, passando por várias metamorfoses. No Romantismo, assumiu um 

lado obscuro e demoníaco, revelando a sombra de um mundo burguês e individualista, 

apenas sobrando, no séc. XIX, um esgar do, outrora, riso colectivo e afirmativo da 

cultura popular o “negativo puramente retórico, em nada risonho, riso da sátira”34. 

                                                
34M. Bakhtine , L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance , p. 96. 
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Deste riso negativo apenas lentamente o grotesco iria recuperar de forma a dar lugar, 

no séc. XX, a um “forte renascimento” segundo dois eixos principais: um, formado pela 

linha modernista (Alfred Jerry, o Surrealismo, o Expressionismo) que está, em 

diferentes graus, ligado ao grotesco romântico e que se desenvolveu sob a influência 

do Romantismo; outro, formado pela linha realista (Thomas Mann, Bertold Brecht, 

Pablo Neruda, entre outros) e que tem a sua origem no realismo grotesco da cultura 

popular35. Pouco se demora Bakhtine no séc. XX. O seu foco de interesse é, 

sobretudo, o “período dourado” da cultura carnavalesca e a obra de Rabelais. 

      É provável que Bakhtine tivesse sido influenciado pela associação entre a estética 

anti-clássica e a crítica social que dominou o modernismo artístico da revolução russa 

pois as suas ideias já tinham sido traçadas em 1929, no seu primeiro ensaio sobre 

Dostojewski. Nesse caso, teria sido mais o seu conceito de “grotesco”, imbuído na 

vanguarda moderna, que teria permitido iluminar de outro modo a cultura carnavalesca 

da Idade Média do que o resultado da pesquisa desta a iluminar o grotesco. Bakhtine 

– místico talvez pela sua natureza russa –, ao citar o Esclarecimento de Goethe, de 

1828, no qual este defende a ideia de um Deus ou uma intenção criadora 

essencialmente lúdica e grotesca (“Vê-se aí um pendor para uma espécie de 

panteísmo. Ainda para mais, na base de fenómenos mundiais supõe-se uma criatura 

inconcebível, incondicional, humorística, que se contradiz a si própria, e tudo pode 

acabar num jogo extremamente sério”36) revela, no fundo, a intuição interior 

subjacente ao conceito do grotesco e à sua dimensão mística quase religiosa, da qual 

decorre a sua capacidade de renegar o Um primordial. 

      Através deste seu conceito de realismo grotesco, Bakhtine, cria uma espécie de 

“anti-metafísica metafísica” do grotesco pois este é definido transhistoricamente. Esta 

transhistoricidade do grotesco entra, sob um certo aspecto, em contradição com a sua 

definição como algo adverso a toda a tentativa de abstracção, algo que passa, em 

constante mutação, nivelando pelo baixo o que se eleva acima da terra: “assim que o 

grotesco se coloca ao serviço de uma tendência abstracta ele desnatura-se 

fatalmente. A sua natureza profunda é, com efeito, exprimir a plenitude do contraditório 

e a dupla face da vida que compreende a negação e a destruição (morte do antigo) 

consideradas como uma fase indispensável, inseparável da afirmação do nascimento 

                                                
35M. Bakhtine, op. cit., p. 97. 
36M. Bakhtine , L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance,  «On y voit un penchant pour une sorte de panthéisme. De plus, sur la base des 
phénomènes mondiaux on suppose une créature inconcevable, inconditionnelle, humoristique, 
qui se contrdit elle-même, et tout peut déboucher sur un jeu extrêmement sérieux», p. 255 
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de qualquer coisa de novo e de melhor”37. Sob outro aspecto, poderemos considerar 

que esta contradição encerra já em si a semente da sua morte, estando, por isso, em 

coerência com o realismo grotesco. Quando o grotesco cai sob o jugo de uma 

tendência abstracta, esta transforma o aspecto material da imagem grotesca em 

exageramento e o que era antes signo de abundância e passamento de si, torna-se 

em mera caricatura de si38. 

     Deste modo, também o conceito de realismo grotesco de Bakhtine estava 

destinado a perecer com o tempo para dar origem a outras formas de grotesco mais 

adequadas aos novos tempos. No contexto dos movimentos contestatários dos anos 

60 e 70, Michael Bakhtine, e a sua teoria do realismo grotesco, era muito popular. Na 

altura, acreditava-se que era possível, através de uma rede internacional, expandir 

ideais e concretizá-los politicamente. No pós-guerra, muitos movimentos artísticos 

surgiram – na linha do Dadaísmo e do seu ataque à cultura burguesa –, tendo agora 

como alvo o capitalismo e o imperialismo. Os situacionistas, nos anos 50, em torno de 

Guy Debord, procuravam a permanente subversão da ordem através de estratégias de 

Détournement e Derive. Nos anos 60, o movimento Fluxus, iniciado por George 

Maciunas, pelo menos segundo a ideia dos seus fundadores, tinha como intenção a 

criação de um movimento democrático que reunisse todas as diferentes tendências 

artísticas. O grupo vienense também utilizava, para além das artes visuais, a literatura, 

a poesia e a música como armas de subversão do establishment. A partir dos anos 60, 

adoptavam estratégias mais radicais e agressivas, praticando actos em público que se 

filiavam nos rituais dionisíacos e utilizando o sangue e excrementos.  

        Contudo, o decorrer dos acontecimentos levou a perder a esperança de, através 

da praxis, mudar para melhor o comunismo e o socialismo realmente existentes. A arte 

permaneceu sem uma verdadeira influência nos sistemas de ordem social. Também o 

apelo a uma base democrática e a uma cultura popular revelou-se pouco sustentável 

face às condições reais de existência. A teoria do realismo grotesco, que apelava a 

rituais carnavalescos, à libertação total da sensualidade, à abolição das fronteiras 

público/privado, levantava questões como a transmissão de doenças sexuais, como a 

SIDA, a sustentabilidade do carnaval enquanto cultura orientadora, etc. Perante o 

fracasso das tentativas de alterar as estruturas sociais, aos movimentos artísticos 

seguintes apenas lhes restou a liberdade de se despedirem da arte com toda a pompa 
                                                
37 M. Bakhtine , op. cit.,  «Aussitôt que le grotesque se met au service d´une tendance abstraite, 
il se dénature fatalement. Sa nature profonde est en effet d´exprimer la plénitude de 
contradictoire et à double face de la vie qui comprend la négation et la destruction (mort de 
l´ancien) considérées comme une phase indispensable, inséparable de l´affirmation de la 
naissance de quelque chose de neuf et de meilleur» p. 72. 
38 M. Bakhtine , op. cit.,p. 72. 
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e desrespeito possíveis. No future exprime laconicamente o mote da geração punk. 

Albert Oehlen e  Martin Kippenberg, que surgiram deste contexto, utilizaram de novo o 

riso como arma, já não para mudar a sociedade, mas para lhe mostrar o seu espelho. 

Esta nova forma de grotesco também utiliza motivos dos rituais carnavalescos, mas 

não tem a pretensão de constituir uma alternativa melhor. 

      O grotesco, enquanto contra-cultura ou catalisador social, perdeu o seu significado 

pois uma contra-cultura ou uma anti-arte apenas fazem sentido quando os sistemas de 

ordem e de cultura sociais apresentam estruturas claramente definidas. Estas 

estruturas foram perdendo os seus contornos ao longo do séc. XX. A sociedade dos 

desamparados metafísicos e religiosos tornou-se – sem um transcendente que lhe 

confira profundidade –, uma sociedade plana, uma “sociedade do espectáculo” como 

Guy Debord formulou. Da sua posição periférica e marginal, o grotesco foi sendo 

apropriado gradualmente, passando para o centro e tornando-se um dos artigos de 

consumo da sociedade do entretenimento e do “fun”. O carnaval instaurou-se no 

quotidiano, desde os “reality shows”, às entrevistas políticas televisivas – cujas 

audiências marcam as eleições –, à telenovela parlamentar, as fronteiras entre o 

grotesco e o não grotesco tornaram-se indestrinçáveis. Neste contexto, os artistas, 

que remam sempre contra a maré, para criarem algo de novo têm de mudar de 

posição pois o seu inimigo já não é tanto o poder, que se infiltrou em todos os nichos, 

mas, em primeiro lugar, a reprodução da imagem pelos média que realmente cria a 

realidade política e social. Daí que o grotesco, a partir dos anos 80, tenha assumido 

um tom mais sério e tenha abdicado de estratégias colectivas passando cada artista a 

seguir o seu caminho pessoal. 

      Como vimos, nesta descrição bastante sintética e linear, o grotesco passou por 

várias transmutações, não sendo possível uma definição que esgote as formas em 

que este pode ser entendido. Contudo, pensamos poder traçar algumas estruturas 

fundamentais relevantes para a arte contemporânea. O grotesco forma um mundo 

aparte das formas civilizadas do belo, bom e verdadeiro, criando um território para o 

arcaico, o estranho, o diferente, o outro. As suas principais formas de expressão são a 

inversão, a distorção, a mistura de elementos heterogéneos e a transversalidade que 

têm por fim a criação de um mundo virado do avesso. Este contrapõe às convenções e 

princípios da hierarquia clássica apolínea, os princípios da desterritorialização e do 

acaso dionisíacos. 

      A noção de “corpo aberto”, inspirada no realismo grotesco de Bakhtine, é a que 

melhor simboliza este espírito. O corpo aberto pode-se distorcer, alargar ou diminuir, 

mutilar-se ou ganhar protuberâncias até se tornar anormal, sem princípio nem fim 
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porque é um corpo sem órgãos. As representações exageradas de barrigas, rabos ou 

narizes remontam à Antiguidade sendo características de imagens grotescas, como 

por exemplo em O Combate entre o Carnaval e a Quaresma de Peter Brueghel, O 

velho. Sob o ponto de vista contemporâneo, a mistura parece ser o elemento mais 

característico do grotesco, apresentando-se sob a forma de mutações, animais 

antropomorfizados, homens animalescos, ou meio-homem meio-animal, figuras 

quiméricas e fantásticas, como podemos encontrar nas obras de Cindy Cherman, 

Paula Rego, Pedro Proença, Oleg Kulig, Mathias Grünewald, Mattew Barney, entre 

outros. 

      A obra de Cherman contem, indubitavelmente, um certo elemento carnavalesco, 

pelo seu interesse pela mascarada e pela teatralidade e pela forma como encena a 

histeria como um método crítico. Até 1983, a sua obra tinha sobretudo como tema os 

estereótipos sociais, algemas invisíveis que retiram à mulher a capacidade de 

desabrochar. Nas obras deste período, como por exemplo, Untitled Film Studio, as 

críticas de Cherman estavam sobretudo ligadas a questões como o voyeurismo e a 

feminilidade enquanto farsa. Encenando-se a si mesmo, Cherman (fig. 24) parodia o 

modo como a feminilidade se constrói pela projecção do desejo masculino ao mesmo 

tempo que, através de pequenos detalhes incongruentes, impedia que o observador 

se absorvesse na contemplação consumista do “outro”: os seios artificiais tornam-se 

detectáveis, reduzindo a mulher a um fetiche de si mesma. A identidade revela ser 

descartável, um artigo recombinável numa rede de convicções pré-fabricadas que 

ocultam o vazio em lugar de um “Eu” autêntico e, em última análise, o descentramento 

e o histrionismo do sujeito.  

      O ano de 1983 marcou um ponto de charneira na sua obra. Depois de ter posto em 

causa todos os avanços alcançados pela mentalidade progressista do séc. XX, passa 

a reflectir a visão da vítima, representando histórias de morte, assassínio, violação, e 

outros incidentes39 sob o seu ponto de vista. Em lugar da figura humana disfarçada, 

surgem as próteses, os restos de mãos, de bocas, de narizes, seios e nádegas, como 

arqueologias de um crime Os corpos compõe-se de fragmentos de outros corpos, os 

membros distorcem-se, invertendo ou mudando a sua posição, os corpos tornam-se 

grotescos. A partir desta data, Cherman tem vindo a produzir crescentemente 

representações grotescas do corpo feminino, utilizando focinhos de porco, próteses, o 

vómito, etc. A estratégia de desconstrução da imagem de Cherman, contudo, 

permanece a mesma. De longe – devido à escala, ao brilho, ao colorido e ao aspecto 

culinário da forma –, o observador é levado a crer que se encontra na presença de 

                                                
39M. Bakhtine , L´œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, p. 72. 
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imagens do mesmo tipo das que são distribuídas pelos média. Contudo, ao aproximar-

se, o observador é surpreendido por detalhes que frustram a sua expectativa de prazer 

devido à sua associação com as vísceras, a sujidade, a velhice ou a morte. 

      À medida que o seu imaginário se vai tornando cada vez mais grotesco, a 

subversão das concepções dominantes de “mulher enquanto natureza”, e assim 

privada de ser um agente activo na vida cultural, vai-se tornando mais penetrante pois 

é no próprio espectador que a traição do seu olhar manipulativo se torna evidente. É 

através do exagero carnavalesco da relação Sado-masoquista entre o observador e, 

poder-se-à dizer, a sua vítima, que Cherman faz realçar a potencial violência do olhar 

sobre o outro, violência essa, no caso da diferença de género, que repousa na 

construção da beleza, perfeita e imaculada, a fim de incitar a sua violação. Esta 

dialéctica, é, obviamente, recuperada pela estratégia de mercado que empacota os 

seus produtos de modo a, publicitariamente, realizar o seu striptease na forma como 

se desembrulha o chocolate ou se retira a capa do automóvel. No fundo, é a dialéctica 

Sado-masoquista do jogo de sedução, cujo final é, deliberadamente, constantemente, 

adiado pela lógica capitalista para criar um estado de coitos interrumpus, i. e., o q.b. 

de insatisfação necessária para continuar o consumo e a produção desenfreada de 

objectos, sucedâneos de um verdadeiro encontro com o outro. 

      Por outro lado, através da desmultiplicação do sujeito, e para além do 

questionamento da política da identidade, Cherman mostra como o outro pode 

também ser o eu. Representando-se sempre como o sujeito fotograficamente, (em 

Film Stills, Disgust Pictures, History Portraits ou Sex Pictures) ou filmicamente (em 

Office Killer), Cherman encarna diferentes figuras – ficcionais, históricas, 

esquizofrénicas ou normais –, construídas através de pedaços de vidas ou de corpos 

contraditórios. Deste modo, revela como a identidade se tece através de uma trama 

entretecida pelo social e o individual, pelo olhar do outro, pelos sonhos e pesadelos 

que se vão imiscuindo uns nos outros num jogo de mistura, fusão e remistura, sendo, 

assim, algo como um corpo aberto. 

      O universo pictórico de Paula Rego a partir dos anos 80, altura em que deixou as 

colagens e introduziu a figuração na pintura, é povoado de figuras de interstícios: entre 

mulher e homem, entre o homem e o animal, entre o animal e o vegetal, entre o 

inanimado e o animado ou entre a morte e a vida (a infância e a velhice). A evolução 

das formas grotescas ao longo da sua obra condensa, de certo modo, a própria 

evolução histórica do grotesco. De início, as colagens, com o seu preenchimento 

exaustivo do vazio, a anulação da fronteira alto/baixo, a ausência de centro, evocam 

as formas grotescas da ornamentação. O ornamento – que, de certo modo, inspirou, 
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pela sua estética da fragmentação, o processo de criação da assemblage e a sua 

justaposição de elementos diversos –, é considerado por Rui Mário Gonçalves um 

elemento característico português remanescente na obra de Paula Rego e mesmo o 

fio condutor da criação da linguagem artística40. 

      Nos anos 80 – época em que Rego passou a introduzir a figuração e a pintar 

directamente sobre a tela em vez de utilizar as colagens –, poderemos considerar que 

o grotesco assume um lado cómico e burlesco. No início da década, o macaco, o urso 

e o coelho, criavam já um triângulo que levava à cena as relações de poder e a sua 

dialéctica, realçando a ambiguidade entre alimentar e devorar, entre proteger e 

diminuir e os mecanismos de expiação/incorporação da autoridade. As próprias 

fronteiras entre o sonho e a realidade, entre o ser e o estar desaparecem e as 

personagens podem mudar de corpos através dos diferentes quadros mantendo-se, 

no entanto,  sempre as mesmas. Como já tivemos a oportunidade de notar 

anteriormente, o amante tanto pode aparecer como urso (Macaco vermelho oferece 

uma pomba envenenada a um urso, 1981, fig. 25), ou como leão (Macaco vermelho 

bate na mulher, 1981, fig. 26); a mulher tanto pode surgir como pomba (Macaco 

vermelho oferece uma pomba envenenada a um urso, 1981) ou como uma criatura 

semelhante a uma cadela (O urso, a mulher do urso e o filho a brincar, 1981, fig. 27)41.  

      A antropomorfização dos animais salienta o lado do homem que se confunde com 

o animal: “ às vezes são bichos que parecem pessoas e outras vezes são pessoas 

que parecem bichos”42, i. e, a analogia que existe entre as diferentes formas da 

natureza, o modo como certas linhas se aparentam e partilham, de certa forma, algo 

de universal, “porque eu conheço um pessoa que é parecida com uma couve quando 

está triste...assim toda murcha”43. São essas analogias que o artista, mais ligado ao 

imanente, aquilo que aparece, consegue captar e que a linguagem – que apenas 

distingue das coisas a sua função relativa –, despreza como algo negligenciável em 

obras, por exemplo, como Macaco vermelho, Macaco jogador, Macaco a desenhar, 

                                                
40 R. M. Gonçalves, A arte portuguesa do séc. XX, Lisboa, Temas & Debates, 1998, “talvez o 
ornamentalismo seja uma característica portuguesa, verificável na modernidade do século 
vinte, e não apenas no refinamento da textura dos trajos representado por Nuno Gonçalves e 
nos estilos do Manuelino e Barroco”40; “[...] A poética dos mixed-média colheu do decorativismo 
remanescente mais o sentido da convivência entre as artes do que a mera repetição das 
técnicas do passado. As grandes colagens pop de Paula Rego (n.º 1935), de explosiva 
narratividade, são intensamente coloridas, carregadas de ornatos, e captam imagens de filmes 
de ficção científica, ou da cantora sambista Carmen Miranda, ou de procissões religiosas; [...] o 
ornato corresponde a esta auto-reflexividade da invenção do código comunicativo, é dela uma 
exibição tão adequada que se constitui como elemento motor da evolução da linguagem 
artística”, pp. 20-21. 
41 A. Nolasco, A Ironia e o grotesco na obra de Paula Rego, Lisboa, Faculdade de Letras [tese 
de mestrado], 2004, p. 204. 
42 H. Duarte, Paula Rego, Magazine de artes plásticas, vídeo, Lisboa, R.T.P., s.d. UMATIC, cor 
43H. Duarte, op. cit. 
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todas de 1981, Couve a engomar, Pioneiros, Narizes e olhos, Coelho e salada a 

chorar, Coelha grávida conta aos seus pais e Coelho e Couve a chorar, de 1982. É o 

exercício das analogias que transporta Rego para um mundo fora da linguagem que 

serve de ponto de partida para a articulação das narrativas. São estas que vão 

tecendo a criação.  

      Contudo, nunca é pretendido impor, através destas, uma única leitura, sendo, no 

caso de Paula Rego, a narrativa sempre parte constituinte da pintura e não algo 

exterior a ela que esta ilustre. A narrativa nasce simultaneamente com as formas não 

sendo separável destas. Segundo Paula Rego, por exemplo, na série do macaco, do 

urso e da mulher, a mulher do macaco – em que é representado o tema da traição e 

da vingança tratadas de forma trágico-comico-burlesca, num antítese das histórias 

trágicas clássicas do mesmo tema, como Otelo ou Hamlet –, a mulher do macaco 

torna-se  amante do urso e o macaco, ao descobrir que é enganado pela mulher, bate-

lhe enquanto ela segura o filho ilegítimo nas mãos (Macaco vermelho bate na 

mulher,1981, fig. 26). A seguir, o marido oferece ao urso a sua esposa, na forma de 

uma pomba envenenada (Macaco vermelho oferece uma pomba envenenada a um 

urso, 1981). Mas a mulher não tarda a vingar-se e agora é ela que, com as tesouras 

nas mãos mostra triunfantemente a cauda cortada do marido enquanto este vomita 

vinho (Mulher corta a cauda do macaco vermelho, 1981).  

     Na série Óperas, (fig. 28), realizada em 1983 para a exposição de arte inglesa em 

Nova Iorque, Eight for the Eighties, poderemos considerar que o grotesco assume um 

tom mais burlesco. Apesar de as histórias conterem também um lado cruel, o modo de 

representação – que adopta, com uma pincelada gráfica, o esquema narrativo das 

vinhetas de banda desenhada –, cria uma distanciação que torna as figuras menos 

trágicas. Contudo, a justaposição, sempre, de um elemento cruel com um elemento 

cómico, sem se diluírem um no outro, impede que as personagens se tornem 

meramente burlescas.      

      Enquanto que as pinturas do urso, do cão e do macaco, assim como as Óperas, 

sobretudo as últimas, evoluíam na superfície plana como o ornamento, a partir de 

1986, Rego passou a introduzir a perspectiva e a figura humana. A partir desta data, o 

grotesco na obra de Paul Rego vai perdendo o seu lado cómico e burlesco tornando-

se num grotesco carnavalesco que se exprime sobretudo pela inversão das 

hierarquias, tanto sociais, como sexuais, abolindo a diferença entre o Alto e o Baixo. A 

série As meninas e o cão, de 1986 marca um ponto charneira a partir do qual são 

utilizados cada vez mais elementos pictóricos que criam a ilusão espacial, como a 

sombra própria, o claro-escuro, a perspectiva e a figura humana. As narrativas vão-se 

tornando mais complexas, sendo ampliadas para uma maior escala em obras como As 
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criadas, ,(fig. 29),O cadete e a sua irmã, A filha do soldado e A filha do polícia, de 

1987, que foram exibidas na exposição Serpentine, em 1988, representando cenas 

familiares, geralmente passadas no exterior ou iluminadas por uma luz exterior. Em A 

filha do polícia, assim como em As Criadas, a figura masculina é marcada pela 

ausência. Como já referimos noutro lugar, o tema nestas pinturas assim como em A 

família, é o topoi da subversão do poder. A bota que a filha engraxa é claramente um 

símbolo fálico44. Como Freud escreveu, em Três Ensaios sobre a sexualidade, «aquilo 

que substitui o objecto sexual é uma parte do corpo (o pé ou o cabelo, por exemplo) 

em geral totalmente inapropriada para fins sexuais, ou então qualquer objecto 

inanimado que tenha uma relação assinalável com a pessoa que substitui ou, de 

preferência, com a sexualidade dessa pessoa (exemplo: peça de vestuário ou roupa 

interior)”45. O poder masculino é aqui subvertido, pois ele é penetrado pela mão da 

filha que engraxa, invertendo a hierarquia sexual46.  

      É sobretudo a partir de 1986 que o grotesco carnavalesco, mais corporal, mais 

baseado na experiência através do corpo, começa a tornar-se mais explícito. As 

Criadas, é inspirado na famosa peça de Genet do mesmo nome, de 1947, e é também 

a primeira pintura de grande escala em que a pintora utiliza Lila Nunes como modelo47, 

representando-a aqui como uma figura de feições faciais masculinas e corpo pequeno 

e atarracado. O momento que antecede uma fatalidade é expresso pela ambiguidade 

do gesto da criada, hesitando entre tratar ou matar, enquanto coloca a mão no 

pescoço da ama de costas. Aqui denota-se o gosto por esta figura, a inversão, que se 

iria tornar uma constante e que é um símbolo do grotesco carnavalesco. Assim, 

também em Avó Rego coloca uma velha decrépita (Avó), (fig. 31 e 32) em lugar de 

uma Madona virginal aludindo às pinturas rafaeleanas da virgem e em Maria Madalena 

e Marta e em Versão de Hogarth (fig. 33 e 34, 35 e 36) em lugar do corpo Cristo 

sublimado, coloca um homem pesado e mole subvertendo a tradição pictórica da 

representação da deposição de Cristo48.  

       Na Versão de Hogarth de Paula Rego (fig. 37), a utilização do tríptico na tradição 

pictórica é subvertida pela colocação das acções, não no centro, mas nos lados no 
                                                
44 Esta é opinião é reiterada por John Mc. Ewen; “The Policeman´s daughter...her symbolically 
sexual relationship to her father is evident”, “”A Filha do Polícia [...] A sua relação sexual 
simbólica é evidente”,  (John Mc. Ewen, Paula Rego, London, 1992, p. 20). 
45 S. Freud, Sexualleben, in, Studienausgabe, vol. V, Frankfurt am Main, S. Fisher, 1978, “Der 
Ersatz für das Sexualobjekt ist ein allgemein für sexuelle Zwecke sehr wenig geeinigter 
körperteil (Fuss, Haar) ode rein unbelebtes Objekt, welches in nachweisbarer Relation mit der 
Sexualperson, am besten mit der sexualität derselben, steht. (stüecker der Kleidung, weisse 
wäsche”, p. 63. 
46 A. Nolasco, A Ironia e o grotesco na obra de Paula Rego, p. 188. 
47J. Mc. Ewen, Paula Rego, London, Phaidon, 1992, p. 74. 
48 Já tínhamos tido a oportunidade de fazer a mesma comparação em Ana Nolasco, A Ironia e 
o grotesco na obra de Paula Rego, p. 221 
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painel central, Lições. No painel esquerdo, O Contrato, uma mulher vestida à “moda 

de Tatcher”, combina o casamento com a sua futura nora. Os futuros noivos estão 

pegados às mães, estão alheios à situação. Ela, de branco vestida com um vestido de 

festa indiano comprado em Brick Lane; ele, com um fato completo. No painel direito, 

Naufrágio, segura o marido, arruinado, depois de os credores terem levado tudo, e 

terem deixado apenas uma boneca preta e um papagaio, vestígios de uma ida ao 

Brasil. 

      O que caracteriza o grotesco, como vimos, é a exibição de zonas de trânsito, 

passagens para lá das fronteiras do socialmente tolerável, mostrando o 

franqueamento de diferentes estados. Se a série As Meninas e o cão retratava a 

criança precoce, o adulto que a sociedade prefere ignorar através do mito da criança 

assexuada e sem maldade, na série As mulheres-cão começa a germinar o seu 

contrário: a criança que permanece no adulto e que a sociedade obriga a sufocar. Em 

Maria Moisés, a violência surge catalisada pela repressão dos sentimentos, que 

acabam por fazer explodir os frágeis contornos da identidade da figura grávida cujo 

rosto se assombra numa contorção de desespero. Deste modo, como já referimos 

noutro lugar, o grotesco, utilizando a metáfora simbólica do corpo, “tem preferência 

pelas zonas de transição entre a vida e a morte, preferindo representar a velhice e a 

meninice ao auge da juventude, que corresponde ao ideal clássico, os estados de 

gravidez, de doença, física ou mental, de loucura ou embriaguez aos estados em que 

é o sujeito que, através de uma decisão consciente, controla a sua mente e o seu 

corpo”49. 

       Assim, por exemplo, em A Convidada, a convidada está visívelmente embriagada 

não conseguindo manter o decoro que estas situações exigem, criando uma cena, 

neste caso, o cómico-grotesca. Em As Avestruzes (fig. 30), 1995,  as personagens não 

têm, também, consciência da disparidade entre os sonhos e a realidade, tornando-se 

lastimáveis. As personagens de Rego, ou vivem presas nas suas ilusões, como nas 

Avestruzes ou na série da Branca de Neve, ou sentem-se desconfortáveis no seu 

corpo não possuindo o inteiro domínio deste,  como em S/Título, a primeira pintura a 

pastel. Se o que caracteriza o espírito clássico é a abstractização das coisas, o 

elevamento das suas peles materiais, como as cascas de uma cebola, até obter um 

modelo abstracto, o que caracteriza o grotesco é, pelo contrário a corporalização e a 

intensificação da experiência. 

      Como comentou a própria, Rego partilha o gosto pelo espírito carnavalesco e sua 

inversão jubilatória da ordem sendo este o lado português com que sente maior 

                                                
49 A. Nolasco, A Ironia e o grotesco na obra de Paula Rego, p. 212. 
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afinidade: “[...] há duas correntes em Portugal: os sardónicos, os carnavalescos, da 

“boa vida”, os poetas, os escritores, os ceramistas, os que vivem nas margens. Depois 

há o outro lado, o lado nostálgico dos que sentem a saudade, Pessoa, o Império, o 

sebastianismo, e tudo o resto. Celestina está na primeira categoria; é a categoria que 

eu admiro.”50 Este grotesco carnavalesco, que Paula Rego toma bem cuidado em 

distinguir da caricatura51, bebe, por um lado, na falta de sentimentalismo do humor 

popular português, cujo exemplo paradigmático é Rafael Bordalo Pinheiro, por outro, 

na experiência interior do corpo feminino marcado pelos ciclos da narureza e sujeito à 

metamorfose.  Como afirmou Victor Willing em 1982, “os portugueses estão bastante 

conscientes das fragilidades das hierarquias e da comédia que deriva do seu 

desmoronamento”52. São Carlos era o local onde, antes da Revolução, se podia 

assistir ao espectáculo da alta sociedade da época e da ópera: “no palco e no 

auditório a trágico-comédia manifestava-se em toda a sua grandeza”53. Como relata 

Willing, o Presidente sentava-se entre as camélias enquanto novas conquistas eram 

feitas e reputações desfeitas54. A consciência da precariedade da glória, assim como a 

crença no fado que embebem o português no fatalismo, são características 

profundamente portuguesas e antecipam, à partida, o grotesco, o arrebatamento do 

indivíduo pelo destino que tudo vira do avesso.  

      Por outro lado, a intima convicção, à partida, da inutilidade dos actos humanos e 

da glória propícia o espírito carnavalesco da festa e da divagação a que Rego se 

referia. A figura de Zé Povinho criada por Bordalo, por quem Rego sempre demonstrou 

ter grande interesse55, dá corpo ao humor português popular que junta o prazer de 

viver à consciência da efemeridade da vida. Bordalo, assim como Rego, como já 

tínhamos referido noutro lugar, “tinha uma sensibilidade cénica criando as cenas como 

                                                
50 E. King, Celestina´s House, London, Aboot Hall Art Gallery, 2001, “There are two strands in 
Portugal: the sardonic, the lively, the carnivalesque, the “full of beans”, the poets, writers, 
potters, those who are ribald. Then there is the other side; the nostalgic, those who are longing, 
Pessoa, the Empire, Sebastianism, end that sort of stuff. Celestina is in the irst category; it´s the 
category I admire.”, p. 13. 
51 Rego sempre se distanciou da caricatura, sentido mais proximidade com os pintores que 
procuram captar o lado negro da alma humana, como nota Ruth Rosengarten, “Para Rego, as 
figuras são grotescas, uma palavra que ela tem o cuidado de distinguir da caricatura. A 
caricatura é o escarnecimento; grotesco, deriva de grotto, descreve o escuro, o secreto, o lado 
vulnerável do carácter da mulher.”, em: Paula Rego: The Dancing Ostriches from Disney's " 
Fantasia, J. McEwen, S. Kent, London, Saatchi Gallery, 1996, p. 53. 
52 Totah Gallery, Paintings, London, Totah Gallery, 1982/1983, “The portuguese are keenly 
aware of the fragility of the hierarchies and the comedy wich derives from their disruption”, “os 
portugueses estão muito conscientes da fragilidade das hierarquias e da comédia que deriva 
da sua ruptura”.    
53Totah Gallery, op. cit. 
54 A mesma observação já tinha sido feita em Ana Nolasco, A Ironia e o grotesco na obra de 
Paula Rego, p. 166. 
55 Por exemplo, numa entrevista com Anabela Mota Ribeiro, publicada a 1. 02. 2003 no Diário 
de Notícias, , p. 10, entre outros. 
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um dramaturgo, num palco bidimensional. Estilisticamente poder-se-ia afirmar que o 

humor de Rego, sensivelmente a partir de 1986, tem uma raiz comum com Rafael 

Bordalo que se manifesta  na minúcia do  detalhe, no carácter burlesco das 

personagens  e das situações, na versatilidade do corpo das mesmas. Assim como as 

mulheres de Rego, Zé Povinho não possui os instrumentos conceptuais para analisar 

a situação de que é vítima sentindo-a visceralmente no corpo (...) Zé Povinho é 

imparcial: (...) é indiferente se a carga que transporta são os regeneradores ou os 

progressistas, pois ele apenas lhes sente o peso, não lhes vê as caras“56. Também 

Paula Rego tem consciência que "a vida está cheia de homens a fazerem um grande 

gesto e a caírem de cú"57, exprimindo “a sua exasperação com a vanglória masculina 

que se esconde por detrás do heroísmo e das hierarquias da arte"58, tentando sempre, 

como Willing notou, "tirar a cadeira"59 atrás das grandes emproações românticas.  

      A esta consciência sempre se aliou uma profunda rebeldia contra o poder, que, na 

sociedade, é predominantemente masculino. A sua obra é feminista, como afirma Ruth 

Rosengarten «uma obra [...] feminista no sentido mais profundo do termo »60. É 

através da metáfora do corpo da mulher como terra colonizada, mais explicitamente, A 

primeira missa do Brazil61, que Rego cria uma outra linguagem como forma de 

expressão de uma forma de sentir profundamente feminina e ambígua que se revolta, 

também, contra a colonização da pintura, metáfora da mulher, pela tradição pictórica 

masculina. 

  

 

                                                
56A. Nolasco, A Ironia e o grotesco na obra de Paula Rego, p. 219. 
57 F. Bradley, Paula Rego, London, Tate, 2002, p. 21. 
58 F. Bradley, Paula Rego, p. 21. 
59 No prefácio do catálogo da exposição Paintings, na Edward Totah Gallery op. cit. 
60 M. Holloway e R. Rosengarten, Secrets dévoilés, Paris, F. C. G., 1999, «une œuvre   
féministe au sens plus profond du terme», p. 28. 
61Como nota, também, Ruth Rosengarten no mesmo ensaio acima citado “Plutôt que de voir 
dans ce tableau l ´image du sacrifice, je prétendrai que P. R. révèle non seulement les 
mécanismes de la colonisations de l ´Autre et de la pratique prédominante du pouvoir qui s 
´exerce sur ce peuple soi disant exotique du Brésil ainsi que sur le corps de la femme.», «Mais 
do que ver neste quadro a imagem do sacrifício, eu defenderia que Paula Rego revela não só 
os mecanismos das colonizações do Outro e da prática dominante do poder que se exerce 
sobre este povo, por assim dizer, exótico, do Brasil, assim como sobre o corpo da mulher.», p. 
11. 


