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III CATEGORIAS DO FEIO NA ARTE CONTEMPORÂNEA 
 

III.1  O HUMOR: A ARTE DA IMANÊNCIA 

      
      O humor é a arte de fazer aparecer, de hiperbolizar a realidade que se prolifera 

horizontalmente na multiplicação do particular, acentuando os detalhes, aumentando 

os declives e as protuberâncias, as pequenas imperfeições da pele, os sinais, as 

marcas, enchendo, como uma maré, o vazio das suas linhas sinuosas e barrocas. 

Nesse sentido, opõe-se às artes da idealização que tendem a apagar as 

características individuais das coisas. O humor, pelo contrário, procede à 

inventariação meticulosa do característico, daquilo que foge à norma, do excêntrico. 

Desta forma, o humor é uma forma de fealdade pois é geralmente a saliência de um 

fragmento e a sua preponderância em relação ao todo que é sentido como 

desarmonia. 

      Já na definição clássica o risível era considerado apenas algo inócuo, incompatível 

com a compaixão, sendo o feio, enquanto objecto do riso, por isso, a corporização de 

um fragmento, de um pormenor, como a avareza ou o ciúme, de forma a impedir a 

identificação do sujeito. Para Aristóteles, o risível era “[…] um defeito e uma 

deformação nem dolorosa nem destruidora, tal como, por exemplo, a máscara cómica 

é feia e deformada mas não exprime dor”, afirmando, ainda na Poética: “a comédia é, 

[…] uma imitação de caracteres inferiores, não contudo em toda a sua vileza, mas 

apenas na parte do vício que é ridícula” 1. 

      Deste modo, também em todas as definições da sátira e da caricatura, que são 

formas de expressão que utilizam o humor, salienta-se a ampliação dos detalhes 

materiais das coisas através da hiperbolização. Nesta linha, por exemplo, no 

Dictionnary of Art, a sátira é definida como “termo aplicado a representações 

intencionalmente hiperbólicas na arte que são destinadas a denunciar e ridicularizar os 

vícios, as loucuras, a estupidez e os males da espécie humana”, e a caricatura é 

definida como “o tipo de arte na qual as feições características da figura humana são 

exageradas para  divertir ou para criticar.” 2 

                                                
1 Aristóteles, Poética, trad. A. M. Valente, Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 1449 a. 
2J. Turner, The Dictionnary of Art, New York, Grove, 1996, “Term applied to intentionally 
hiperbolic representations in art that are designed to denounce and ridicule the voluminous 
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     É neste sentido que Fernando Pessoa opõe a arte satírica à restante arte, pois, 

segundo o poeta, enquanto esta última tenta tornar o seu objecto superior a si próprio, 

buscando “uma qualquer espécie de além-dele”, “ a arte chamada satírica é aquela 

cujo intuito consiste em traduzir um objecto, sem erro de tradução, para inferior a si 

próprio” 3. Dado que a arte nunca reproduz um objecto igual a si mesmo, pois “[…] 

uma coisa é igual a si-própria nunca na arte, mas só na vida”, “pois que a arte é 

essencialmente uma interpretação” 4, para o domínio do humor fica relegado o que é 

negativo e aquém da coesão do ser individual. Tal sucede porque o humor desagrega 

as identidades em inúmeras identidades particulares atomizadas virando o sentido das 

coisas – decalcado pela posição vertical do homem face à terra –, ao avesso. Daí que, 

como nota Pessoa, no âmago, o paradoxo da arte satírica, sendo uma arte, e, 

portanto, afirmação, é, ao mesmo tempo, essencialmente também uma negação. 

      Pessoa distingue ainda quatro elementos susceptíveis de criar a arte satírica, “o 

ódio, a aversão, o desprezo e o interesse fútil” que descreve como “uma espécie de 

desprezo carinhoso”. Este último, a nosso ver, é o sentimento característico da 

ligeireza do humor propriamente dito, pois nem toda a arte satírica é 

predominantemente humorística dado que o humor é apenas uma das armas 

utilizadas pela sátira para além da paródia e da ironia. Como o termo “arma” indica, a 

sátira tem o intuito de “atacar” os vícios das personagens retratadas, o que implica um 

pano de fundo de seriedade que está ausente do humor em si. O humor, por natureza, 

não está ligado a um fim e, por isso, é leve e vagabundo, optando pela errância em 

lugar da estratégia irónica. 

      Jankelévitch – que reduz o humor a um tipo de ironia –, salienta a sua ligeireza em 

relação ao que considera as outras formas de ironia, pois, descendo do pedestal de 

superioridade, nasce de uma empatia com o seu objecto que dispensa o juízo 

sentencioso. A nosso ver, o sentimento de superioridade subjacente à ironia é o que 

distingue fundamentalmente o humor da ironia – diferentes, qualitativamente, entre si –

, daí derivando as suas outras características. É a altivez da ironia que permite a 

distância necessária ao desprendimento, àquilo que Pessoa chamou “detachment” o 

qual implica a largueza de espírito e o desdobramento de si: “para a sua realização 

exige-se um domínio absoluto da expressão, produto de uma cultura intensa; e aquilo 

a que os ingleses chamam detachment – o poder afastar-se de si mesmo, dividir-se 
                                                                                                                                          
vices, follies, stupidities, and evils of the human species. Using humour, parody and irony, 
satirical artists aim to criticize or attack these human foibles […] Type of art in which the 
characteristic features of the human figure are exaggerated for amusement or criticism.”, pp. 
755 e 868.  
3 F. Pessoa, Páginas de Doutrina Estética, Lisboa, editorial Inquérito, 1946, p. 45. 
4 F. Pessoa, op. cit., p. 45. 
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em dois, produto daquele “desenvolvimento da largueza de consciência” em que, 

segundo o historiador alemão Lamprecht, reside a essência da civilização.”5Por outro 

lado, é a falta de distância que explica a empatia do humor e o seu lado “carinhoso” e 

lúdico.   

      Também Deleuze salienta a pretensão da ironia a uma superioridade aristocrática 

–  “[…] existe na ironia uma pretensão insuportável: a de pertencer a uma raça 

superior e de ser propriedade dos mestres”6 –, fazendo distinguir essencialmente o 

humor da ironia por esta procurar sempre o princípio dos princípios, subindo e 

descendo inquisitivamente, enquanto o humor é uma arte da superfície dos 

acontecimentos e dos efeitos: «o humor é precisamente o contrario [da ironia] os 

princípios contam pouco, leva-se tudo à letra, atinge-vos pelas consequências (é por 

isso que o humor não passa pelos jogos de palavras, pelos trocadilhos, que são do 

significante, que são como um princípio dentro do princípio). O humor é a arte das 

consequências e dos efeitos […] não sobe nem volta a subir nunca, está na superfície: 

os efeitos de superfície, o humor é uma arte dos acontecimentos puros»7. 

Esgueirando-se entre as coisas delimitadas, o humor foge sempre à forma acabada, é 

o traidor por excelência: «O humor é traidor, é a traição. O humor é atonal, 

absolutamente imperceptível, ele deixa passar algo. Está sempre no meio, sobre o 

caminho»8. 

      Deste modo, para Deleuze, o humor, ao contrário da ironia, não pertence ao 

domínio do significado, da linguagem, entendendo esta como uma forma de conferir 

inteligibilidade ao mundo das coisas alinhando-as num sentido. Sendo uma «arte dos 

acontecimentos puros», traz tudo para a flor da pele, enquanto a ironia se eleva para, 

ocultando-se, procurar atingir uma causa primária, através da eliminação de «falsas 

verdades». A ironia retira, como um escultor, as camadas superficiais a fim de atingir a 

original. Se acentuarmos a ironia, deixamo-nos arrebatar cada vez mais alto pela ideia 

do bem que deveria ser usando a força da eloquência como pressão; acentuamos o 

                                                
5 F. Pessoa, Páginas de Doutrina Estética, p. 183. 
6 G. Deleuze, Dialogues, Paris, Minuit, 1996, «[...] Il y a dans l´ironie une prétention 
insupportable: celle d´appartenir à une race supérieure, et d´être la propriété des maîtres», p. 
84. 
7 G. Deleuze, op. cit., “L´humour est juste le contraire [de l ´ironie] les principes comptent peu, 
on prend tout à la lettre, on vous attend aux conséquences (c´est pourquoi l´humour ne passe 
pas par les jeux de mots, par les calembours, qui sont du signifiant, qui sont comme un principe 
dans le principe). L´humour, c´est l´art des conséquences ou des effets: d´accord, d´accord sur 
tout, vous me donnez ceci? Vous allez voir ce qui en sort. […] Il ne monte ou ne remonte 
jamais, il est à la surface: les effets de surface, l´humour est un art des événements purs », p. 
83. 
8 G. Deleuze, op. cit., “L´humour est traître, c´est la trahison. L´humour est atonal, absolument 
imperceptible, il fait filer quelque chose.Il est toujours au milieu, sur le chemin”, p. 83. 
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humor, pelo contrário, penetramos no interior do mal existente, nas suas 

particularidades, permanecendo no interior dos acontecimentos, sem nunca recorrer a 

uma transcendência. 

      Dado que o humor não vislumbra a possibilidade de uma utopia, trata-se de 

desenvolver as potencialidades do momento para melhor usufruir daquilo que é dado. 

Esta entrega ao presente pressupõe uma abdicação de um além, quer seja no tempo, 

o futuro, onde habita a utopia, quer seja de um além-metafísico. Aqui reside, também, 

a diferença entre o humor e a ironia lírica que floresce abundantemente no território 

português, por exemplo, em Fernando Pessoa ou em certas formas de Surrealismo, 

como em Cruzeiro Seixas, ou, ainda, nas poéticas esculturas de Pedro Croft. Nesta 

forma de ironia, também se abdica do resgate futuro do momento mas parte-se para 

outras regiões espirituais que são sempre mais do dado, envolvendo a presença crua 

das coisas pelo mistério de uma ausência presente que se adivinha. 

       Violette Morin, num estudo notável, opôs a « relatividade generalizada » do humor 

ao dogmatismo razoável da ironia, sempre presa a pontos fixos. A propósito de um 

texto de M. R. Queneau, a autora nota ainda que as zonas do humor são 

frequentemente zonas de passagem, zonas em movimento ou meios de locomoção. 

Deste modo, o humor, nas suas andanças, tudo põe a mexer, não tendo domicilio 

sedentário nem localização própria. 

     À excepção de Jankélevitch, a maioria dos autores considera, da mesma forma que 

os autores anteriores, que o humor é o inverso da ironia. Para Bergson, o humor é 

uma forma de transposição inversa da ironia (a qual consiste na enunciação do ideal 

fingindo fazê-lo passar por real), analisando o real como se fosse o ideal9 e Deleuze 

opõe “o humor judeu contra a ironia grega, o humor-Job contra a ironia-Édipo, o humor 

insular contra a ironia continental; o humor estóico contra a ironia platónica; o humor 

zen contra a ironia budista; o humor masoquista contra a ironia sádica»10. Neste último 

par de contrastes, a capacidade do humor de largar mão de tudo e o seu envolvimento 

com o seu objecto implicam um certo masoquismo ao qual já Freud tinha feito 

referência notando que o humor se fazia sobretudo às suas custas, sendo uma 

espécie de «mau humor bem humorado»11. Contudo, esse lado masoquista do humor 

                                                
9 H. Bergson, Le Rire, Paris, PUF, 1999, p. 97. 
10 G. Deleuze, Dialogues, «L´humour juif contre l´ironie grecque, l´humour-Job contre l´ironie-
Oedipe, l´humour insulaire contre l´ironie continentale; l´humour stoïcien contre l´ironie 
platonicienne, l´humour zen contre l´ironie bouddhique; l´humour masochiste contre l´ironie 
sadique”, p. 83. 
11 S. Freud, Die Traumdeutung, Frankfurt, S. Fisher, 1970, p. 218. O próprio Freud é disso um 
bom exemplo pois, sendo judeu, no seu livro utiliza sobretudo piadas sobre judeus feitas por 
judeus. 
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é o que lhe dá o ímpeto para arriscar as coisas. É como o balanço necessário para o 

mergulho nelas. Quem se toma muito a sério não se joga contra as coisas 

experimentando os seus limites. 

      Embora se refira sobretudo ao Witz (chiste), Freud salienta que, aparecendo as 

diferentes formas do riso sempre misturadas entre si, talvez o contributo do humor seja 

conferir-lhes o cunho inflamado do masoquismo. O humor, deste modo, é um espaço 

onde o indivíduo, ao largar mão de si, experimenta o «Outro». Assim como o 

masoquista sente prazer na dor, o prazer do humor também nasce, segundo a teoria 

freudiana, de uma economia de envolvimento afectivo12, de uma dor que é canalizada 

noutro sentido, a qual é ilustrada através do exemplo da piada do condenado: «[...] a 

semana começa bem! diz o condenado à morte no caminho para a sua execução 

enquanto pede uma écharpe para não esfriar»13. 

      Sendo sobretudo uma forma de tornar suportável, o humor liberta a energia que 

era anteriormente ocupada pelo recalcamento, convertendo-a em prazer. É uma vitória 

do princípio do prazer sobre o princípio do real, na medida em que o homem 

apresenta, nas situações extremas, a capacidade de ultrapassar os limites do real de 

forma a tirar prazer desses próprios limites. O humor nasce, assim, de um 

envolvimento afectivo. A sua ligação à emoção é-nos revelada, indirectamente, pela 

força do ímpeto de a sarar14.Deste modo, as fontes do humor, que lhe dão o seu 

cunho, podem ser tão múltiplas como as causas da dor, podendo o seu domínio ser 

sempre alargado à medida que os poetas e os escritores vão explorando novas 

regiões do sentir à espera de serem baptizadas. Depois de terem entrado para o circo 

da vida, estas criações tornam-se em novas presas do domador de dores: o humor15.       

                                                
12 S. Freud, op. cit., «Der humor kann nun als die höchstehende dieser Abwehrleistungen 
aufgefasst werden. Er verschmät es, den mit dem peinlichen Affekt verknüpften 
Vorstellungsinhalt der bewussten Aufmerksamkeit zu entziehen, wie es die Verdrängung tut, 
und überwindet somit den Abwhrmechanismus; er bringt dies zustande, indem er die Mittel 
findet, der bereitgehaltenen Unlustentbindung ihre Energie zu entziehen und diese durch Abfuhr 
in Lust verwandeln.», p. 217, «[…] O humor pode ser agora compreendido como a mais alta 
destas actividades de defesa. Ele consegue retirar da atenção consciente os conteúdos da 
imaginação associados a afectos penosos, de um modo semelhante ao operado pelo 
recalcamento, ultrapassando deste modo o mecanismo de defesa : ele consegue realizar isto 
através da criação de meios capazes de retirar energia aos já armazenados neutralizadores de 
sentimentos de desprazer transformando-os, através da sua remoção, em sentimentos de 
prazer». 
13 S. Freud, op. cit., «Na, diese woche fängt gut na [...] wenn er sich auf dem Wege zur 
Hinrichtung ein Halstuch für seinen blossen Hals ausbittet, um sich nicht zu verkühlen», p. 213. 
14 S. Freud, Die Traumdeutung, «Die Lust des humors entsteht dann, wir können nicht anderes 
sagen, auf Kosten dieser unterbliebenen Affektenbindung, sie geht aus erspartem 
Affektaufwand hervor», p. 213. 
15S. Freud, op. cit, « weil das Reich des humors immer weitere Ausdehnung erfärht, wenn es 
dem Künstler oder Schrifsteller gelingt, bisher noch unbezwungene Gefühlsregungen 
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     Na análise freudiana, o humor é a forma que reveste a única visita de “caridade” da 

figura paternal – ao contrário da maioria das suas aparições em que surge, 

geralmente, como uma figura castradora –, intervindo em situações extremas para 

ajudar o ego. É uma figura protectora que cria uma protecção que envolve e imuniza o 

indivíduo contra os volte-faces do destino. Nesta perspectiva, o humor é a inflamação 

do superego, i. e, o património genético do indivíduo. Dado que as recordações da 

infância são o húmus que embebe o ego, são também elas que lhe dão força em 

situações extraordinárias16. O humor tem, assim, a sua força na riqueza das emoções 

acumuladas, das mágoas, elas são a sua seiva, o que lhe dá um travo particular. 

Contudo, Freud alerta para o perigo de, juntamente com essa renúncia do «eu», se 

misturar o sentimento de auto-condescendência que acaba por destruir a ligeireza do 

humor, a sua inocência desarmante. 

      A ambiguidade particular do humor, que é uma das formas do riso, reside no facto 

de nele existir uma distanciação intelectual mas não haver uma distanciação 

emotiva17. É neste fio da balança que se move o humor, nunca se cristalizando numa 

forma acabada pois ele próprio nasce de uma cisão que é, ao mesmo tempo, a sua 

fraqueza e a sua força. O carácter ambíguo do humor já tinha sido mencionado por 

Sócrates: lembrando a Protarco os espectáculos trágicos que levam ao choro, evoca 

“o estado de alma em que nos colocam as comédias […], que também são uma 

mistura de dor e de prazer”18. No Filebo, o filósofo aborda o risível no contexto da 

caracterização das “afecções puramente espirituais”19. 

       A teoria das paixões da alma e a sua integração do risível como afecção mista, 

que veio a influenciar a forma de pensamento sobre o risível até, pelo menos, ao séc. 

XVIII, foi uma das causas que levou à desvalorização do riso em oposição à razão que 

é concebida como uma forma de depuração do espiritual das contradições inerentes à 

matéria. Em consequência das filosofias dos pensadores mais importantes da 

Antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, que, de uma forma geral, apelaram para 

uma maior contenção das paixões (Platão chegou mesmo a defender a abolição da 

                                                                                                                                          
humoristisch zu bändigen, sie durch ähnliche Kunstgriffe wie in den vorigen Beispielen zur 
Quelle humoristischer Lust zu machen», p. 216. 
16 S. Freud, op. cit.,«[...] Es ist selbst denkbar, dass wiederum der Zusammenhang mit dem 
Infantilen ihm die Mittel zu dieser Leistung zur Verfügung steht», “[…] É até provável que seja a 
sua ligação com o infantile que lhe coloque os meios para esta actividade” , p. 216. 
17 A nosso ver, o problema de Bergson, neste ponto, é não ter distinguido a distanciação 
emotiva da distanciação intelectual. Assim, ao subsumir o humor, assim como a ironia, sob o 
cómico, entendido como um riso reflexivo de escárnio, descurou as diferenças entre as 
diferentes formas de riso e o lado emotivo do riso. 
18 Platão, Philèbe, 48 a, trad. e notas de E. Chambry, Paris,  Flammarion,1996, in, trad. port., 
Diálogos, trad. e notas de J. Bruna, São Paulo, Cultrix,  1957.  
19 Platão, op. cit., 47d, p. 61, in, trad. port., p. 54. 
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comédia e que a buffoneria fosse apenas permitida aos escravos e aos estrangeiros), 

deu-se uma mudança de costumes na Grécia para um maior refinamento das 

maneiras que teve por consequência uma alteração de atitude perante o cómico, como 

é paradigmático, por exemplo, o facto de as últimas comédias de Aristófanes conterem 

menos invectivas pessoais. Em conformidade com esta oposição ao riso, o este era 

proibido na Academia e o próprio Platão era representado na comédia como 

“expressão sisuda”20.  

      Com Sócrates, a verdade e o conhecimento reflexivo de si passaram a ser 

considerados como os bens mais desejáveis do homem, sendo mesmo superiores à 

felicidade terrena do mesmo. O auto-abandono necessário ao prazer do riso está em 

oposição à procura de autocontrolo aspirada pelos pitagóricos, pelos espartanos e 

pelos cristãos. Esta aspiração ao autocontrolo alargava-se a todos os signos de 

expressões físicas que aludissem ao corpo – como a actividade sexual, a digestão, o 

riso ou a dança –, e vai influenciar toda a Europa medieval, estando na raíz das 

restrições do riso estipuladas pelas regras medievais que S. Tomás de Aquino veio 

ainda  reforçar, sendo indigno da nobreza das classes altas, protagonistas da 

Tragédia.  

      O Cristianismo, aliado ao neo-platonismo, veio ainda reforçar esta tendência. 

Como descreve a Enciclopédia Iconográfica: «No Novo Testamento, o riso era esparso 

e geralmente sisudo. Até no Antigo Testamento, quando Deus ri, ele ri de raiva; no 

Novo Testamento ele não ri nunca, assim como Cristo »Lucas (6:25, 492) referindo a 

associação, na Bíblia,  do riso com o diabo  afirma « [...] “Um louco levanta a sua voz 

quando ri, mas o sábio sorri calmamente» (Siraque 21:20). [...] Apesar de o autor de 

Eclesiastes declarar que existe um tempo para rir, ele logo depois pronuncia que o riso 

é louco e vão (Eclesiastes 3: 4; 7; 6). Existe também uma associação cristã do riso 

com Satanás»21. A questão de saber se Jesus teria ou não rido durante a sua vida 

terrena tornou-se um tema polémico, sobretudo no meio eclesiástico. O argumento 

que defendia que Cristo nunca tinha rido enquanto o seu choro tinha sido registado, foi 

desenvolvido pelos padres gregos João Crisóstomo e Basílio Magno. Constituindo o 

                                                
20 J. Bremmer & H. Roodenburg, A Cultural History of humor, Maden, MA, Blackwell 
Publischers, 1997, p. 17.   
21 H. Robert, Encyclopedia of Comparative Iconography, Chicago, 1998, «In the New 
Testament laughter is scarce and usually nonhumorous. Even in the Old Testament, when God 
laughs he laughs to scorn; in the New Testament he does not laugh at all, nor does Christ  […] 
The fact that laughter’s in frequent occurrences in the Bible are often associated with 
irreverence undoutly contributes to this negative Christian attitude toward laughter […] A fool 
raises his voice when he laughs, but the wise smile quietly [...] Although the author of 
Ecclesiastes states that there is a time to laugh, he soon after pronounces laughter foolish and 
vain (Ecclesiastes 3: 4; 7:6). There is also a Christian association of laughter with Satan.», pp. 
490-1. 
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argumento crucial contra o riso, esta tese foi introduzida no mundo cristão latino por 

Rufinus de Aquileia, cerca do ano 40022. Posteriormente, este argumento tornou-se 

num topos nos escritos teológicos contribuindo decisivamente para a conotação 

negativa do riso na tradição cristã. Os escritores cristãos tratavam o riso com suspeita, 

começando por Sto. Agostinho, que escreveu que o riso é uma faculdade humana que 

pertence à parte mais inferior do homem23. 

      A posição clássica antagonista à caricatura foi veiculada por Lessing, expressa em 

Laocoon (1766), no qual criticava a degenerescência da pintura moderna, em que, 

segundo o mesmo autor, uma habilidade técnica servia para justificar e redimir o 

tratamento de um tema feio, considerando, implicitamente, este último indigno de ser 

tratado esteticamente24. A posição de Goethe a este respeito era ambígua. Apesar de 

Goethe geralmente desaprovar a caricatura, criticando a atenção dada por Lichtenberg 

às caricaturas de Hogarth25, era também um apreciador das mesmas, tendo adquirido 

uma larga colecção de sátiras sociais e políticas francesas e chegando a considerar 

publicar um comentário sobre as mesmas no Propyläen, revista que editava 

juntamente com Schiller, o que, dado o seu cargo, atesta o clima social da época e a 

sua ambiguidade em relação à caricatura26.  

      Num comentário sobre a caricatura, Goethe afirma: “certamente que não poderia 

dizer nada na defesa destas, mas devo confessar que essas coisas feias por vezes 

me divertem, e que a “Schadenfreude“, [traduzido literalmente, “o prazer no sofrimento 

dos outros”], aquele pecado original não é, se devidamente condimentado, de toda a 

tribo de Adão, o menos saboroso”27. Para Goethe, a principal preocupação na época 

era o estabelecimento dos princípios de uma arte solidamente ancorada na natureza. 

Sendo o conceito de natureza, neste concepção, idealizado como o princípio único 

capaz de unir a humanidade na contemplação da Beleza, esta ordem de 

preocupações levou à sua divergência com a tendência satírica na arte. 

      Como vimos, a noção de humor era tida fundamentalmente como uma forma de 

segregação social, considerando apenas o riso de escárnio, que é um riso que tira 

partido do próprio sofrimento. Mas, foi só no fim do séc. XVIII que a ambiguidade do 

riso passou a incluir o elemento do Trágico. Apesar de Sócrates sugerir o riso cómico-

                                                
22 H. Robert, Encyclopedia of Comparative Iconography, p. 80. 
23 H. Robert, op. cit., p. 40. 
24 G. E.Lessing, Werke, vol. VI, München, Hanser, 1974, p. 24.  
25 Este comentários foram compiladas e publicadas num livro, Ausführlich Erklärung der 
Hogarthischen Kupferstiche, em 1794-9 e inspiraram os comentários às gravuras de Gillray 
publicadas em London und Paris. 
26C. Banerji e D. Donald, Gillray observed, New York, Cambridge University Press, 1999, p. 28. 
27 C. Banerji e D. Donald, op. cit., p. 28. 
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trágico quando refere que nos cantos de luto, nas tragédias e nas comédias da vida e 

em uma multiplicidade de outras ocasiões, as dores se misturam aos prazeres, ao 

tentar convencer Protarco de que uma tal fusão é fácil de demonstrar nos medos, nos 

amores e noutras paixões parecidas28, a questão da ambiguidade do riso era apenas 

aflorada porque este, à partida, resultava de um duplo erro: do desconhecimento de si 

próprio, da parte do sujeito que ri, e da fraqueza do objecto do riso. Até essa época, o 

objecto do riso era sempre considerado como incompatível com o Trágico.  

       A elevação do Sublime a categoria estética, no séc. XVIII, levou a uma 

reabilitação dos sentimentos mistos. Desde então, vários autores reflectiram sobre a 

ambiguidade do humor: Jankélevitch distingue três formas que o composto trágico-

cómico irónico pode assumir: “[…] a alternância, da antítese e da indivisão. A primeira 

é também a da “ambivalência”, […] a ironia humoresca chora sobre as suas próprias 

alegrias: ela é, segundo a palavra de Eichenberg, “jovialidade desesperada”. […] A 

antítese é uma ambivalência imobilizada no extremo paradoxo da contemporaneidade, 

[…] [ela] mistura açúcar e sal, alegra e entristece ao mesmo tempo”29. Rosset 

considera a principal fonte cómica aquela que dá ao riso uma perspectiva trágica, ou 

seja, o desvanecimento no nada, aquilo que desafia a lógica da causalidade, sendo o 

prazer máximo o esquecimento de si (Sichselbstvergessenheit) que faz a identidade 

evaporar-se fazendo conhecer, simultaneamente, a insustentável leveza do ser e a 

certeza de não poder permanecer nesse estado de leveza consciente. Bataille, 

considerando a satisfação do riso inseparável do sentimento trágico, em A experiência 

interior, 1943, salienta que o humor nasce quando a pessoa “[…] se percebe cúmplice 

de uma destruição do que é, confundindo-se com esse vento de vida destruidora que 

conduz tudo sem compaixão até ao fim” e associa o riso com a cumplicidade 

relativamente à morte – a amante com a qual somos infiéis à vida  –, acrescentando 

que o riso trai “o acordo […] da nossa alegria com um movimento que nos destrói” 30. 

      De um modo semelhante Baudelaire, que identifica todas as formas do riso com o 

riso irónico, portanto, ao que nasce do sentimento de superioridade, salienta o carácter 

satânico do riso que está “intimamente ligado ao acidente de uma queda antiga, a uma 

degradação física e moral”, acrescentando ser “com o riso que [o homem] suaviza por 

                                                
28 Platão, Philèbe, 48 a. 
29 V. Jankélévitch, L´Ironie, Paris, Flammarion, 1964,  “[…] l´Alternance, de l´Antithèse et de 
l´Indivision. Le premier est aussi celui de l´”ambivalence” […] l´ironie humoresque pleure sur 
ses propres joies; elle est, selon la parole de Eichendorf, “jovialité désespérée” (p. 143) […] 
L´Antithèse est une ambivalence immobilisée dans l´extrême paradoxe de la contemporanéité 
[…] [elle] mélange sucre et sel, égaie et atriste en même temps”, pp. 142-4. 
30 V. Alberti, O Riso e o Risível, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999, pp. 13-4. 
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vezes o seu coração e o atrai; pois, os fenómenos gerados pela queda tornar-se-ão 

nos meios da sua redenção” 31. 

      O humor, de certa forma, nasce da consciência do mal, do que é considerado feio. 

Resumidamente, a sua expressão estética caracteriza-se por, ao contrário da ironia, 

fingir tomar o real à letra, reproduzindo exageradamente as suas imperfeições. 

Acentuando o particular, realiza uma espécie de catálogo dos feios. De certo modo, 

testa os limites das formas do real por hipóteses, dando expressão a tudo o que 

transgride a norma do “bom gosto”. Daí, poder revestir a forma do kitsch ou utilizá-lo 

como um elemento. Como Adorno notou, a irracionalidade formal da arte, segundo o 

critério de razão da realidade, é a sua forma de denúncia da irracionalidade da praxis 

social cuja racionalidade se perverteu no seu próprio fim: neste contexto social, a 

irracionalidade formal da arte é o testemunho da sua sanidade. O kitsch é aquele 

momento do irracional da arte implicado no seu lado social e relativamente ao qual 

Adorno alerta para o facto de este, se não for estruturado e for cultivado na sua 

puerilidade, desembocar facilmente no mero “fun”32. 

      O kitsch é a inversão do bom e do mau gosto, a feitichização do pormenor que se 

substitui ao todo. Utilizado de forma consciente, pode surgir, na arte, como paródia da 

“catarse” do sublime, como nota, apesar de o considerar uma forma de envilecimento 

da arte, Adorno: “O kitsch não é, como desejaria a fé na cultura (Bildung), um simples 

dejecto da arte originado mediante uma acomodação desleal, mas espreita as 

ocasiões de emergir da arte, que constantemente reaparecem. Enquanto que o kitsch 

se esquiva como um diabinho a toda a definição, mesmo histórica, a ficção e ao 

mesmo tempo a neutralização de sentimentos não existentes constitui uma das suas 

características mais tenazes. O kitsch parodia a catarse”33 . Existe sempre um 

elemento kitsch na arte como tudo o que é contem em si um elemento contrário, pois, 

como Adorno também nota, “não há nenhuma arte que não contenha em si, negado 

como momento, aquilo de que ela se desvia”34. A justaposição, sem critérios de gosto, 

de anúncios publicitários, de conteúdos e formas diferentes, o fetichismo desenfreado 

por tudo o que brilha, as cores berrantes do que é destinado a competir com as outras 

                                                
31 Baudelaire, Œuvres complètes, “Le rire […] est dans l´homme la conséquence de l´idée de 
sa propre supériorité […] puisque le comique est un élément damnable et d´origine diabolique 
[…] intimement lié  à l´accident d´une chute ancienne, d´une dégradation physique et morale 
[…] c´est avec le rire qu´il adoucit quelquefois son coeur et l´attire; car les phénomènes 
engendres par la chute deviendront les moyens du rachat» pp. 527-32, “O riso […] é, no 
homem, a consequência da ideia da sua própria superioridade dado que o cómico é um 
elemento condenável e de origem diabólica ”. 
32 T. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 139. 
33 T. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 282, in, trad. port., p. 268. 
34 T. Adorno, op. cit., p. 26, in, trad. port., p. 22. 
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marcas para saltar à vista do consumidor, fazem parte de uma estética kitsch própria 

do ecletismo parafernálico da sociedade de consumo. A arte nobre tenta, a todo o 

custo, libertar-se do kitsch involuntário e ingénuo que floresce um pouco por toda a 

parte ao sabor anárquico das leis de consumo. Contudo, o medo da arte “pura” de se 

contaminar por aquilo que é impuro pode-se tornar numa forma ainda mais kitsch do 

que o kitsch popular que é ingénuo e que pode, pela forma inventiva da assemblagem 

dos fragmentos de universos diferentes, possuir uma autenticidade original. Ainda nas 

palavras do filósofo de Frankfurt, “ A alergia esteticamente muito difundida ao kitsch 

[…] ao supérfluo, ao que se aproxima do luxo, tem também o aspecto da barbárie […] 

a barbárie é o literal”35. Da mesma forma que o humor, o kitsch procede à 

objectivização do espiritual, do subjectivo, contra o qual as camadas cultas, por 

negação, se definem. Mas, a total fuga ao literal pode tornar-se, também ela, numa 

objectivação literal do processo de subjectivização.  

      Pierre et Gilles (fig. 5), por exemplo, utilizam na sua obra, o kitsch, 

humoristicamente como forma de parodiar a pretensão da aversão ao kitsch pela 

verdade única e pura. Tornando real o mais repulsivo para as classes cultas – a falta 

de gosto –, tornam concretas as formas possíveis do mau gosto, do “outro” da arte. O 

seu trabalho torna visível como a sociedade de consumo cria, como complemento dos 

produtos acabados, sentimentos não existentes, de forma exacerbada. O kitsch é a 

teatralização dos sentimentos, a sua caricatura. Na arte, reproduz humoristicamente 

essa forma de ficção sentimental. Daí a suspeita de Adorno contra o humor na arte 

que, segundo ele, a vulgariza flirtando o conceito de prazer estético que pactua com a 

ideologia da sociedade produtiva, integrando-se, enquanto útil, na sua lógica. Contudo, 

a nosso ver, o prazer estético não é, necessariamente, incompatível com a arte e o 

kitsch. O humor e as outras formas do feio podem ser uma das formas de alargamento 

do próprio conceito de arte que Adorno apontou como a alternativa à barbaria, ao 

simples factum36. A arte não deve, a nosso ver, ficar encarcerada no conceito 

adorniano de uma arte totalmente autónoma, cortada do seu aspecto material e 

sensual e de uma ideia militante da arte ao preço de se tornar rígida. Para Pierre e 

Gille, o kitsch não é um fim em si mas um meio37 de tornar visível o contrário que 

existe subjacente a tudo, confundindo, deste modo, os jogos e baralhando as 

                                                
35 T. Adorno,op. cit., p. 83, in, trad. port., p. 77. 
36 T. Adorno, Ästhetische Theorie, p. 83, in, trad. port., p. 77.  
37G. M.Viéville e Pierre et Gilles, “au pays merveilleux de PIERRE ET GILLES”, Artpress, n.º  
336, (Julho-Agosto 2007) , “Nous ne nous retrouvons absolument pas dans ces propos, car 
nous utilisons le kitsch comme un moyen, un outil parmi d´autres”, p. 46 , “Não nos 
reconhecemos, de todo, nesse propósito pois utilizamos o kitsch como um meio, um 
instrumento entre outros”.  
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fronteiras entre a ficção e a verdade. Para este fim, misturam elementos de diferentes 

géneros, tratando tanto temas de “variété française”, como de filmes da “série B” ou da 

pornografia, juntamente com fragmentos retirados de fontes mais elitistas, por 

exemplo, da mitologia greco-romana, da Teologia ou da tradição pictórica38. Desta 

forma, parodiam a sociedade do espectáculo, pelo excesso, salientando a própria 

ambiguidade do conceito do real subjacente à ideia de espectáculo.·. Tudo se torna 

espectular quando se perde a sua sombra. Tal o Fausto que vendeu a sua alma ao 

diabo: o mundo privado de dor é plano. O kitsch, o “outro” da arte, dá expressão a 

essa dor, a maior de todas, a de não sentir nenhuma dor. Se o feio é, como Adorno 

considerou, a careta da arte, a expressão do seu sofrimento face à sua perda de alma, 

o kitsch é a máscara dessa careta sem a sua face. 

      As formas do feio na arte contestam, na nossa perspectiva, implicitamente, a 

repressão do material, do impuro. Da mesma forma procedem outros artistas que 

utilizam o kitsch nas suas criações, quer seja como elemento dominante, como o mais 

polémico e mediático Jeff Koons, quer seja como um dos seus ingredientes da crítica, 

como é o caso de Carlos Carreiro a quem o crítico Fernando Pernes chamou “o 

Jerónimo Bosch na sociedade de consumo” e que representa meticulosamente, nas 

suas pinturas, as marcas e os enlatados de produtos industriais numa panóplia de 

objectos, animais e personagens. 

       Mas, o humor na arte, evidentemente, não se reduz apenas ao kitsch e às suas 

variações se bem que, sempre que este surge na arte, seja uma forma de humor, pois, 

enquanto forma ingénua e inconsciente, apenas existe no real, e a arte, como bem 

dizia Fernando Pessoa, nunca é reprodução mas interpretação39. No outro pólo das 

formas de humor na arte, poderíamos situar, assim, o humor do tipo masoquista, o 

humor negro, aquele que tira partido da própria queda ao torná-la voluntária, como, 

por exemplo, o humor das pinturas de Phillip Guston, que se situam nas antípodas da 

ligeireza do kitsch. 

      Na sua fase tardia, a fase figurativa, na série de “miniaturas” – pinturas de 

pequenas dimensões realizadas em papel de desenho ou tela representando objectos 

isolados  –, Guston deu já corpo a esse humor sorumbático, que, indeciso entre o 

cómico e o trágico, desagrega e recombina as coisas lançando-as à solidão da sua 

existência desalinhada. Nestas pinturas, articula-se o abecedário da sua nova 

linguagem – um cavalete, um relógio, uma caneca, uma cabeça, um sapato, um tijolo 

ou um livro –, cada um deles podendo ser agregado ao outro formando sintaxes 

                                                
38 G. M.Viéville e Pierre et Gilles, op. cit., p. 46. 
39 F. Pessoa, Páginas de Doutrina Estética, p. 45. 
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imprevisíveis. Poder-se-ia dizer que o humor procede, deste modo, por portas e 

travessas, a um “strip-tease do impossível”, arquitecturando a lógica do acaso, 

procedendo por hipóteses, representações do imaginário e simulações, criando um 

jogo entre a aparência e a realidade. Da mesma forma, também o procedimento de 

Guston é constituído por encenações do aleatório, jogos-exercícios do real. Ao sabor 

da “associação de imagens, quando estão todas juntas de um certo modo e como tudo 

isso muda quando é colocado noutra combinação na parede”40, vai mudando “as 

pinturas de várias formas durante dias e noites, dependendo dos diferentes 

significados possíveis”41. 

      Guston prescinde, nas suas pinturas, de qualquer forma de idealização ou adorno, 

criando uma estética do feio peculiar, um pouco semelhante aos desenhos de Robert 

Crumb. As figuras são feias porque Guston simplifica os traços tornando-os grosseiros 

e literais. Os olhos, por vezes, são reduzidos a duas fendas e o volume é dado por 

traços carregados, os pés, as mãos e a cabeça são inchados assim como as veias e 

os poros da pele são dilatados. Um nariz pode ser representado por um pénis 

pendurado melancolicamente entre dois testículos-bochecha mal-barbeados, por cima 

do qual espreita o olho do pintor injectado de sangue deixando cair pesadamente uma 

lágrima. O corpo do pintor está preso ao seu pé que se fixou na terra criando uma pele 

dura como cortiça (fig. 6): a mão de Deus pode descer, literalmente, do céu (fig 7); os 

cigarros podem criar pés e fugir com uma boca que os devora. As cabeças podem ser 

montanhas, tijolos-prédios, tijolos-montanhas. Contudo, ao contrário da B.D, as figuras 

não são entretecidas por uma narrativa que lhes confira um sentido unívoco. As 

formas e as situações são reconhecíveis, mas passíveis de terem muitas 

interpretações. A solidão e a descontextualização das coisas desperta o sentimento de 

comiseração por algo que reconhecemos ser muito humano. A vulnerável coisalidade 

das coisas, torna-as tocantes e cómicas. No fundo, retratam um “inglório momento da 

forma”42, o que também poderia servir como definição do feio em geral. 

      Também Fonte Santa utiliza a linguagem da B.D. para a metamorfosear em 

imagens que ultrapassam o consumo instantâneo da B.D., surgindo do universo 

underground, da música rock e da estética punk. Na sua fase inicial, os desenhos 

tinham um humor de cariz crítico que evoluiu, mais recentemente, no sentido de uma 

poética criada pelo desfasamento entre o universo semântico do texto e das imagens. 

A sua primeira amostra individual teve lugar em 2001, Como cozer um ovo em 3 

minutos. Concebeu individualmente Low life  (Galeria Glória Vaz Felgueiras, 2000) e 
                                                
40 R. Storr, Philip Guston, London, Thames & Hudson 2003, p. 70.  
41 R. Storr, op. cit., p. 70. 
42 R. Storr, Philip Guston, p. 70. 



 

100 
 

Silence is Only a Device of Terror for Compulsive Verbalizer (Galeria Marta Vidal, 

2001) e integrou diversas exposições colectivas – entre outras, Faltam nove para 2000 

(F.B.A.U.L., Lisboa, 1991), Zapping Ecstasy (C.A.P.C., Coimbra, 1996), X Rated 

(Galeria ZDB, Lisboa, 1997), Perverse Space Room  –  w.c. Container (Edifício Artes 

em Partes, Porto, 1999), Bad karma (projecto Too Drunk to Fuck, Lisboa, 2002) –, cujo 

intuito é  subverter e parodiar os vícios das normas que impõem uma única verdade e 

que compactuam com os poderes que lucram com a manutenção do estado das 

coisas. Mas é, sobretudo, nos desenhos da sua fase inicial, desde o fim da década de 

80  até ao fim da década de 90, que os seus desenhos exploram as possibilidades 

estéticas do feio no universo ácido do underground. Outros artistas utilizam em 

Portugal o humor da linguagem da B.D. como forma de transgressão do ideal da Arte 

nobre, como, por exemplo, Pedro Pousada, da geração mais nova e Eduardo Tabarra, 

na sua fase figurativa. 

       Ainda entre este pólo do humor kitsch e do humor negro, poderíamos situar um 

humor de tipo burlesco a que dão expressão algumas obras de Paula Rego – referimo-

nos aqui, sobretudo, à fase das Óperas –, e a obra fotográfica de João Tabarra. As 

imagens burlescas deste último – nalgumas das quais o próprio surge mascarado de 

fada numa paisagem campestre –, praticam uma auto-irrisão que pretende 

desconstruir as estratégias de ficção e auto-ficção geralmente veiculadas pela 

imagem, tanto nos meios publicitários, como na tradição pictórica, como é o caso de 

João Ponte Diniz “Pilha Eléctrica, Campeão de mínimo amadores boxe”, 1943 e Sting 

(1993) (fig. 8). Neste, Tabarra expõe ao ridículo as formas de encenação da História 

de Portugal e da pintura portuguesa aludindo, pela forma dos trípticos, aos painéis de 

S. Vicente de Fora. 

      Esta dessacralização e tentativa de rebaixamento de tudo o que foi, ao longo da 

História, considerado nobre, sagrado, que se exprime na arte pelo abuso do ideal do 

belo através do humor, faz parte de um processo mais vasto que teve, 

simbolicamente, início com a morte de Deus, proclamada por Nietzsche, i. e., com o 

desaparecimento da crença do Homem no transcendente. Enquanto que a crença num 

além para lá da morte dava significado aos actos do Homem durante a vida, 

enobrecendo-os, o desmoronar da ideia de imortalidade torna todas as catedrais 

erigidas por um além em pó e toda a acção do Homem em mera vaidade. Como é 

sabido, a falta de abrigo metafísico é, actualmente, a condição do Homem pós-

moderno. Ora, a arte dos modernistas extraía ainda o sagrado da morte de Deus e da 

consequente transgressão do sagrado, aspirando, por essa via, atingir a imortalidade. 

Repousava, assim, num paradoxo – o de ser o fruto da ruptura e da proclamação da 
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sua eterna destruição –, paradoxo esse que a arte dos pós-modernistas procura 

destruir. Enquanto que a arte dos modernistas – nos seus ataques à arte sagrada –, 

foi a primeira consequência da morte de Deus na arte, a arte pós-moderna – no 

ataque à ideia do sagrado em si –, é a sua última consequência. 

      É este sentimento do vazio que é expresso negativamente pelo humor, utilizando o 

feio nas figuras desarticuladas de Cindy Cherman, na alergia ao vazio das Óperas de 

Paula Rego ou no preenchimento frenético dos espaços vazios de Carlos Carreiro. 

Com a perda do sentimento do sagrado, a realidade tornou-se oprimente, inexpressiva 

e banal, deixando um grande vazio na alma do Homem que tenta colmatá-lo através 

de uma actividade frenética, e pelas mais diversas soluções e sucedâneos. Sob as 

gargalhadas da arte e a apologia do efémero, do marginal, morre a ideia de um Fim 

sagrado da arte e nascem várias práticas artísticas diferentes entre si sem o tecto 

comum do ideal do belo que as aloje na História da Arte: morre a arte, nasce um sem-

fim de artes. 

 


