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III.2  KINISMO: PETER SLOTERDIJK  E AS FORMAS DE SUBVERSÃO DO PODER 

 
      Kant apelou de ousadia o acto de fazer uso da sua própria razão, no seu famoso 

texto, Was ist Aufklärung? de 1784. Segundo Sloterdijk, apesar de Kant limitar a razão 

ao âmbito da subjectividade, trai uma fé num “acordo mudo entre a natureza e a 

razão”, ([…] ein stummes “Entgegenkommen” der Natur auf Vernunft)1 pela estreita 

associação que faz entre o uso da razão e a ousada confiança, sendo, no fundo, a 

ousadia que faz o pensamento iluminista conceber uma orientação do mundo racional. 

Partindo do mesmo princípio, salienta a urgência da ousadia como forma capaz de 

transgredir a reprodução do mesmo e de, assim, abrir uma brecha para o diferente, 

quebrando o feitiço de Narciso: 

 

“Só da ousadia deste [do Iluminismo] se pode ainda desenvolver um futuro que 

seja mais do que a reprodução alargada do pior passado. Uma tal ousadia 

alimenta-se das afluências, tornadas tão ténues, da recordação de um 

espontâneo pôr-se-em-acordo com a vida. Quando as antigas doutrinas 

tentavam falar de uma “razão objectiva”, queriam também, com intuito 

terapêutico, lembrar a um mundo totalmente “alheado” desde o início da 

avançada era cultural, que talvez as coisas possam voltar a fluir e a estar em 

acordo quando nós, enquanto sujeitos, desarmarmos, e nos retirarmos para o 

“deixar-fluir”[Seinlassen]”2. 

 

      Segundo Sloterdijk, a crítica da ideologia moderna degenerou-se porque se 

afastou da sua raiz, a saber, a grande tradição satírica que tem a sua origem filosófica 

no cinismo clássico.3 A tradição satírica sempre utilizou como arma o motivo do 

desmascaramento tendo a ousadia de pôr a descoberto, fazendo cair a máscara 

através do riso. O afastamento da crítica da sua origem teve lugar, segundo o autor, já 

com o marxismo e a sua pretensão a pensar em lugar do indivíduo, coisificando-o. De 

certo forma, ao considerar o sujeito como um produto das condições materiais, 
                                                
1 P.  Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, p. 950. 
2 P.  Sloterdijk,op. cit., “Solcher Mut speist sich aus den so dën so dünn gewordenen Strömen 
der Erinnerung an ein spontanes, von niemandem gemachtes In-Ordnung-sein-können des 
Lebens. Wo die alten Lehren von “objektiver Vernunft” zu sprechen versuchten, wollten sie in 
einer seit dem Beginn der hochkulturellen Ära durchaus “entfremdeten” Welt in therapeutischer 
Absicht auch daran erinnern, daβ die Dinge vielleicht wieder in Fluβ und Ordnung kommen 
können, wenn wir als Subjekte abrüsten und von seriös getarnten, zerstörerischen Aktivismen 
ins Seinlassen zurücktreten”, p. 952. 
3P.  Sloterdijk, op. cit., p. 55. 
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transforma-o num objecto, desenvolvendo toda uma espécie de “teoria da 

conspiração” segundo a qual as aparências são sempre enganadoras, i e., fachadas 

de um poder invisível que tem nas mãos os fios que tecem a sua vida.  

      Deste modo, a crítica marxista entrou em contradição, pois se, por um lado, aspira 

à libertação da consciência dos indivíduos, por outro, considera-os, no mesmo 

movimento, como seres sem espessura psicológica, meros suportes da sua função 

social. O processo pelo qual se teria, segundo a teoria marxista, de atingir a sociedade 

sem classes seria tão árduo e exigiria uma tal planificação do Estado que, para ser 

cumprida, os homens teriam de sacrificar a auto-iniciativa de pensarem por si. Assim, 

a dialéctica marxista entre o material e o ideal falha em não ter em conta a própria vida 

do corpo social que não se pode moldar como uma matéria inerte a uma utopia para 

depois, despertar, subitamente, uma vez esta utopia atingida. A dialéctica marxista 

transformou-se, na prática, numa outra forma de ideologia em que o material se 

apropria do ideal dando lugar, não a uma simbiose entre uma tese e uma antítese, 

mas a um materialismo reforçado. Tendo-se, nas palavras de Sloterdijk, 

“aburguesado”, veste fato e gravata, para não perder o ar sério e renega a sua origem 

na tradição da sátira. A fim de ganhar um lugar no céu, toma a forma da teoria para 

aceder, assim, à imortalidade das páginas e ser arrumada entre os livros da prateleira. 

Segundo Sloterdijk, a crítica, para ganhar vitalidade, tem de voltar à sua forma 

“figurada” e deixar de se inchar como um balão com as teorias grandiloquentes para 

abraçar a irreverência e o arrojo.  

       No conceito de “materialismo dialéctico”4, criado por Sloterdijk, ao que ele apela – 

considerando-o uma forma de existencialismo inaugurada pelos cínico –, a síntese não 

resulta, como na dialéctica marxista, no enfraquecimento ou na subtracção de um dos 

termos pelo outro, mas na encorporação, por uma espécie de osmose, das duas 

antíteses, impedindo deste modo a reprodução da estrutura de poder: “incorporar uma 

doutrina significa tornar-se no seu médium […] Ouvindo aquilo que é corporizável, 

permanecemos protegidos da demagogia moral e do terror das abstracções radicais, 

não susceptíveis de serem vividas”5. 

       A noção de praxis que Sloterdijk defende não é a noção de praxis como um agir 

que considera o mito central da modernidade – o “agitacionismo”, que é, no fundo, 

apenas uma inversão da poesis e da teoria –, mas como um “deixar-fluir”, uma espécie 

de contemplação activa. Para desmistificar a noção de praxis como correlativo 

necessário da razão-acção, a filosofia prática teria de tomar consciência de que se 

deixou iludir pelo mito da acção e de que a sua aliança com o constructivismo e o 

                                                
4 P.  Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, p. 55. 
5 P.  Sloterdijk,op. cit., pp. 203-5. 
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activismo a impediu de se dar conta de que o conceito mais elevado do 

comportamento não é a acção mas o deixar-acontecer, o ser capaz de largar as coisas 

que passam por si e que agem através de si6. Só deste modo é que se pode 

contraplacar a sede infinita do poder, o desejo insaciável de se ter sempre aquilo que 

não se tem e que traz a vã glória humana. Onde se põe de lado a acção, o nega-ócio 

do comércio mundano, não há lugar para o arrastamento por automatismos de auto-

reprodução ou projectos que se emancipam do Homem e o instrumentalizam. Deste 

modo, o Homem fica salvaguardado de ir a correr atrás de objectivos brilhantes e de 

sofrer hoje por um amanhã que nunca chega. Sloterdijk apela, assim, ao regresso às 

fontes do Iluminismo, a um estar-consciente no Aqui e Agora, suspendendo as 

amarras da possessão das ideias pré-estipuladas que nos afastam, e, até, dispensam 

da própria vida. A acção que arrasta o homem acaba por se tornar no espantalho do 

ser, como uma placa que marca a sua ausência. O ser transformou-se num estar-fora, 

uma morada nenhures.  

       Apesar do modo de ser activo fazer parte constitutiva do ser humano, este, 

originalmente, parte de um deixar-acontecer. O passivo é a matriz do activo, como 

observa Sloterdijk7. Segundo o filósofo, Diógenes inaugurou, com este seu modelo de 

emancipação e contenção, todas as virtudes de renúncia das quais os tempos 

modernos, com o seu ethos de auto-afirmação, tão largamente se afastam. Na figura 

de Diógenes, o “vadio iluminado, o patético-natura irónico auto-suficiente” (“iluminierte 

Clochard, der selbstgenügsam-ironische Naturpathetiker”8), como Sloterdijk o 

denominou, faz-se sentir a influência do Oriente no ideal de contenção e de vazio 

positivo. 

      Luís E. Navia – que elaborou um aprofundado estudo sobre os cínicos na 

Antiguidade, Classical Cynism: a critical study –, considera que o cinismo constituía 

um conjunto de valores e princípios éticos e morais coerente, cujos principais 
                                                
6 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “In dieser Blendung konnte die praktische 
Vernunft nicht einsehen, daβ der höchste Verhaltensbegriff nicht Tun lautet, sondern lassen […] 
Nun kann sich zeigen, daβ ratio und Praxis nicht exklusiv zusammengehören, sondern daβ in 
einer Nicht-Praxis, einem Unterlassungsjhandeln, einem Geschehenlassen und Nichteingreifen 
höhere Einsichtsqualitäten zum Ausdruk kommen können als in jedem noch so durchdachten 
Tun”, p. 939, ”Na sua cegueira, a razão prática não conseguia perceber que o conceito mais 
elevado do comportamento não é agir mas largar…Agora pode-se mostrar que a Ratio e a 
Praxis não pertencem exclusivamente uma à outra mas que, ao invés, num não-agir, numa 
renúncia à acção, num deixar-acontecer e não interferir, podem vir à flor qualidades mais 
elevadas de pontos de vista do que em qualquer agir por mais ponderado que sejam”.  
7 P. Sloterdijk, op. cit., “[…] jedes Verfügunghandeln bleibt angewiesen auf das stabile Massiv 
des Unverfügbaren; jedes Verandern wird mitgetragen vom zuverlässigen Ausharren des 
Unveränderten; und alles Kalkulierte ruht auf dem unentbehrlichen Sockel des unberechenet 
Spontanen”, p. 939 “[…] toda a disposição do agir depende do massivo estável do indisponível; 
toda a alteração é arrastada pela persistência do inalterado; e todo o calculado repousa no 
pedestal impreterível do espontâneo incalculado”.  
8 P.  Sloterdijk, op. cit., p. 940. 
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conceitos se manifestavam, de forma aparentemente negativa, através dos seus 

ensinamentos e exemplos9. Estes conceitos englobavam, entre outras, as ideias de 

“uma vida segundo a natureza”10, racionalidade, sendo a pedra basilar destes 

conceitos a “clareza de espírito”11, da qual decorriam, automaticamente, todas as 

outras. O cinismo não era uma escola propriamente dita, mas um conjunto de filósofos 

unidos pelas mesmas ideias que apresentavam um estilo de vida e um comportamento 

semelhante  auto-denominando-se cínicos ou sendo como tal por outros denominados, 

tendo sido um movimento filosófico que durou cerca de oito séculos, desde o séc. IV 

a.C. até ao fim dos tempos romanos e que surgiu como reacção à decadência e 

hipocrisia da sociedade da época. 

      Sloterdijk distingue o cinismo clássico, o qual denominou de “Kynismus” – da 

origem grega do termo “kŷőn” (cão) –, do cinismo moderno, considerando este último 

uma consciência crítica que, ao mudar para a frente do poder12, se tornou numa “falsa 

consciência iluminada”13. Deste modo, segundo o autor, o cinismo original 

desvitalizou-se, tendo-se tornado, na maioria dos aspectos, na sua antítese. O cinismo 

clássico, ao qual Sloterdijk apela, era irreverente e insolente devido ao seu 

compromisso com um ideal de autenticidade. Criticava a moral vigente e as 

convenções sociais cuja hipocrisia pretendia desmascarar através da demonstração 

da verdade e do natural. O homem, nesta concepção, devia viver de acordo com a sua 

natureza. Sendo a natureza boa em si, o mal era considerado como aquilo que é des-

naturado. É em nome deste ideal que os cínicos clássicos praticavam um modo 

ascético de vida, renunciando aos bens mundanos. Eram reconhecidos pelos seus 

contemporâneos pela indumentária escassa que traziam. Vestindo-se apenas com 

uma túnica ou uma manta, traziam geralmente, à semelhança de Diógenes, também 

um cajado e uma bolsa de duas faces. Viviam em grupo e praticavam todas as suas 

acções em público. Acima de tudo estava a verdade, e, para esta ser entendida, era 

preciso o choque. Daí serem chamados os “kinikos” de “kŷőn” (cão, em grego), porque 

ladravam, i e., criticavam mordazmente. A sua crítica assentava numa prática que 

corporizava este ideal de naturalidade opondo-se às convenções sociais e à sua 

hipocrisia. O Homem devia ser livre como o vento e virtuoso, porque são. Daí que 

desprezavam todas as formas de dependência do Homem de coisas exteriores, como 

a ambição, a gula, a luxúria e, até, o prazer. Para ser feliz o Homem precisa de muito 

                                                
9 L. E. Navia, Classical cynism: A critical study, Westport, Greenwood Press, 1996, p. viii. 
10 L. E. Navia, op. cit., p. viii. 
11 L. E. Navia, op. cit., p. viii. 
12 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “Der Herrenzynismus ist eine Frechheit, die die 
Seite gewechselt hat”,  p. 222. 
13 P. Sloterdijk,op. cit., p. 950. 
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pouco, sendo paradigmático desta filosofia de vida o famoso episódio que se conta em 

que Diógenes, quando o imperador Alexandre o foi visitar a Corinto e lhe perguntou se 

tinha algum desejo, este respondeu, “Aquilo que eu quero, não me pode dar. Saia da 

frente que me está a tapar o sol!”. Tudo o que o imperador lhe poderia dar não valia 

um raio de sol, a integridade entre os seus ideais e a sua prática de vida, i. e., o não 

ser escravo nem dos seus desejos nem dos dos outros.      

       Foi devido a esta radicalidade dos cínicos clássicos em viver o ideal de liberdade 

de uma forma tão consequente, sem nenhuma cedência à sociedade contemporânea, 

que Platão, quando lhe perguntaram a sua opinião sobre Diógenes, disse “é Sócrates 

mainómenos” 14, o que significa, “Sócrates endoidecido”. Para Sócrates, assim como 

para Diógenes, a liberdade e a integridade encarnadas estavam, para ambos, acima 

de tudo. Em contrapartida, o cinismo moderno, que Sloterdijk caracterizou como 

Dämmerung des falschen Bewuβtseins15 (crepúsculo da falsa consciência) baralha a 

verdade e a falsidade mentindo através da verdade. Como observou Sloterdijk “a 

modernização da mentira assenta numa sofisticação esquizofrénica; mente-se ao dizer 

a verdade” (“Die moderniesierung des Lügens gründet in schizoider Raffinesse; man 

lügt, indem man die Warheit sagt”16). Quanto mais se fala em nome da verdade, mais 

ela vai sendo traída. A “descoberta” do inconsciente por Freud deu azo ao 

desenvolvimento de toda uma mórbida atitude psicanalista que vai de par com uma 

sociedade cuja moral se vai lavando publicamente. A explicação psicanalista dos actos 

dos indivíduos e dos agentes sociais justifica-os, tornando-os impunes. 

Simultaneamente, floresce todo um exército de sub-sistemas com os seus 

especialistas em “desvios” e as suas tipologias. Como Sloterdijk observa mais à frente, 

“a fuga na confissão constitui um movimento típico da consciência moderna que tenta 

assim descartar-se da ambiguidade existencial de toda a moral. É esta que torna a 

consciência moral altamente vulnerável ao cinismo”17.  

      O iluminismo pressupunha as trevas onde se praticava o mal, que era tido como o 

fruto da ignorância. A crítica tentava iluminar os antros desprovidos da luz da razão. 

Daí o conceito básico de ideologia como “falsa consciência”, como uma visão 

deturpada, e por isso, falsa, da realidade. Ao caracterizar os tempos modernos como 

“o crepúsculo da falsa consciência”, isto é, um ambiente de cinismo profuso, 

                                                
14 D. R. Dudley, A History of Cynicism from Diogenes to the 6th Century, London, 
Methuen,1937, p. ix. 
15 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, p.33. 
16 P. Sloterdijk, op. cit., p. 93. 
17 P. Sloterdijk, op. cit., “Die Flucht ins Geständnis gehört zu den charakteristischen Bewegung 
des modernen Bewuβtseins, das die existentiellen Zweideutigkeiten jeglicher Moral 
abzuschütteln versucht. Sie ist es, die das moralische Bewuβtsein auf breiter Front dem 
Zynismus öffnet.”  p. 105. 
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caracteriza também a ideologia dos tempos modernos como uma ideologia do cinismo 

na medida em que todos “sabem o que fazem mas continuam a fazê-lo”. Se a nossa 

visão deturpada das coisas faz parte da própria realidade, ela já está, como notou 

Slavoj Zizek, inscrita nas próprias coisas18. Mas, a consciência de que a própria crítica, 

em última análise, é também uma ideologia, uma visão deturpada do real, que se 

dissolverá sempre com ela como um véu que esconde outro véu, dá azo ao cinismo 

moderno, que também se tornou numa forma de ideologia19 a qual mascara o facto de 

se continuar agindo com uma mão enquanto com a outra se constroem grandes 

teorias: sabe-se, no “sentido figurado”, e age-se “no sentido literal”, como se não se 

soubesse. Daí que Sloterdijk em A crítica da razão cínica defenda que o procedimento 

crítico-ideológico clássico se tornou obsoleto, sendo necessária uma crítica encarnada 

que contraponha a leveza do humor ao excesso de sentido da teoria.  

      O largar, soltar-se das coisas e do querer, permite à consciência não se focalizar 

apenas num ponto, circunscrito pelo desejo e dilatar-se, como uma espécie de vazio-

cheio, até à forma das coisas:  

 

“[…] O grande pensamento da Antiguidade tem a sua raiz na experiência de 

serenidade entusiasmada, quando, no auge do ter-pensado, o pensador se põe 

de lado, deixando-se  penetrar pela “revelação” da verdade. A abertura humana 

para o que, hoje – com pena e, simultaneamente, com nostalgia – 

denominamos “razão objectiva”, baseia-se para os Antigos em “passividade 

cósmica” e na observação de que o pensamento radical pode recuperar o seu 

inevitável atraso em relação ao mundo dado podendo, em virtude da sua 

experiência do ser, atingir o mesmo nível que o “todo.”20  

 

      Assim, a contemplação estética do mundo, o mundo visto como obra de arte no 

sentido nietzscheano, tem um lugar privilegiado, sendo um vector para o futuro, para 

uma sociedade em que não se faça convergir a consciência para nenhum 

monoteísmo, sempre susceptível de ser manipulado pela sede sem limite da vontade 

de poder. Neste contexto, a transgressão do ideal estético do belo faz parte da crítica 

                                                
18 S. Zizek, Mapping Ideology, London, Verso, 1994, “The mask is not simply hiding the real 
state of things; the ideological distortion is written into its very essence”, p. 312. 
19 S. Zizek, op. cit., p. 312. 
20 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft., “[…] Das groβe Denken der Antike wurzelt in der 
Erfahrung enthusiastischer Gelassenheit, wenn auf dem Gipfel des Gedachthabens der Denker 
beiseite tritt und sich durchdringen läβt vom “Sichzeigen” der Warheit. Menschliche Offenheit für 
das, was wir heute – zugleich mitleidig und nostalgisch – “objective Vernunft” nennen, gründete 
für die Alten in “kosmischer Passivität” und in der Beobachtung, wie radikales Denken seine 
unvermeidliche Verspätung im Verhältnis zur vorgefundenen Welt aufholen kann und kraft der 
Seins-Erfahrung auf gleiche Höhe kommt mit dem “Ganzen.”, p. 941. 
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à Metafísica no geral. Dado que belo, como disse V. Hugo, só há um, mas feios há mil, 

as formas de desafio à autoridade e as suas armadilhas teóricas, metamorfoseiam-se 

constantemente transgredindo o ideal estático do belo. Característico do cinismo 

clássico é, assim, o ataque à grandiloquência através de uma atitude de renúncia em 

adoptar as formas e as linguagens teóricas dos detentores do poder. Adoptando uma 

linguagem imagética, procura revelar a nudez do rei, a sua imagem não-desejada 

reflectida no espelho.  

      Segundo Sloterdijk, o cinismo moderno só pode recuperar a sua vitalidade e a sua 

eficácia crítica, se dissolver toda a finalidade que abre o hiato entre os meios e os fins 

e que instrumentaliza o sujeito. A arte, enquanto subsistema em relação à sociedade, 

não pode evitar fazer parte da estrutura que critica e não deve fugir a assumir o seu 

papel essencial como vector de uma sociedade futura e civilizadora, livre de todas as 

formas de monoteísmos que estrangulam o homem21. O kinismo, irreverente, funciona 

como antídoto ao cinismo difuso dos tempos modernos, indo para além deste, 

precisamente, por ser capaz de largar, em última análise, até o seu próprio eu cínico.  

      Contudo, a questão que se coloca em relação à arte é a de como é que as práticas 

kínicas da arte, que visam subverter os códigos estabelecidos e desmascarar a 

hipocrisia com que se “naturaliza” a injustiça, podem sobreviver à sua canonização 

pelo mundo da arte. Se o seu programa, a ter um, é o não ter programa, como pode 

ser construída uma nova forma social ou uma nova experiência do ser a partir dele? A 

semente da morte do cinismo está já contida no seu âmago, pois se desmascara todos 

os pontos de vista fixos como ficções, também tem que esgotar-se na crítica. Para ser 

fiel a si mesmo, o kinismo tem de mudar permanentemente. As técnicas cínicas têm 

de ser constantemente reinventadas para não serem assimiladas pela estrutura de 

poder que criticam. No limiar, entre a noite e o dia, entre o homem e a mulher, ligam-

se os opostos, uma arte tece-se de ambos, formando no seu reverso um desenho 

invisível. O riso permite ultrapassar as dicotomias, numa filosofia da afirmação positiva 

que engloba todas as formas do ser e do sentir, incluindo também as que foram 

socialmente relegadas para as margens. Contudo, o riso do kinismo distingue-se do 

humor puro por, no fundo, ter uma certa acidez. É uma atitude de desafio ao poder 

                                                
21 Numa entrevista com Susanne Lang e Jan Fededersen, publicada no Taz (23.12.2006) 
“Wenn es heute einen Weltkrieg gibt, dann hat er die Form eines Clashs der Monotheismen. 
Diese Antangonismen müssen zivilisiert werden […] Zum Beispiel die zivilisierende 
Überformung der Religion durch die Kunst […] wie es zugehen könnte, wenn die exclusive und 
eifernde Form des Monotheismus sich dank der Begegnung mit einer Fremdreligion in eine 
inclusive Kunstreligion verwandelt”,“Se houver hoje uma Guerra mundial, esta terá a forma de 
um choque entre monoteísmos. Estes antagonismos têm de ser civilizados […] Por exemplo, a 
modulação da religião através da arte [ …] o que poderia suceder se a forma exclusiva e 
agitada do monoteísmo se transformasse numa religião da arte graças ao com uma religião 
desconhecida”. 
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estando vinculado a este como o espelho ao que reflecte. Típica deste espírito é a 

atitude do Zé Povinho. É uma forma de subversão popular que se caracteriza, por um 

lado, pela sua radicalidade, por outro, pela irreverência e que é adoptada, de uma 

forma sofisticada, por artistas contemporâneos como Sarah Lucas em Get hold of this, 

1994, utilizando o “gesto” característico do Zé Povinho. 

      Face à degeneração do Iluminismo, o retorno às suas bases - segundo o autor, a 

tradição satírica e o cinismo clássico onde reside “o segredo da sua vitalidade, a 

irreverência”22 –, seria o único antídoto para o cinismo moderno. Na sua origem, os 

cínicos gregos antigos eram os irreverentes da Antiguidade por excelência. A figura de 

Diógenes, através da sua acção filosófica, marcou o momento em que surge pela 

primeira vez uma figura subversiva de “baixa teoria” que leva ao extremo a 

corporização, através da pantomima de um conceito do mundo (“Weltanschaung”). É 

neste momento, segundo Sloterdijk, que se dá a aliança entre a sátira e a pobreza23. 

Esta surge, em oposição à “elevada teoria” de Platão que cortou os laços com a 

corporização material a fim de fortalecer a argumentação do corset da lógica. 

Diógenes inaugura assim o diálogo não-platónico, o qual, por definição, se encontra 

em oposição ao diálogo platónico, aliando, por isso, o processo da pronunciação da 

verdade à ousadia e à irreverência. Sloterdijk denomina a dialéctica que está na base 

desta forma de argumentação através do corpo uma “dialéctica da desinibição” 

(Dialektik der Enthemmung24) a qual, pelo poder contagiante do riso, provoca uma 

desinibição afectiva propícia à crítica. Na sua psicossomática do cinismo, analisando a 

linguagem corporal dos órgãos, na sua aproximação íntima e convivial ao que é 

habitualmente descurado, em oposição à objectivização científica dos “grande temas”, 

Sloterdijk elege o rabo como o órgão, por natureza, mais próximo da dialéctica entre a 

liberdade e a necessidade: 

 

“O rabo é o plebeu, o democrata de raiz, o cosmopolita entre as partes do 

corpo, em suma, o órgão cínico elementar [“kínico”]. Ele fornece a base sólida 

material. Está em casa nas retretes de todos os senhores em todos os Países 

[…] pára nesta e naquela cadeira sem fazer objecções. Um rabo bem 

habituado não se deixa impressionar com a diferença entre um trono, um 

banco de cozinha, um banco e uma cadeira sagrada [...] Nunca perde de vista 

aquilo que é realmente importante […] o sentimento da altura certa é, no geral, 

um dos seus maiores fortes, pois os rabos desenvolvem logo desde muito cedo 

                                                
22 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, p. 202. 
23 P. Sloterdijk, op. cit., p.205. 
24 P. Sloterdijk,op. cit., p. 207. 
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um sentimento para aquilo que tem de ser logo e aquilo que pode ser adiado 

[…] Ser-aí vem antes do ser-assim; primeiro a existência, depois as qualidades; 

primeiro a realidade, depois o bem e o mal, o alto e o baixo. Assim os rabos 

são, aparte as suas tendências dialéctico-materialistas, também os primeiros 

existencialistas.”25 

 

      Sloterdijk exemplifica, com humor, a “razão alegre” que defende ao longo de toda a 

sua obra. O riso não é incompatível com assuntos importantes, pelo contrário, 

proporciona o ambiente de descontracção que deixa passar na festa a verdade 

disfarçada, fazendo surgir à superfície o que uma capa de gelo antes mantinha 

submergido. Uma das técnicas de provocar o riso é quebrar uma expectativa, como, 

por exemplo, no caso da arte, o ideal do belo que o seu público espera encontrar, ou, 

ainda, inverter as regras do jogo tornando-as visíveis enquanto tais, i. e., fronteiras 

arbitrárias de um jogo provisório. A mãe destas regras é a dicotomia platónica entre o 

ideal e o real, considerado sua mera cópia, que traça uma linha entre tudo o que 

existe, colocando de um lado o mal e o feio, do outro, o bem e o belo. Fruto desta 

regra é a divisão entre o cómico, representado na Antiguidade pela comédia, e o sério, 

pela tragédia, à qual era dada a primazia. Deste modo, se desnaturaliza o natural 

dividido entre estes dois pólos cujos extremos, na realidade, apenas existem como 

abstracções. 

      Na raiz da divisão entre o real e o ideal, o corpo e o espírito, está o medo que o 

Homem tem de encarar a sua própria morte. Como Feuerbach analisou, o medo de 

tomar o seu próprio cérebro como objecto do seu pensamento pois este encontra-se 

sob o estigma da morte enquanto que o corpo só pode ser percebido através de um 

acto cerebral, o cérebro só pode ser percebido através de si mesmo26. Da ausência de 

sensações dos nervos, o Homem é levado a deduzir a identificação entre a falta de 

consciência e a não existência. O cérebro é, assim, como o corpo aberto do Homem, 

                                                
25 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “Der Arsch ist der Plebejer, der Basisdemokrat 
und der Kosmopolit unter den Körperteilen, mit einem Wort das elementare kinische Organ. Er 
liefert die solide materialistische Basis. Auf den Klos aller Herren Länder ist er zu Hause […] 
Ohne Einwände hockte er auf diesem oder jenem Stuhl. Einem unverdorbenen Arsch imponiert 
der Unterschied zwischen einem Thron und einem Küchenschemel, einem Hocker und einem 
Heiligen Stuhl nicht besonders…Zeitgefühl ist überhaupt eine ihrer besonderen Stärken, denn 
Ärsche entwickeln von früh auf ein Gefühl für das, was sofort sein m uβ […]Er verliert nie den 
Blick auf das, worauf es letztlich ankommt, den festen Boden [...] Dasein kommt vor dem 
Sosein; erst die Existenz, dann die Qualitäten; erst die Wirklichkeit, dann Gut und Böse, Oben 
und Unten. So sind die Ärsche, von ihren dialektischen-materialistischen Neigungen 
abgesehen, auch die ersten existentialisten”, p. 285. 
26 L. Feuerbach, Wider den Dualismus von Leib und Seele, in, Gesämmelten Werke, Stuttgard, 
Fromman, 1960, “Meinen Leib nehme ich nuch durch den Hirnakt wahr, den Hirnakt aber nuch 
durch sich selbst”, p. 125, “só podemos pensar no nosso corpo através do acto cerebral, mas 
só podemos pensar neste através dele mesmo”.  
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“a nudez do Homem”27. Daí a dificuldade de o ser humano conceber o corpo como 

objecto do pensamento. A recusa em aceitar a finitude do indivíduo leva, também, a 

negar o infinito em si, a negar a possibilidade de se diferenciar dentro de si mesmo. O 

Homem fica, assim, reduzido a um nada para si. Como analisa Feuerbach, “a 

impossibilidade da alma ser objecto de experiência e a certeza da sua existência, que 

tem origem na identidade da nossa “sensação de nós mesmos” (Selbstgefuehls) e da 

sua permanente unidade obriga ao pressuposto da imaterialidade da alma. No 

entanto, esta não é um facto imediato mas um produto da abstracção e da reflexão”28. 

“Quando se reduz o corpo orgânico a determinações materiais abstractas, como aqui, 

à determinação de um composto orgânico de componentes separáveis, então é sem 

dúvida necessário explicar as manifestações do corpo orgânico que contradizem esta 

ideia através de um ser fictício de propriedades opostas […] quando se toma o 

cadáver como original de um corpo orgânico, torna-se evidente que a vida tem de ter o 

seu fundamento não no cadáver mas num ser diferente dele”29. Daí que a 

materialização da alma seja o correlato da desvitalização da matéria. De modo 

análogo, o que não se consegue conceber no real é projectado no ideal de tal modo 

que a relação se inverte entre o real e o ideal. O material surge, então, como uma 

sombra esfarrapada do ideal.  

      O Platonismo, aliado à promessa de um além feita pelo Cristianismo – através da 

cisão entre o real e o ideal, decalcada na separação entre o corpo e o espírito –, levou 

a uma crescente desvalorização do primeiro e ao esvaziamento do Eu num espírito 

puro e sem conteúdo. No seu livro Pensamentos sobre a morte e a imortalidade, 

Feuerbach divide a história deste processo em três épocas históricas30. A primeira 

abrange a civilização grega e romana. O cidadão romano colocava a comunidade 

acima dele e tinha o ideal cívico como máximo, e este era alcançável na sua vida. O 

mesmo sucedia com os gregos, e tal não podia deixar de ser pois, segundo 

Feuerbach, onde a representação do espiritual no real é feita através da sua 

visualização real, é invalidada qualquer cisão entre uma alma do além adversa à 

natureza e um corpo indigno de alma. A segunda época histórica inicia-se na Idade 

Média na qual a ideia de céu e inferno se tornou uma crença geral. Nesta época, o 

Homem ainda não tinha consciência da sua individualidade e colocava o seu eu no 

seio da comunidade cristã que lhe prometia salvação eterna. A aspirada verdadeira 

realização do ser a alcançar passa a estar para lá das fronteiras do além: “o ser é para 

                                                
27 L. Feuerbach, op. cit., “Der geöffnete Leib ist die Blösse des Menschen”, p. 128, “ o corpo 
dissecado é a nudez do homem”.  
28 L. Feuerbach, op. cit., p. 128. 
29 L. Feuerbach, op. cit., p. 131. 
30 L. Feuerbach, op. cit., vol. I, Gedanken über den Tod und der Unsterblichkeit, pp. 4-8. 
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ele não uma realidade, mas algo que se anseia e se acredita vir a alcançar no além”31. 

Se quisermos encontrar nesta fase do Cristianismo algo de semelhante à ideia 

moderna de imortalidade só a poderemos encontrar na crença da ressurreição do 

corpo32. Nesta altura, ainda não havia espaço para a cisão real/ideal pois a religião era 

um “artigo de fé entre outros artigos”33. A terceira época histórica é a Idade Moderna 

que viu surgir a ideia de imortalidade do indivíduo enquanto tal “sem nenhum véu” 

(ohne alle Verhüllung). A característica dos tempos modernos é que cada indivíduo se 

compreende como divino e infinito. Na pessoa de Cristo, o Cristianismo centralizava já 

a crença no indivíduo: a união com Cristo chegava a manifestar-se na idolatração de 

Cristo até à sua figura sensível. O Cristianismo desenvolveu-se até ao ponto em que já 

não era a pessoa de Cristo, mas a pessoa como tal que se tornou o centro do 

indivíduo. 

      O “pietismo” conduz ao racionalismo e ao moralismo, porque tem como único 

objecto o sujeito, que é o essencial e o infinito. Tal sucede porque, ao representar 

Cristo na sua subjectividade, o “pietismo” torna o sujeito no seu objecto central. Para a 

pessoa que se compreende como tal (pura personalidade) a vida é uma condição 

muito constrangente. Daí que tenha de existir uma vida “ […] cujo elemento seja claro 

e transparente como a mais pura água cristalina, através da qual a luz da 

personalidade possa brilhar livremente sem ser deturpada”34. No entanto, a pessoa, 

numa determinada posição real, é constantemente condicionada por “impulsos físicos 

e qualidades” os quais aspiram à sua essência, a pura personalidade, que permanece 

sempre como objectivo para o além. Esta pura personalidade é concebida como “uma 

abstracção desprovida de individualidade”. O corpo passa, assim, a ser visto como um 

descartável em relação à alma, subentendendo-se uma união casual e mecânica 

fundada a partir do exterior como se a alma, por alguma razão, tivesse de se adaptar 

ao seu novo provisório quarto enquanto espera pela “suite”, tornando material uma 

união que é inteiramente imanente.  

      É contra este dualismo que os cínicos se impõem através de uma tentativa de 

chamar a atenção para o sentido da matéria, obrigando os olhos, desabituados, a 

lerem o gesto, a verem as linhas escritas pela natureza. Nela, já tudo se encontra não 

                                                
31 L. Feuerbach, Gedanken über den Tod und der Unsterblichkeit, “Das Sein ist für sie nicht ein 
wirkliches, sondern ein nur jenseitiges, geglaubtes, ersehntes Sein”, p. 6. 
32 A crença na ressureição do corpo era “o símbolo, a imagem, a sombra antes da crença do 
indivíduo enquanto tal”, pois, como acrescenta Feuerbach, “Enquanto na natureza a sombra 
segue a coisa, na história a sombra precede a coisa”,  “In der Natur folgt den Schatten der 
Sache nach in der Geschicht aber geht der Schatten der Sache nach”, op. cit., p. 7. 
33 L. Feuerbach, op. cit., “Glaubensartikel unter andern Artikeln”, p. 7. 
34 L. Feuerbach, op. cit., […] dessen Element so hell und dursichtig wie das reinste 
Krystallwasser ist, so dass durch dasselbe unbeschänkt und ungetrübt das Licht deer 
Persönlichkeit durscheinen kann”, p. 8. 
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sendo necessárias legendas. Daí, também, o seu carácter exibicionista semelhante à 

performance. Como Luís E. Navia notou, “a filosofia assume nos cínicos a forma de 

uma inclinação e um carácter “exibicionista”. Os cínicos são comparáveis a artistas 

que se colocam a si mesmos em exibição e, ocasionalmente, criam das suas vidas 

toda uma performance para exprimir as suas ideias e os seus sentimentos. Diógenes 

tem sido referido como “um grande herói desta tradição e pode ser considerado o 

grande protótipo de muita arte performance”. Apesar dos seus actos e da sua 

impiedosa linguagem, frequentemente ele exibiu uma certa postura filosófica e a sua 

vida, assim como as vidas dos outros cínicos, tornou-se numa verdadeira performance 

teatral” 35. 

       A performance era repetida de forma exagerada, diversas vezes, e tinha por 

objectivo mudar os modos de vida tornando-os, aos seus olhos, mais racionais, i.e., de 

acordo com a natureza. Podem-se, assim, compreender os episódios que se contam 

sobre os cínicos como performances  exibicionistas: desde o famoso episódio em que 

Platão, na Academia, descreve o Homem como um ser bípede e Diógenes surge, 

empunhando uma galinha depenada, levando Platão a acrescentar “sem penas”, até 

ao relato de Diogénes Laércio que descreve como Crates, depois de ouvir Diógenes 

falar, converteu as suas possessões em moedas e as atirou ao rio, ou, ainda mais 

radical, o auto-emulamento de Peregrinus nos Jogos Olímpicos de 165 d.C. É um 

empenhamento com o seu corpo nos próprios ideais. Neste sentido, a nosso ver, o 

cinismo clássico é o oposto do cinismo moderno: enquanto que o cinismo moderno se 

caracteriza pela falta de princípios morais, ou seja, pela dualidade entre a teoria e a 

prática, o cinismo clássico é um entusiasta íntegro, possuindo um espírito positivo e 

afirmativo em oposição ao negativismo do primeiro.  

      A respeito da relação entre os dois cinismos, as opiniões dividem-se consoante a 

conotação que se atribui ao cinismo clássico: os que consideram os cínicos como uns 

bárbaros, tendem a ver uma estreita ligação entre o cinismo clássico e o 

contemporâneo, como, por exemplo, G. H. Lewes, que condenou o cinismo como 

“uma doutrina muito disparatada”36, os que entendem o seu comportamento como uma 

representação de ideias tendem a considerar os dois cinismos como antíteses, como, 

por exemplo, Luís E. Navia. Para Sloterdijk, a relação entre os dois cinismos é mais 

                                                
35 L. E. Navia, Classical cynism: A critical study, “Thus, philosophy assumed among the Cynics 
an ostensive inclination and an “exhibitionist” bent. The Cynic are comparable to artists who put 
themselves on exhibition and on occasion create out of their lives an entire performance for the 
expression of their ideas and sentiments. Diogenes has been refererred to as “great hero of this 
tradition, and arguably the great prototype of much performance art. Through his often shocking 
acts and merciless language, he exhibited a certain philosophical stance, and his life, no less 
than the lives of other Cynics, became an earnest theatrical perfomance”, p. 10. 
36 L. E. Navia, Classical cynism: A critical study, “ a very preposterous doctrine”, p. 5. 
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complexa: ambos são reacções contra a decadência e a hipocrisia das convenções e 

regras sociais, mas, enquanto que os cínicos clássicos reagiam com entusiasmo e 

honestidade, os cínicos modernos reagem através de um apagamento da consciência. 

Sloterdijk sublinha a dialéctica entre os dois, sendo ambos os cínicos, em última 

análise, dos poucos últimos moralistas, no fundo, que ainda sentem a fenda entre a 

realidade e a moral como uma ferida enquanto que, no resto do mundo, a moral 

continua dividindo-se sem quebrar37 nem deixar sombra de dúvida. Contudo, apesar 

de ambos os cinismos serem sensíveis ao sentimento moral, que num é sentido com 

espontânea naturalidade, no outro, como uma dolorosa ausência, divergem, 

essencialmente, nas suas manifestações: um manifesta-se na radicalidade e honra da 

sua acção, o outro pela fuga a qualquer forma de empenhamento e pela desconfiança 

militante.  

      Assim, a relação entre os dois cinismos, o clássico e o moderno, é complexa e por 

vezes – dado que o kinismo também usa o disfarce como técnica de subversão –, as 

suas fronteiras são difíceis de distrinçar. Finalmente, não podemos, neste momento, 

devido a não termos a necessária distância histórica, saber até que ponto o cinismo 

moderno não serve os mesmos fins que o cinismo clássico, sendo a diferença entre 

eles apenas o resultado de uma adaptação a diferentes circunstâncias que exigem 

diferentes respostas. Isto é, não sabemos se as bombas-relógio do cinismo moderno – 

que minam qualquer tentativa de libertar a pressão de uma sociedade, com cada vez 

menos perspectivas, através da ousadia - não catalizam, no fundo, o único caminho 

possível para o restabelecimento de um convívio do Homem e das forças universais 

da natureza, i.e., o suicídio da auto-destruição total da sociedade, mas, tudo indica 

que o cinismo moderno seja o agente da manutenção de um estado catastrófico 

crónico do qual tira, oportunistamente, proveito. 

       Esta dificuldade de distrinção é particularmente patente na arte que, por um lado, 

é do domínio da ficção por excelência, e, por outro, tem uma estreita relação de 

dependência com a sociedade para se tornar visível, o que propicia o florescimento de 

um profissionalismo comercial que lhe é alheio. Assim, também na arte existem dois 

cinismos: um tem o descaro moderno de continuar a fazer o espectáculo, “nega-ócio” 

oblige o entretenimento; outro, infiltra-se na periferia do que é considerado nobre e 

belo, entrando pelos bastidores do espectáculo, disseminando-se nos vincos das 

coisas, no transvestimento, no jogo e no riso. Assim, poderemos considerar que, por 

exemplo, Maurizio Cattelan, apesar de utilizar as técnicas de subversão do kinismo – a 

transgressão, a acção insólita, a ironia, o desviamento, a apropriação e a sabotagem –

                                                
37 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, pp. 739-40. 
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, reflecte o cinismo moderno que não coloca a hipótese de mudar o estado geral das 

coisas: as suas críticas são sempre feitas exclusivamente nas e para as instituições 

que critica e nas quais ocupa uma posição cómoda, estável e privilegiada. Todas as 

suas intervenções foram realizadas e mediatizadas no mundo da arte: em Les 

immatériaux, 1985, apresenta o seu atestado médico como a sua participação; em 

1989, fugiu da sua exposição pela janela deixando visíveis os lençóis atados que 

ajudaram a sua descida; em 1998, põe em circulação uma personagem vestida de 

camisola às riscas com uma gigantesca cabeça de Picasso à semelhança do mundo 

da Disney; em 1999, organiza a 6ª Bienal das Caraíbas comunicando ser seu intuito 

proporcionar aos artistas do top-10 (Beecroft, Eliasson, Gordon, Mori, Orozco, Peyton, 

Rist, Tillman, etc) uma semana de férias na ilha de S. Kitts; em 2001, na periferia da 

Bienal de Veneza e do projecto de Harald Szeemann, Plateaux de l´humanité, Cattelan 

convida a elite da arte a voar para Sicília onde tinha instalado – numa colina sobre 

Palermo, por cima de um enorme desterro de lixo –, uma réplica das monumentais 

letras H O L L Y W O O D enquanto , entre o mar de lixo, uma sexagenária milionária 

posava em topless38. 

     As suas críticas, no fundo, alimentam-se do que criticam, corroborando-o. Da 

mesma forma, encontra-se, na sua obra, um certo carácter masoquista, típico do 

cinismo moderno, patente na auto-irrisão de La Revoluzione Siamo Noi, 2000 (fig. 9) 

em que se representa a si mesmo pendurado num guarda-casacos, como uma 

marioneta de um ventríloco. Como refere Claire Jacquet, “este cinismo já nem acredita 

no valor do seu projecto subversivo: contenta-se em proclamar antagonismo 

(Grandeur et insanité nas Caraíbas), torna em irrisão os mitos da época (Trotski, Hitler, 

Picasso, Hollywood) e celebra as vanidades deste mundo – do qual tira largamente 

proveito –, numa visão fundamentalmente niilista (a ideia da morte persegue a sua 

obra desde os animais embalsamados a João Paulo II atingido por um meteoro, até 

Kennedy, etc)”39. Contudo, a nosso ver, o facto de a sua atitude, apesar de usar 

técnicas do neo-kinismo, ter um tom cínico, não significa que a sua obra tenha pouco 

valor artístico. Ela reflecte, esteticamente, a sociedade da nossa época e, nesse 

sentido, é autêntica. Nem toda a arte tem necessariamente de ser kinica. Apenas 

tentamos apontar algumas formas que poderiam, talvez, fazer renascer a utopia sem a 

qual o presente não avança para o desconhecido. 

         

                                                
38 C. Jacquet, «Gianni Motti et Maurizio Cattelan», Artpress, Paris, n.º 3 (Nov.- Dez.-Jan. 
2006/7), pp. 80-5. 
39 C.  Jacquet, «Gianni Motti et Maurizio Cattelan», p. 92. 
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    De certo modo, Cattelan torna em irrisão o cinismo moderno, ridicularizando-o. 

Outro exemplo que podemos considerar de cinismo na arte é Uma linha de 250 

centímetros de comprimento tatuada sobre seis homens desempregados que Santiago 

Serra expôs em 2001 na Bienal de Veneza, Plataforma de Humanidade (fig. 10), como 

comentário à “plataforma humana”: 200 transeuntes morenos tingiram os cabelos de 

loiro a troco de 60 dólares. Santiago Serra salienta, assim, a falta de critérios de 

valores que regulem a produção artística ter tornado a qualidade estética uma questão 

do preço, reflectindo sob o facto de a pele morena se ter tornado no estigma da 

metade desfavorecida do mundo, mas fá-lo sob a forma de uma constatação lacónica. 

Ambos, tanto o cinismo clássico como o moderno, na arte, operam transgressões no 

cânone do belo, mas, enquanto o primeiro ultrapassa a fronteira do presente através 

do sonho e da utopia, o segundo fica retido na nostalgia de um passado, em relação 

ao qual recusa todo o presente. Assim, renuncia a qualquer tentativa de salvar o 

mundo, tentando apenas levantar questões para, depois, como o próprio Cattelan 

afirma, “sair com o circo”40, como se depreende deste excerto de entrevista: “Depois 

da transgressão, as técnicas de parasitagem não se terão tornado na própria essência 

da dinâmica que anima o sistema liberal? Os parasitas e os vírus são como os ratos: 

adoram o capitalismo. Precisam dos seus restos e da abundância. Nunca me 

preocupei verdadeiramente com a transgressão. As pessoas têm demasiadas 

expectativas dos artistas. A maior parte de nós apenas tenta ganhar a vida e, muitas 

vezes, é duro ser um santo na cidade”41. 

      Apesar de a arte ser, naturalmente, o campo de um fazer que é um fim em si 

mesmo, ela espelha a sociedade da qual é um sub-sistema, reflectindo as mesmas 

contradições e as formas de cinismo, também no mundo artístico, são difíceis de 

destrinçar. Os limites entre as posturas genuinamente cínicas e os escândalos de 

fachada são finos e, muitas vezes, como é também o desenvolvimento “natural” das 

coisas, o que era, na sua origem, movimento de protesto e transgressão inaudito 

transforma-se na sua própria cópia reproduzível, alimentando-se da sua própria morte. 

Também acontece estes tipos de cinismo, por vezes, coexistirem no mesmo artista: 

um que se compactua com o sistema de poder que critica, outro que sobrevive a si 

mesmo. É na periferia da arte instituída que este, apesar de tudo, emerge à superfície. 

Por exemplo, um dos métodos que o neo-kinismo utiliza para nos tornar a despertar a 

nossa percepção e reflexão é o jogo entre a verdade e a falsidade, criando 

sucedâneos do real, armadilhas que evocam o fetichismo da imagem, como as 

reproduções em cartão de cenas do real de Thomas Demand que deixam sempre 

                                                
40AA. VV, «Les “Witz” de Maurizio Cattelan», Artpress, Paris, n.º 265 (Fev. 2001), pp. 18-23. 
41 AA. VV, op. cit., pp.18-23 
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visível os traços da sua falsidade na neutralidade das superfícies e na sua 

desertificação humana ou as caixas de detergente de Andy Warhol, as quais deixam 

em aberto a ambiguidade entre os dois.                      

   O cinismo moderno, que Sloterdijk definiu como a falsa consciência iluminada – 

aufgeklärte falsche Bewusstsein 42– e que caracteriza o mal-estar na era da 

globalização é uma serpente de duas cabeças: uma, nostálgica de um sentimento 

moral perdido, e a outra, mais sagaz, corporiza o instinto de preservação no actual 

estado de coisas. O que o caracteriza é esse dualismo, esse desconforto de quem 

vive sentado em duas cadeiras. Devido à contradição, dentro de si mesmo, entre as 

suas ideias e os seus actos, o cinismo moderno ganhou um cunho suicida que o 

cinismo original não tinha. O cínico moderno sabe que o seu inimigo é ele próprio, por 

isso é, também, um falso suicida. Apesar de denunciar o mal, na hora da verdade, 

enche-se de comiseração por si mesmo e acaba por não destruir o mal em si. No 

fundo, está ainda demasiado apegado aos bens materiais a que teria de renunciar 

para ser coerente com os seus ideais. Assim, continua, como um comboio de corda, 

sob o lema “em Roma sê romano”. No fundo, o cínico moderno tenta ser uma “bomba 

viva”, mas nunca chega a explodir, contribuindo apenas para o estado de crise 

permanente. 

     O cínico moderno sabe que só se ganharia a si verdadeiramente através da sua 

perda. Deste modo, lança-se com todo a força do seu corpo para, com o seu peso, 

fazer o barco afundar. Se, porventura, este gesto se consumasse, ele tornar-se-ia 

cínico no sentido original, pela liberdade de dizer não, mesmo que fosse, em última 

instância, a si mesmo. Assim, o cínico moderno, não podendo entregar-se totalmente 

devido à sua dualidade, auto-flagela-se de modo a ganhar a sua alma através da 

redenção. Para isso precisa de percorrer todo o mal. Como notou Jankélevitch, «o 

cínico joga tudo por tudo: desafiando a moral e a lógica, reivindica sobranceiramente 

aquilo mesmo que censura; o «cínico» quer-se canalha e adopta a política do pior […], 

o blasfemador é um apaixonado que quer, por assim dizer, ir até ao fim do sacrilégio a 

fim de ficar vacinado contra a malícia […], é preciso, para que a transfiguração seja 

completa, ir corajosamente até ao fim do escândalo […]. O propósito cínico é o 

contrário do tabu: aqui proíbe-se porque se arde de vontade de o profanar, e aí 

profana-se para aprofundar o respeito […], ele pronuncia todos as palavras, realiza 

todos os gestos, viola todos os tabus, desbrava todos os caminhos, a fim que nada 

fique implícito e latente» 43. Neste aspecto, o cínico moderno não tem nada de irónico, 

                                                
42 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, p.37. 
43 V. Jankélévitch, L´Ironie, “le cynique joue le tout pour le tout: defiant morale et logique, il 
revendique hautement cala même quón lui reproche; le “cynique” se veut canaille et adopte la 
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pelo contrário, o cínico moderno materializa todo o mal possível, fazendo o seu 

catálogo, como Sade faz o catálogo das perversões, enquanto que o irónico mantém 

sempre a distância em relação ao objecto que aflora. A ironia vive numa torre de 

marfim, onde se vela e desvela, não se “conspurca” na physis, é a magia do 

desaparecimento. O cínico – e, neste aspecto, os cinismos tocam-se –, envolve-se 

com o mundo que o rodeia. Mas o cínico moderno, ao contrário do clássico, já não 

acredita que o pode salvar e tenta, então, ajudar à sua destruição para depois se 

recomeçar de novo. Neste sentido, poderemos dizer que também tem ideais, se não 

fosse o seu apego à pele que o leva a tirar partido, de forma bastante oportunista, 

dessa destruição. No fundo, o cinismo moderno é um falso cinismo, i.e., é apenas uma 

máscara para se continuar a praticar o que se sabe não ser justo. 

      De um certo ponto de vista, tanto o cinismo clássico como o moderno se envolvem 

intimamente com o seu tempo, mas a falta de ousadia do último leva a que 

pontualmente se assista a movimentos de crítica social que apelam para os valores 

caros aos cínicos originais, como a integridade, a renuncia ao materialismo e o 

regresso a uma foma de vida de acordo com a natureza. Apesar de estes movimentos 

não serem de cariz filosófico, poderemos considerar que são, ainda, florescimentos do 

cinismo clássico. Contudo, o que prevalece na sociedade moderna é o cinismo a que 

chamaríamos falso cinismo. A arte, pela sua liberdade, é sempre mais sensível ao 

espírito do tempo sendo nela que desabrocham, de forma mais patente, os primeiros 

sinais do futuro. 

       Enquanto que o cinismo, na sua forma mais pura, apelava a um regresso ao 

terreno, à “physis”, ao natural – que acreditava ter uma profunda analogia com o 

racional –, o cínico moderno acredita que toda a fé é um “presente envenenado”, 

entrincheirando-se às portas do mal, única certeza, mesmo que negativa, que tem. De 

facto, todas as certezas se desvaneceram na contemporaneidade. Apenas para 

mencionar aqui alguns dos acontecimentos capitais da contemporaneidade, cujo 

aprofundamento exigiria uma tese que não tem aqui lugar, consumou-se o veredicto 

de Marx “Tudo o que é sólido se evapora no ar”. Kant estabeleceu os limites da razão 

e do conhecimento do real. Nietzsche anunciou a morte de Deus, isto é, o sujeito sem 

um tecto, religioso, moral ou patriótico. Freud tornou claro que “nada está claro”, isto é 

o sujeito é um mero joguete nas mãos de forças inconscientes que o impulsionam, a 

                                                                                                                                          
politique du pire […] le blasphémateur est un passionné qui veut, pour ainsi dire, aller jusqu´au 
fiond du sacrilège afin d´être vacciné contre la malice…il faut, pour que la transfiguration soit 
complete, aller courageusement jusqu´à l´extrémité du scandale […] Le propôs cynique est le 
contraire du tabou: ici l´on prohibe parce quón brûle d´envie de le profaner, et là on profane 
pour appronfondir le respect[…] il prononce tous les mots, accomplit tous les gestes, viole tous 
les tabous, brave tous les escandres, afin que rien ne reste implicite et latent”, pp. 115-117. 
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pulsão da morte e do amor, Eros e Tanatos, não tendo controlo sobre ele próprio. O 

estruturalismo mostrou que o sentido é o resultado de relações arbitrárias entre os 

nomes e as coisas. Assim, nesta época dos “desalojados metafísicos” regressa-se na 

arte, como noutros movimentos na periferia do poder, a uma valorização da praxis, do 

sentir dos sentidos, do conceito de naturalidade, tão caro aos cínicos gregos, não 

numa oposição à Poesis, mas precisamente, numa tentativa de encarnar ambas numa 

só. 

       Neste contexto, Sloterdijk considera que o primeiro ressurgimento do cinismo no 

séc. XX, a que ele denomina Neo-Kynismus, se deu com o Dadaísmo. Segundo este 

autor, o Dadaísmo não é um movimento artístico nem um movimento anti-artístico mas 

uma “acção filosófica”44 que pratica a arte de uma ironia militante não em nome de um 

ideal abstracto mas para contraplacar tudo o que é do âmbito da meta-física45. Noutra 

passagem, Sloterdijk acrescenta: “[…] no Dadaísmo os indivíduos consumam pela 

primeira vez conscientemente a inversão, válida para todos a subjectividade  moderna, 

da relação eu-mundo moderna: o indivíduo kínico põe um termo na pose do criador de 

arte que repousa em si mesmo (génio), do pensador do mundo (filósofo), do 

empresário empreendedor; acima de tudo, deixa-se levar conscientemente pelo 

existente”46. De facto, desde os modernos que se observa uma deslocação essencial 

da arte, da "poesis" para a "praxis", da produção e da “tékhne" para o domínio lato do 

agir humano.  

      É desta deslocação que decorrem, na sua maior radicalidade, outros traços 

característicos da vanguarda, nomeadamente a dissolução das disciplinas artísticas ou 

das suas fronteiras e, ainda, uma erosão fundamental da obra na vida, até ao ponto 

de, por vezes, uma se confundir com a outra, como a paradigmática vida e obra de 

Joseph Beuys. No Festival de Arte Moderna de Aachener, Beuys, em 1964, descreveu 

a sua biografia como uma espécie de “processo” artístico, “Werkprozess”, chegando 

ao ponto de alterar o seu local de nascimento de Krefeld para Kleve47. Através do seu 

conceito de «escultura social», Beuys eleva o ideal de liberdade individual modernista 

à colectividade, pretendendo mudar a sociedade através da arte que considerava, 

assim, ser o único meio de fazer despertar o potencial criativo que existe, segundo 

Beuys, em cada um. Segundo a noção «criatividade igual a capital», Beuys pretendia 

                                                
44 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, pp. 711-12. 
45 P. Sloterdijk, op. cit., p. 713. 
46 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “[…] Im Dadaismus vollziehen Individuen erstmal 
bewusst die für alle moderne Subjektivität muster gültige Umkehrung des neuzeitlichen Ich-
Welt-Verhältnisses: das kynische Individuum macht Schluss mit der Pose des in sich ruhende 
Kunstchöpfers (Genie), dês Weltdenkers (Philosoph), des ausholenden Unternehmers; es lässt 
sich vielmehr bewusst vom Gegebenen treiben”  p. 715.  
47 P. Sloterdijk, op. cit., p. 715. 
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restabelecer o equilíbrio entre o mundo invisível e o mundo visível, entre o mundo 

espiritual e o mundo material, regenerando a ligação entre estas duas esferas, numa 

visão do universo como permanente movimento. Influenciado pela antroposofia e pelo 

seu fundador, Rudolf Steiner, que acredita, implicitamente, na substancialidade do 

espiritual, Beuys acreditava no poder regenerador da criatividade. Neste contexto, o 

que é necessário para mudar a sociedade é o esclarecimento (Aufklärung) de modo a 

criar cada indivíduo artista da obra da sua vida. 

      O real, tal como ele se nos apresenta na sua fenomenalidade pré-linguística, é 

algo que peca sempre por defeito ou por excesso sendo insondável na sua 

incomensurabilidade: se por um lado, como Lacan demonstrou, é aquilo de onde se 

extrai o sentido, portanto uma “matéria”, informe e inesgotável, por outro lado, é 

também um resíduo, aquilo que resiste à interpretação, sendo, na sua essência, algo 

que escapa sempre à rigidez de uma fórmula. Neste sentido, uma prática artística que 

se “cola” ao real é, então, uma prática, uma arte, por definição, da transgressão do 

cânone, do ideal do belo. A arte kínica faz, assim, transbordar o lado de dentro da 

forma, o avesso do vazio que vamos preenchendo de sentido.  

      Sloterdijk faz uma crítica à razão subjectiva que, segundo o autor, deu lugar à 

razão cínica, na sua forma moderna. Daí que o conceito de cinismo que Sloterdijk 

definiu em Crítica da razão cínica se afaste o mais possível do conceito subjectivo de 

cinismo como este é geralmente entendido, isto é, do cinismo niilista subjectivo, 

aproximando-se do que Kundera descreveu, em Imortalidade48, como algo que 

ultrapassa o indivíduo mas que se manifesta através dele e que se perfila em 

diferentes momento e pessoas em gesto. Neste livro Kundera observa o salto de uma 

mulher na piscina azul e reconhece um mesmo gesto, o mesmo salto que tinha 

observado noutra mulher tempos atrás, apaixonando-se por ele. Os gestos 

descrevem-se através dos indivíduos, gestionam-nos; mais sonhado que sonhador,  o 

Homem é mais frequentemente descrito pelos gestos do que é ele a descrevê-los. É 

na sua dimensão social e geral meta-subjectiva, no cinismo como um “vector de 

energia”, que este se torna, para Sloterdijk, num horizonte a desenhar. 

      Uma razão não-subjectiva e não-objectiva é uma razão comunicativa, que não 

parte de um “sujeito” subjectivado – separado do mundo num outro mundo que lhe é 

estranho e que se estranha a si mesmo –, para um “objecto”, nem de nenhum princípio 

ou instância transcendente que permita ter uma visão objectiva do mundo dado, mas 

que parte da comunicação corporal – ainda  sem contornos, porque é fluida, pré-verbal 

–, não partindo de um ponto de vista fixo, mas da experiência partilhada. A 

                                                
48 M. Kundera, Imortalidade, Lisboa, D. Quixote, 1990, p. 7. 
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objectividade correlativa ao sujeito subjectivado, contrapõe “as coisas” a um “eu”, 

tornando o mundo em algo de amorfo e indiferenciado no qual o “eu” já não se 

reconhece. Desencontra-se como uma humanidade desmundanizada perante 

desumanidade mundanizada;  

 

“De facto, a grande maioria dos conhecimentos actuais do objecto desligou-se 
de toda a ligação a um eu e encontra-se perante a nossa consciência naquela 
objectividade indiferenciada da qual não há nenhum retorno para uma 
subjectividade. No saber moderno científico, nenhures se dá um eu a conhecer 
a “si”, e onde este ainda se debruça sobre si mesmo, deixa, com a sua 
manifesta tendência para uma interioridade desmundanizada, o conhecimento 
objectivo atrás de si. Deste modo, para o pensamento actual, o interior e o 
exterior, as subjectividades e as coisas, desagregaram-se em “estranhos 
mundos”. 
“[…] A reflexão moderna nega expressamente a si mesma a competência de 
inserir as subjectividades em mundos objectivos; o que põe a nu, é, muito mais, 
o abismo entre os dois […]. Os sujeitos não se sentem nem em “si” nem nos 
meios envolventes “em casa”. Ao pensamento moderno radical desvenda-se o 
vazio como o pólo-eu, e a estranheza como o pólo-mundo e a nossa razão não 
consegue, por maior que seja a sua boa vontade, imaginar como é que um 
vazio pode reconhecer um “em si” num estranho”. 
 “ […] Desde que o pensamento moderno perdeu a confiança na tradução do 
conhecimento de si em conhecimento do mundo, experiência do mundo em 
experiência de si, a Filosofia teve de se retirar das teorias da “razão objectiva” 
para as da “razão subjectiva” 49. 

 

        No entanto o “subjectivo” foi também assimilado pelo “objectivo”, tornou-se para 

si mesmo num objecto que calhou ser-aí, lançado entre as coisas. Segundo Sloterdijk, 

a fonte da modernidade é o fazer desenvolver o “subjectivo” em relativamente 

“objectivo”50. Sendo as filosofias modernas, às quais designamos de filosofias 

racionais, aquelas que tentam compreender este processo, como, por exemplo, a 

filosofia do trabalho, a filosofia social, a filosofia da ciência, entre outras, o seu 

                                                
49 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “Tatsächlich hat sich der weitaus gröβte Teil 
heutiger Objektkenntnisse von jeder Beziehung auf ein Selbst abgekoppelt und steht unserem 
Bewuβtsein in jener ausdifferenzierten Sachlichkeit gegenüber, von der kein Weg mehr “zurück” 
gebogen wird zu einer Subjektivität. Im modernen wissenschaftlichen Wissen erfährt nirgendwo 
ein Ich sich “selbst”, und wo dieses sich noch über sich selber beugt, läβt es mit seiner 
offenkundigen Tendenz zu weltlosen Innerlichkeit die Relaien hinter sich. So sind für das 
heutige Denken Innerlichkeiten und Äuβerlichkeiten, Subjektivitäten und Sachen zu “fremden 
Welten” auseinanderfallen […]Die moderne Reflexion spricht sich ausdrücklich die 
Kompentenzen ab, Subjektivitäten bruchlos in objective Welten einzubetten; was sie aufdeckt, 
ist vielmehr der Abgrund zwischen beiden […] Die subjekte wissen sich weder in “sich” noch in 
ihren Umwelten als “bei sich daheim”. Dem radikalen Denken der Moderne enthüllt sich am 
Selbst-Pol die Leere und am Welt-Pol die Fremdheit, und wie sich ein Leeres in einem Fremden 
“selbst” erkennen sollte, kann sich unsere Vernunft beim besten Willen nicht vorstellen […] Seit 
sich neuzeitliches Denken die Übersetzung von Selbserkenntnis in Welterkenntnis und von 
Welterfahrung in Selbserfahrung nicht mehr zutraute, muβte sich die Philosophie von Theorien 
der “objektiven Vernunft” in solche der “subjektiven Vernunft” zurücknehmen”,  pp. 934-6. 
50 P. Sloterdijk, op. cit., “Hier liegt der Quellpunkt der Modernität: diese bringt die Entfaltung des 
“Subjektiven” zum relative Objektiven”, p. 937. 
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fracasso engloba-se no processo mais geral do fracasso da razão subjectiva. Estas 

filosofias, ditas racionais, associam-se ao produtivo, à acção, resumindo-se o mundo, 

na teoria da razão subjectiva, ao conteúdo do nosso agir51. Se banirmos o eu, 

juntamente com o mundo “objectivo”, banimos também a crítica, pois esta não pode 

sobreviver sem sujeito. Segundo Sloterdijk, é urgente suspender o querer, gerador do 

“agitacionismo”, para o sujeito se poder encontrar de novo no mundo. Apenas através 

de uma “contemplação activa”, ou de uma “passividade consciente” o sujeito pode 

reencontrar-se como parte do todo: “[…] apenas através de um consciente descontrair 

e tornar-se passivo do indivíduo é que o geral penetra no particular, o objectivo no 

subjectivo e a experiência na pura imaginação” 52  

      O kinismo é, assim, a resposta da arte ao cinismo moderno, que por vezes o co-

habita e que mudou de lado, servindo, como refém, de disfarce da ideologia do poder. 

Pratica, assim, aquilo que se poderia denominar por micro-interferências, pequenas 

perturbações que procuram tocar verdadeiramente o coração, à flor da pele, pela 

indizível experiência compartilhada. Procura deixar fluir a energia vital sem dividir. 

Deste modo, procura fazer falar os corpos, vergados e esquecidos pelo poder. Como 

acrescenta Sloterdijk “quando as coisas são sofridas no corpo, tem de nascer uma 

crítica que exprima esse ardor.”53  

      A tomada de consciência que a identidade ou a subjectividade do teórico ou do 

crítico são, elas próprias, frutos da ideologia levou, também, à desconstrução do 

próprio sujeito tradicional da crítica. Sem sujeito, não pode haver crítica. Contudo, 

segundo Sloterdijk, a teoria crítica criou um eu da crítica e uma posição que fornece 

uma crítica com “unhas e dentes”: é o ponto de vista da dor a que Sloterdijk chama 

Schmerz-Apriori54. Apesar defender que a teoria crítica exacerbou, de certa maneira, a 

noção de “emotividade”, devido a uma ideia mistificada do universo feminino que 

contrapunha ao universo “masculino” do poder, esta posição, de fazer nascer a crítica 

da vivência sofrida no corpo – o que a legitima e vitaliza –, permanece, para Sloterdijk, 

válida. Esta crítica, quando se compadece de si mesmo, deve ser associada ao humor 

ou ser transfigurada por ele, a fim de não sucumbir ao esmorecimento melancólico. 

Segundo o mesmo autor, a tomada de posição do sujeito, que assenta na experiência, 

                                                
51 P. Sloterdijk, op. cit., “In der Theorie der subjektiven Vernunft ist die Welt zum Inhalt unseres 
Tuns zusammengefaβt”, p. 937. 
52 P. Sloterdijk, op. cit., “[…] Nur durch das bewuβte Passiv – und Gelassenwerden der 
einzelnen dringt das Allgemeine gegenüber dem Besonderen, das Objektive gegenüber dem 
Subjektiven, die Erfahrung gegenüber bloβer Vorstellung durch”, p. 945. 
53 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “Wenn die Dinge uns brennend auf den Leib 
rücken, muβ eine Kritik entstehen, die das Brennen zum Ausdruck bringt. Sie ist keine Sache 
richtiger Distanz, sondern richtiger Nähe”, p. 945.  
54 P. Sloterdijk, op. cit., p. 19. 
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fornece “a base, não de uma crítica de vasto alcance, distanciada e elevada, mas de 

uma atitude de extrema proximidade, a micrologia”55.  

   Esta atitude resulta de uma visão interior do mundo, visceral, tendo sido 

particularmente adoptada na arte pelas performances feministas que emergiram na 

década de 70. O corpo tornava-se um condutor de energia que possibilitava a 

comunicação entre o público e o performer. As performances, devido a esta 

interacção, são sempre acontecimentos imprevisíveis, resultando de uma resposta a 

uma determinada situação específica. Neste contexto, a performance surge, assim, 

como a forma mais adequada de veicular uma experiência sem a mutilar através da 

linguagem que a divide em duas entidades separadas, significado e significante, 

inscrevendo a morte no âmago da representação. A performance, pelo contrário, 

encontra-se sob o signo da vida: é “escrita” com o seu ritmo antes da instauração da 

morte e do tempo, que permitem a re-flexão. Como nota Christophe Kihm, “na 

performance, o corpo é estruturante (é o agente da acção e o suporte da ideia) e 

situado no centro: muitas práticas de performances podem ser encaradas em termos 

de encarnação (de um acto e de uma ideia)”56. 

     A performance conota-se directamente com o seu significado original inglês, 

remetendo para o mundo do espectáculo e distingue-se do happening que é, 

geralmente, de duração mais curta. O termo happening surgiu como forma de 

descrever um vasto leque de acontecimentos accionados por artistas desde 1958, 

quando Allan Kaprow realizou 18 Happenings em 6 partes, na Galeria Reuben em 

Nova Iorque, a qual incluía vários amigos artistas que eram, todos eles, activos 

realizadores de eventos. Enquanto que o happening, i. e., a acção como suporte 

artístico, já tinha sido utilizado pelos dadaístas e pelos futuristas, tendo tido a sua 

origem no modernismo, o que distingue a performance, surgida no pós-guerra, é o 

facto de remeter para o mundo do espectáculo tendo, geralmente, uma temática 

determinada e sendo os espectáculos gravados em vídeo. A performance, neste 

sentido, surgiu no contexto da oposição ao conceptualismo na arte e à tecnologia no 

geral que menosprezavam o corpo e a matéria como fonte de conhecimento. A 

performance que se liga à vida interrompendo uma cadeia de acontecimentos, 

portanto, de carácter intervencionista, pode-se filiar, segundo Christophe Kim, na 

pantomima (particularmente, na pantomima inglesa)57. A expressão exagerada de 

                                                
55 P. Sloterdijk, op. cit., “Ich möchte es das Schmerz-Apriori nennen. Es ist nicht die Basis 
erhobener distanzierter Kritik, die zu groβen Überblicken gelangt, sondern eine Haltung 
äuβerster Nähe – Mikrologie”, p. 19. 
56 C. Kihm, “Defining Performance: Some points”, Artpress, Paris(Fev. 2007), n.º 331,  pp. 51-
55.   
57 C. Kihm, “Defining Performance: Some points”, p. 54. 
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poses e de gestos permite criar uma plástica que abre uma brecha numa dada 

situação. As performances, neste sentido, iniciaram-se nos anos 50. No Japão, artistas 

do movimento Gutai responderam à utilização da bomba atómica no seu país pelos 

E.U.A realizando acontecimentos que utilizavam a terra e o seu próprio corpo como 

matéria-prima. Numa performance, Movement to Promote the cleanup of the 

metropolitan aérea, 6 artistas esfregarão o pavimento e as portas de um bairro de 

Tóquio para chamar a atenção da toxicidade do chão. Atsuko Tanaka, uma das 

poucas mulheres membro do grupo Gutai, criou, em 1956, uma peça, Electric dress, 

que foi apresentada na exposição Stage Art, em Tóquio, organizada pelo grupo. A 

peça era constituída unicamente por lâmpadas que, ao acenderem, obscureciam por 

completo a artista e tornavam-na, apesar de resplandecente, impossível de ver e de 

tocar, preconizando, deste modo, a futura era tecnológica que iria desvirtualizar a 

experiência e o corpo.  

     A performance, devido ao facto de apresentar o artista em persona, tornou, 

também, desde o início, evidente o diferente modo como eram vistos e interpretados o 

corpo nú do homem e o da mulher. Por exemplo, a performance de Yve Klein, 

Anthropometris of the Blue Period, 1960 (fig. 11), – na qual mulheres nuas 

desempenhavam o papel de pincéis, pressionando, segundo as instruções de Klein, o 

seu corpo pintado de fresco contra a tela –, foi aclamada pela sua ironia e ousadia 

conceptual, enquanto que a performance de Carolee Schneemann, Eye Body, 1963, 

(fig. 12) – na qual a artista aparecia nua fazendo parte da obra como uma assemblage 

–, chocou com a indignação dos observadores, como se o corpo nú da mulher não 

pudesse ser parte da obra sem o intermediário da presença do homem vestido. 

Consciente dos tabus que envolviam a exposição do corpo nú da mulher, 

Schneemann pretendia, assim, transgredir normas estabelecidas dos géneros sexuais: 

“em 1963, usar o meu corpo como uma extensão da minha pintura-construção era 

desafiar e ameaçar as linhas territoriais do poder através das quais as mulheres eram 

admitidas no Art Stud Club, enquanto elas se comportavam suficientemente como 

homens e trabalhassem claramente nas tradições e nos caminhos forjados pelo 

homem”58. 

  

       Ao mesmo hiato entre a forma como o homem e a mulher são vistos pela 

sociedade se refere a performance  de Shigeko Kubota, Vagina Painting, 1965, (fig. 

13) que mostra, ironicamente, o modo como a mulher vê o homem pintando, de gatas 

sobre um  largo rolo de papel, com uma trincha presa na sua roupa interior, fazendo, 
                                                
58AA. VV, Abject Art, Repulsion and desire in american art, New York, Whitney Museum, 1993, 
p. 49. 
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assim, um piscar-de-olhos à action painting e ao seu conceito de bravura. No mesmo 

período, como é notado em Abject Art, repulsion and desire in american art, “Bruce 

Nauman “apertava”, Vito Acconci masturbava-se, Dennis Oppenheim tomava banhos 

de sol”59. Os homens eram livres de manipular o seu corpo como pretendiam, as 

mulheres não. Ironicamente, alguns artistas masculinos, entre os quais Vito Acconci, 

tentaram “tornar-se” mulheres alterando os seus corpos e a sua prática artística. Em 

Conversions (1971), (fig. 14), por exemplo, Acconci “queimou os pelos do seu peito, 

tentou adquirir peitos femininos puxando pelos seus, e, finalmente escondeu o seu 

pénis entre as pernas”60. Enquanto que o seu empenho no transgressivo feminino, a 

sua prática artística, era tido como válido, a manipulação dos corpos de Hannah Wilke 

e Lynda Benglis (fig. 15), Scheeman ou Shigeko Kubota era considerada narcisista ou 

pornográfica. Contudo, por vezes, essa distância entre os dois modos de visão é 

anulada. Numa obra famosa de Yoko Ono, Cut Piece, 1964, os participantes são 

convidados a transpor a fronteira entre o observador, passivo, e a mulher – ecrã onde 

este projecta as suas fantasias –, ao serem incitados a cortar pedaços do seu vestido. 

Deste modo, a audiência toma, no meio do silêncio entrecortado pelo barulho das 

tesouras, contacto directo com a artista, sendo forçado a encará-la na sua forma real, 

e não sob a forma abstracta do estereótipo de “mulher” ou “artista”.  

 

      É devido a esta cumplicidade, ao facto de ser, dos mediums artísticos, o mais 

difícil de ser transformado em mercadoria e por não pactuar com a dicotomia 

corpo/espírito – na raiz da instauração do poder, criando uma fina linha entre aqueles 

que trabalham com a mente e os que trabalham com as mãos, entre os que dominam 

a linguagem escrita e os que são por ela dominados –, que a performance é adoptada 

preferencialmente pelos grupos minoritários à margem do poder ou por aqueles que aí 

se colocam deliberadamente. Sendo um veículo de transmissão de ideias ainda não 

marcado pela tradição masculina, o movimento feminista, que surgiu nos anos 70 nos 

E.U.A, encontrou na performance o seu meio de expressão mais eficaz. Como afirmou 

Cheri Gaulke, “na perfomance encontrámos uma forma de arte que ainda era nova, 

sem a tradição da pintura e da escultura. Sem as tradições governadas pelo 

homem”61. Segundo Miriam Shapiro, pintora e fundadora, em 1971, do programa 

feminista no Instituto Californiano das Artes, a forma das mulheres abordarem a arte, 

“pela sua incorporação de todos os tipos de materiais – cerâmica, bordado, tricot, 

costura –, e formas anteriormente consideradas meramente decorativas, como a 
                                                
59 AA. VV, op. cit., p. 50. 
60 AA. VV, op. cit., p. 50. 
61 R. Goldberg, Performance art: Live art since the 60s, London, Thames &Hudson, 1998, p. 
129. 
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tapeçaria, a azulejaria, etc”62., foi mesmo um dos principais catalizadores da 

emergência do pós-modernismo. Vindas da periferia e utilizando materiais que antes 

não eram utilizados, contribuíram para diluir as fronteiras entre arte nobre e arte baixa 

e com “a” pequeno, assim como para o alargamento da arte a outros domínio de 

conteúdo, como as narrativas autobiográficas de carácter, por vezes, confessional. 

      Como refere no seu livro Performance art, nos anos 70 nos E.U.A, “ a performance 

tornou-se no meio mais efectivo de transmitir ideias que emergiam durante as sessões 

de despertar da consciência – discussões de grupo nas quais era apresentado e 

discutido material altamente pessoal, e que se tornaram numa fonte contínua de 

debate feminista”63. Suzanne Lacy, Faith Wilding, Cheri Gaulke construíram um 

reportório de acções colaborativas baseadas em temas de uma elevada carga 

emocional que emergiram dessas discussões – violação, homosexualidade, abuso 

doméstico. Estas artistas têm como característica comum utilizarem material auto-

biográfico e procurarem definir uma identidade feminina sem recorrer aos estereótipos 

veiculados pela sociedade predominantemente machista. Muitas artistas emergiram 

neste contexto como Adrian Piper, Hannah Wilke, Orlan, Valérie Export, entre outras. 

      Adrian Piper inicia a sua transformação em obra de arte no início dos anos 70, 

introduzindo a política racial na prática da arte conceptual através de performances  

como Mythic Being, Getting Back, 1973, e The Mythic Being: Crusing White Women, 

1975, na qual a artista circulava pelas ruas com uma peruca-afro como forma de 

questionar estereótipos sobre raça e género e a forma como estes condicionam as 

expetactivas que criamos na vida quotidiana. Dirigindo essa pergunta também ao 

público da arte em Art for the Art-world, Piper faz emanar uma doce voz de um cubo 

forrado de artigos de jornal, criticando, assim, o empacotamento da arte como bem de 

consolo. Hanna  Wilke, Orlan e Valie Export figuram entre as artistas que tematizaram 

a fetichização da mulher como objecto sexual. Orlan, por exemplo, em Le Baiser de 

L´artiste, 1977, incitava os espectadores a pagar por receber um beijo, explorando, 

ironicamente, o sentido literal dos papéis que o homem e a mulher eram supostos 

desempenhar.  

     De certo modo, em oposição ao movimento centrífugo da globalização, a crítica 

“localiza-se”, isto é, passa a ser realizada pelas próprias pessoas que sentem o estado 

das coisas na pele, pelos grupos oprimidos – sejam eles minorias étnicas, raciais, ou 

mulheres –, em vez de ser realizada a partir do centro para a periferia. Deste modo, 

não tem lugar a inevitável “objectivação” que se dá sempre que o que crítica se tenta 

posicionar no lugar do “objecto” e o coisifica. Como afirma Sloterdijk (“Quando as 

                                                
62R. Goldberg, op. cit., p. 129. 
63 R.Goldberg, Performance art: Live art since the 60s, p. 16. 



128 
 

coisas são sofridas no corpo tem de nascer uma crítica que exprima esse ardor.”64), 

não se trata de ter a distância certa mas de ter a proximidade certa. Esta crítica surge 

de forma localizada, tratando de temas locais, específicos, ou de temas gerais que 

dizem respeito a uma determinada minoria, ou grupo social ou sexual, ou 

concentrando-se numa determinada técnica, considerada menor, geralmente, técnicas 

tradicionais de determinados grupos sociais ou étnicos, como, por exemplo, a 

utilização por diversas artistas de técnicas tradicionalmente relegadas às mulheres, 

como a tecelagem, a cerâmica, a costura, etc, como são exemplo Mona Hatoum, 

Louise Bourgeois e Adriana Varejão, entre outros.  

       Uma das técnicas utilizadas para minar as estruturas institucionalizadas é a do 

“desviamento”, “détournement” no sentido do situacionismo de Debord, ou ainda de 

“débord-donement”, “trans-debordamento”, das coisas por elas mesmas. Esta é uma 

forma de resposta no local, efémera e singular, a determinada estratégia do poder, 

virando-o contra si mesmo. Esta é uma forma de fugir à canonização do “anti-cânone”. 

O artista torna-se num mediador, num camaleão, que se infiltra na estrutura de poder, 

absorvendo-a para veicular uma mensagem ou uma atitude. Exemplificativo desta 

técnica de sabotagem são as “caixas” de Emília Nadal, (fig. 16),  réplicas de 

embalagens de produtos de consumo, que surgiram como resposta estética ao 

projecto “Embalagens para produtos naturais e liofizados”, 1983. Através delas, Nadal 

pretende, com uma ligeira alteração dos produtos de consumo, criticar o modo como é 

realizada a massificação do pensamento de modo a adequar-se, também, à lógica do 

mercado. Como a própria observa, “mais do que a “mise en boîte de uma civilização, 

hoje universal, pareceu-me também urgente denunciar a corrupção da imagem ao 

serviço do desejo transformado em necessidade, bem como desmontar um programa 

tecnicamente sofisticado de condicionamento dos indivíduos e das massas, oculto sob 

a inocente designação de “comunicação visual”. Tornou-se então necessário utilizar os 

mesmos processos para destruir o próprio conceito de embalagem, confrontando-a 

com o seu passivo e cúmplice consumidor. Nesta perspectiva, nas embalagens de 

grandes dimensões (como as de “Skop” e “Slogan´s”) o seu absurdo não residia no 

imaginário ou na impossibilidade tecnológica dos produtos anunciados, mas na sua 

relação física com a pessoa. De objectos apropriáveis, ao alcance da mão e do 

desejo, adquiriam, pela sua escala, individualidade e autonomia; fora do seu contexto 

tornam-se outros, ou seja, estranhos e até ameaçadores. Assim, a imagem do 

esmagamento da pessoa por um objecto familiar tornado absurdo, conferiu-lhe valor 

                                                
64 P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “Wenn die Dinge uns brennend auf den Leib 
rücken, muβ eine Kritik entstehen, die das Brennen zum Ausdruck bringt. Sie ist keine Sache 
richtiger Distanz, sondern richtiger Nähe”, pp. 739-40.  
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de símbolo da realidade que anuncia e prefigura”65. No final, recapitulou-se todo o 

programa através do múltiplo Slogan´s – Alimento Dietético para Analfabetos” tendo-

se, por fim, comido o próprio conteúdo da embalagem, palavras açucaradas e 

digestíveis, tornando-se, simbolicamente, parte do participante. 

      Emblemáticas desta arte de revirar as circunstâncias em seu favor são as acções 

de Gianni Motti que, em lugar de se apetrechar de discursos eruditos, se empenha 

num retorno à acção no próprio terreno, optando por estratégias de infiltração no 

campo da arte. As suas acções descontextualizam os próprios meios de comunicação 

social utilizando-os como medium e tornando assim visível a sua ideologia: no dia 29 

de Julho de 1989, organiza as suas exéquias em Espanha e publica o anúncio da sua 

morte num jornal local no dia da festa religiosa. O seu corpo foi deitado num caixão e 

colocado numa igreja, tendo, depois, sido levado para o cemitério, (fig. 17), onde o 

padre lhe rendeu um serviço litúrgico. Mesmo antes de o caixão ser enterrado, Motti 

sai do caixão entre os gritos da multidão, metade pensando ser um escândalo, outra 

metade, um milagre66. Em Agosto de 1995, Gianni Motti consegue, não se sabe por 

que meios, entrar no relvado de um jogo de futebol, filmado em directo, com Neuchâtel 

Xamax, que se encontrava então na primeira divisão suíça, de mocassins, dando 

alguns toques na bola, após o qual dá um aperto de mão à equipa adversária e sai do 

campo com os outros jogadores sobressalentes. Em 1997, desvia um autocarro de 

turistas japoneses que se dirigiam para a ONU, reencaminhando-os para o Centro de 

Gravura Contemporânea, em Génova, onde tinha anunciado uma performance67. 

Estes descem do autocarro, munidos das suas câmaras, registando o acontecimento 

do qual são os principais actores sem o saberem. No mesmo ano, desta vez na 

Colômbia, anuncia que vai levar o presidente Samper à demissão, sendo publicado no 

jornal El Espectador, o jornal da oposição, o convite do artista ao Presidente para uma 

psicoterapia. Seguidamente, face ao silêncio deste, é publicado no mesmo jornal que 

Gianni Motti, às 13h, do mesmo dia irá comunicar telepaticamente com o Presidente, 

com o apoio mental de outros artistas colombianos. É fácil de antever que Gianni Motti 

foi convidado a deixar o país no dia seguinte68. No ano 2000, depois de se ter infiltrado 

na equipa do diário Neue Luzerner Zeitung e de ter pedido aos repórteres para assistir 

à cobertura dos acontecimentos – aparece ao longo de vários dias em todas as 

fotografias – desde as dos artigos de política até ao desporto –, vestido com uma 

                                                
65 Galeria Espaço Branco, Emília Nadal: Projectos e objectos, Coimbra: Galeria Espaço 
Branco. 
66 Marc-olivier Wahler, «Gianni Motti – au-delà du réel», Artpress, Paris, n.º 268 (Maio 2001), 
pp. 45-50. 
67 M. Wahler, op. cit., p. 48. 
 68M. Wahler, op. cit.,49. 
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camisola às riscas, Motti reivindica o acidente da nave espacial Challenger. Em 2002, 

juntamente com Christophe Büchel, esconde, no interior de um museu de Zurique, um 

cheque correspondendo ao budget para cobrir as despesas da exposição (50.000 

francos suíços), dizendo aos visitantes “se encontrares o jackpot é para ti”69. Face aos 

riscos, a Câmara fechou o Capital Affair que apenas teve a duração da inauguração 

alegando riscos de segurança. Gianni Motti volta, assim, «as armas do inimigo», os 

media, contra si mesmo, deixando a seu cargo o registo e divulgação das suas 

performances. Estas são apenas algumas das suas acções de intervenção sempre 

inesperadas que revertem as estruturas já existentes. 

      Como Claire Janet observou, em Artpress, Cynisme et art contemporain, “devido à 

sua posição periférica (inalienável) e à sua função de resistência, a atitude de Gianni 

Motti lembra o cinismo antigo, o qual, por convicção e necessidade, vai sempre contra 

a corrente”70. As suas acções não se limitam a ter como alvo e pano de fundo apenas 

o mundo da arte, extraterritorializando-se ao resto do mundo. Os locais da sua 

aparição tanto podem ser um campo de ténis – como no jogo de ténis da semi-final 

dos internacionais de França, Roland-Garros, 2004, quando se colocou na plateia de 

braços atados nas costas e com um saco encapuçado 71 –, uma igreja ou um 

cemitério, como um campo de futebol, a ONU, ou, ainda, a maratona de Bienne. 

Kínico é o acto de Motti de anunciar nos média da Colômbia que iria demitir o 

presidente Ernesto Samper Pizano por telepatia, a sua reivindicação de tremores de 

terra, a sua prática de levitação e candidatura à presidência dos EUA face a Clinton ou 

o seu pedido a Cuba para lhe alugar a base de Guantanamo, ilegalmente ocupada 

pelos americanos72.  

      Neste contexto, esta forma de arte, mais “mediática”, herda uma certa noção de 

transmissão terapêutica inerente à pedagogia cínica grega. Os cínicos clássicos 

constituíam, como vimos, mais do que uma doutrina, uma filosofia de vida a cuja 

conversão passava pela rejeição dos hábitos de vida inculcados pela família, o 

sistema educativo, a sociedade. Como observou Laurent Jeanpierre73, a transmissão 

deste modo de vida fazia-se por uma pedagogia constituída pela ascese da vida 

natural e selvagem, pela educação pelo escândalo público e por uma propaganda do 

facto. Neste mediatismo pedagógico existe, subjacentemente, um certo intuito de fazer 

despertar os sentidos do público através do que poderíamos chamar aqui, adoptando 

                                                
69 C. Jacquet, «Gianni Motti et Maurizi Cattelan», Cynisme et art contemporain, Artpress, Paris, 
n.º 3 (Nov.-Jan. 2006/7), pp. 78-92. 
70C. Jacquet, op. cit., p. 92.   
71C. Kihm, “Defining Performance: Some points”, pp. 51-55. 
72 M. Wahler, «Gianni Motti – au-delà du réel», pp. 45-50. 
73 L. Jeanpierre, «Faire de sa mort une œuvre d´art», Cynisme et art contemporain, Artpress, 
Paris, n.º 3 (Nov.-Jan. 2006/7), pp. 16-27.  
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a expressão de Sloterdijk, uma “razão comunicativa”, que relaciona e contamina os 

diversos sectores e disciplinas da sociedade. A comunicação pressupõe uma 

verdadeira abertura para o “Outro” e não o encontro de “interesses” em nome dos 

quais se desinteressam os diferentes “eus” uns pelos outros. A verdadeira 

comunicação, que o sujeito moderno desaprendeu, provoca o descontraimento e 

desbloqueamento e está nos antípodas da comunicação produtiva que finge 

comunicar para submeter a razão às suas condições particulares. Podemos fazer 

remontar esta linha a Beuys e, dele derivando, o papel desempenhado na arte 

contemporânea portuguesa pela galeria Zé Dos Bois, assim chamada, também como 

uma forma de “desviamento” do que se transformou no mito de Joseph Beuys.  

     Característica essencial comum nas práticas que podem ser ditas kínicas, é o de 

serem de cariz intervencionista e terapêutico, e, procurando a subversão dos valores, 

redefinem-se sempre em oposição ao poder. Esta situação torna o seu carácter 

efémero e flexível, exigindo a presença de espírito do artista face ao poder. Uma das 

estratégias utilizadas pelas práticas artísticas kínicas é a de, como já referimos, 

desviar, isto é, dar um ligeiro torno às tácticas do poder já existentes de forma a, com 

uma elegante economia de meios, “virar o feitiço contra o feiticeiro”, utilizando a força 

do inimigo para o atacar. Este volte-face pode não ser muito óbvio à primeira vista: as 

estratégias podem adoptar formas labirínticas, disfarçar-se utilizando a manha ou 

fingirem-se rendidas ou simularem a morte. No entanto, distinguem-se sempre pelo 

carácter de intervenção.  

      Uma das formas de desviamento é a apropriação. Esta pode ser feita em relação a 

instâncias ou códigos estabelecidos exteriores à arte, ou em relação ao próprio 

sistema de regras artístico, como são exemplo as fotomontagens do grupo End-Art por 

ocasião da visita do Papa a Berlim (fig. 18), ou sobre a política de Honecker (fig. 19). 

O grupo End-Art, que conhecemos pessoalmente em Berlim são, pelas suas acções 

arrojadas, pela sua crítica constante aos acontecimentos políticos e pela versatilidade 

das suas respostas, a essência mesmo do espírito neo-dada que Sloterdijk considerou 

o primeiro florescimento do cinismo na arte do séc. XX. Os berlinenses têm uma 

grande tradição de arte política que utiliza um humor corrosivo, desde as gravuras de 

Otto Dix e Georg Grosz, às colagens de Hanna Arendt e às fotomontagens de 

Heartfield, assim como, mais recentemente, jovens artistas, como o grupo End-Art. 

End-Art pretende causar ao observador alemão o nojo pelas qualidades militares 

(ordem, disciplina, coragem, voluntarismo) que são, desde a infância, impregnadas na 
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substância da tenra personalidade74. Devido ao peso da herança histórica, a 

preocupação em esclarecer os seus compatriotas de modo a evitar uma potencial 

terceira guerra, está implícita em vários artistas alemães, como Kiefer, Beuys, etc. 

End-Art repudia uma arte que vai no sentido da corrente, realizando uma crítica social 

radical. Como os próprios afirmam (os artistas não se identificam, não assinando os 

seus quadros ou afirmações numa crítica ao culto da personalidade dos artistas 

também praticada pelos neo-dadaístas), “O ponto forte da arte é que ela urina na 

cama que fizeram para ela”75 (“die stärke der Kunst ist, dass sie in die betten pisst, die 

man für sie gemacht hat”). Os pseudónimos destes artistas são sintomáticos deste 

espírito subversivo neo-dadaísta: Chicken (galinha), Anus (Anus), Antje (semelhante 

foneticamente a pato, Ente), os restantes, mais comedidos, Charly, Herbert, Gerd. Um 

dos conceitos centrais deste grupo é Crossculture, em alemão, Querdurch76 assim 

como a bricollage, termo inventado por Claude Lévi-Strauss. End-Art abole as 

fronteiras entre os materiais considerados dignos e os “materiais pobres”. As suas 

técnicas de sabotagem são inúmeras e variadas: o anúncio da sua própria morte no 

Tagesspiegel; a prática frequente da sobre-pintura (übermahlung), a pintura sobre 

pinturas tradicionais, como em Riemgebirge, 1993, onde vários pénis tentam 

conquistar o cume da montanha, numa paisagem bucólica alemã, ou em 

Hochspannung (Alta voltagem), em que, sobre a pintura de um nú tradicional é 

representado um transexual que brinca com um vibrador ao lado de um cão; a 

assemblage, como em Eingeflippt, 1992, ou Lick my decals off, ainda 

Werfwolflegende, 1992, ou esculturas como Das goldene Mutterkreuz oder die 

Anbetung des kotes, 1990 (A cruz dourada da mãe ou A reza da merda), etc.; em 

pleno bairro underground berlinense interagem com o seu ambiente através de 

acções, concertos, etc. Numa das suas performances, ainda antes da queda do muro, 

colocou pequenas bandeiras americanas em todas as grandes fezes de cão que 

                                                
74 Kunstamt Kreuzberg & Endart e End-Art, Flucht aus dem Dschungel des Lasters, Berlim, 
Kunstamt Kreuzberg, 1994, “Ausserdem ist es entweder eine unverfrorene Dreistigkeit oder 
eine schwer begreifliche Dummheit von uns, ausgerechnet unserer heutigen Zeit Werk 
vorzusetzen, die dem Volk die tief eingewurzelte Achtung vor jeder soldatische Tugend, vor 
Mut, Tapferkeit und Einsatzbereitschaft austreiben sollen”, p. 8, “Além diso é ou uma ousadia 
descarada da nossa parte, ou uma estupidez incompreensível, apresentar,  precisamente no 
nosso tempo, obras que devem expulsar o respeito tão profundamente enraízado no nosso 
povo pelas virtudes marciais, como a coragem , a valentia e o voluntarismo”.  
75Kunstamt Kreuzberg & Endart e End-Art, op. cit. p. 6. 
76Kunstamt Kreuzberg & Endart e End-Art, op. cit., “Das neue ist bei endart ein QUERDURCH. 
Es geht quer durch die Personen, quer durch die Medien, quer durch die Kontexte, in denen 
sich KUNST-UND-LEBEN situiert”, “ o novo em End-art é a TRANSVERSALIDADE. Esta passa 
entre as pessoas, os media, assim como entre os diferentes contextos nos quais se situa a 
ARTE-E-A-VIDA”, p. 14. 
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encontram nos passeios berlinenses e pequenas bandeiras alemãs em todas as 

pequenas fezes (fig. 20)77.  

      Outra forma de apropriação pode ser, por exemplo, a utilização da técnica de 

distanciamento da razão instrumentalista para neutralizar o diferente – a 

ficcionalização – a fim de desconstruir os valores em que esta mesma assenta. Como 

analisou Sloterdijk, um dos métodos, voluntário ou espontâneo, da regulação social da 

arte e do seu potencial kínico, a que denominou “ecologia social da arte” (sozialen 

Kunst-Ökologie) é, além da sua redução numérica, a sua contenção através da 

ficcionalização. Como o autor notou, “o autêntico raramente perdura; imitações e 

meras “curiosidades” são, além disso, inócuas e deixam-se reproduzir em massa”78. 

Assim, por vezes, a prática kinica, antecipa-se à sociedade de consumo fazendo-se 

agente comercial e adoptando técnicas de reprodução em massa, ficcionalizando ela 

mesma a sua morte na reprodução que, assim, se torna, ela própria, numa obra de 

arte. 

     Pode ainda ficcionalizar-se e criar uma narrativa que ponha a nu os mecanismos 

dos estereótipos sociais, como é o caso, por exemplo, das estratégicas de Boltanski. 

Este usa a fotografia, sobretudo até 1976, para questionar o processo de formação de 

identidade, trabalhando no sentido de fazer falhar a mensagem codificada para deixar 

o observador à mercê da sua presença como uma espécie de índice: a informação, as 

indicações do contexto, de identidade, de datas são metodicamente desacreditadas79. 

Mais do que um conflito entre dois códigos, na fotografia existe um conflito no mesmo 

signo entre uma mensagem codificada, que seria o símbolo na terminologia de Peirce, 

e uma mensagem não codificada, o índice, como Peirce definiu, o rasto físico de uma 

presença80. Outra das estratégias utilizada, por vezes, por Boltanski é a nomeação 

lacónica de um objecto fotografado referindo-o à classe a que pertence, sem o 

adjectivar, utilizando como processo apenas a designação. Esta última só pode 

funcionar juntamente com a acumulação, a qual dá um significado diferente ao objecto 

derivado da sucessão das imagens, desmontando, assim, o código em que 

geralmente o objecto é inserido. Exemplo da utilização destes dois métodos é o Club 

Mickey (1972) – que, ao colocar sucessivamente fotografias de várias crianças, 

desmonta o código de “Álbum de Família” –, Inventaire des objets ayant appartenu à 

une femme de Bois-colombes, (Inventário dos objectos que pertenceram a uma mulher 

                                                
77 Kunstamt Kreuzberg & Endart e End-Art. Flucht aus dem Dschungel des Lasters, p. 64. 
78P. Sloterdijk, Kritik der  zynischen Vernunft, “Das Echte bleibt selten; Nachahmungen sowie 
bloβe “Interessantheiten” sind ohnehin ungefährlich und werden zur Vermassung freigegeben”, 
p. 218. 
79D. Semin, op. cit., p. 35. 
80 D. Semin, Boltansky , Éditions Art Press, Paris, 1988, p. 35. 
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de Bois-colombes), (1974)81, ou Portraits photografiques de Christian Boltanski 

(Retratos fotográficos de Christian Boltansky) em que as legendas poderiam ser a 

prescrição da própria fotografia à semelhança de dicionários de imagens para 

crianças, ou então desmentem abertamente a fotografia. A desmultiplicação pode ser 

considerada, também, uma outra estratégia de Boltanski que se multiplica em várias 

personagens conflituosas entre si. Tendo deixado a pintura de cavalete a partir de 

1966-67, este artista exerceu desde então uma actividade polimorfa que integra tanto 

o que se pode chamar teatro, como em Saynètes comiques, 1973-75 (fig. 21 e 22), 

filme, –, cujo primeiro que Boltanski realizou se intitula «La vie impossible de Christian 

Boltanski» (1968), e a utilização de procedimentos que geralmente são registados no 

campo da psicopatologia, como a produção obsessiva de centenas de cubos de 

açúcar (1971) ou a fabricação de «pequenos paus» (1969) sendo os resultados destas 

acções compulsivas por vezes guardadas em caixas metálicas quadradas82. 

      Pode-se ainda tomar o mundo da arte como o seu objecto pela apropriação de 

obras de artistas passados que se tornaram em ídolos, como o famoso Urinol. 

Enquanto que este criticava inicialmente a instituição artística e a relação entre objecto 

de arte e mercadoria, entre o valor de uso e o valor de troca, o desenvolvimento da 

arte fez com que o próprio Urinol pudesse ser por sua vez apropriado como signo da 

mercadoria artística (fig.23). Esta apropriação corre o risco, como analisou Hal Foster 

em The Return of the Real, de esvaziar o sentido do gesto original e de perder o 

sentido crítico quando os signos, pela erosão do uso, se passam a equivaler. Sem 

diferença de valores, entre a obra de arte e a mercadoria, entre o trocadilho 

espirituoso sobre a arte e a arte, não pode haver juízo crítico. O neo-kinismo é, assim, 

como a sentinela da diferença tendo, para a manter viva, de se metamorfosear 

constantemente de forma a não ser presa nas redes do poder. Assim, como toda a 

forma de transgressão vive do limite que transgride, como notou Foucault, “o jogo dos 

limites e da transgressão parece ser regido por uma simples obstinação: a 

transgressão ultrapassa e não deixa de tornar a passar uma linha que, por detrás dela, 

se volta de novo a fechar recuando, assim, novamente até ao horizonte do 

inultrapassável”83, observando que “ o limite e a transgressão devem-se um ao outro”. 

  

 

 

                                                
81D Semin, Boltansky, p. 49. 
82D. Semin, Boltansky, p.31. 
83 M. Foucault, «Préface à la transgression», Critique, Paris, n.º 195-196, (Agost-Set.) 1963, pp. 
751-69.  


