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II.3  DISSONÂNCIAS 
Adorno e a negação do fetichismo da arte através da sua radical autonomia 
 

 

       O desaparecimento de fenómenos que poderíamos agrupar sob o título de “feios” 

acompanha o que denominamos de progresso. De facto, o chamado progresso parece 

ir a par com a eficacidade em abolir ou camuflar tudo o que não seja novo, perfeito, 

limpo, igual à média. Como Adorno notou, “o conteúdo latente da dimensão formal 

“feio-belo” tem o seu aspecto social”1. Aquilo que é considerado feio é, potencialmente, 

um perigo para a sociedade pois torna visíveis as relações de dominação e as 

desigualdades que estas instauram. A sociedade quer reconhecer-se numa imagem 

bem-pensante e cultural resultante duma vida cómoda, mas quer apagar os traços do 

sofrimento de quem a pagou sendo que “o oprimido, que deseja a revolução, é vulgar, 

segundo as normas da bela vida da sociedade feia, desfigurado pelo ressentimento, 

carrega todos os estigmas da degradação sob o fardo do trabalho servil sobretudo 

corporal”2. Neste sentido, são os que carregam o estigma do feio que são 

revolucionários potenciais, pois são aqueles que estão descontentes com as normas 

vigentes que procuram mais radicalmente a mudança pois não têm nada a perder. Daí 

que as sementes revolucionárias da discórdia sejam evitadas e sujeitas a um trabalho 

constante de cosmética social. 

     O belo torna-se numa auto-publicidade da sociedade. Os seus membros bem-

sucedidos procuram assemelhar-se a essa imagem monoteísta de marca realizando 

operações plásticas ou contraindo matrimónios com mulheres consideradas mais 

belas a fim de perpetuarem pela reprodução a sua vinculação à classe dominante. A 

beleza remete, assim, implicitamente, para a posse de bens materiais numa sociedade 

insaciável pela sua reprodução material a que denomina “progresso”: ela é a sua 

fachada.  

       Neste contexto, quanto mais radical for a recusa da arte à sua proliferação 

material, mais crítica ela é perante a expansão de uma hiper-realidade sem espírito. 

Se a ausência desaparece, pela permanente expansão material, desaparece, também, 

o lugar para o ideal e para a representação. É na obstinação em manter a presença 

                                                
1 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970: “Der latent Inhalt der 
formalin Dimension hässlich-schön hat seinen sozialen Aspekt.”, p. 78, in, trad. port., p. 63. 
2 T. Adorno, op. cit., “Das Unterdrückte, das den Umsturz will, ist nach den Normen des 
schönen Lebens in der hässlichen Gesellschaft derb, von Ressentiment verzerrt, trägt alle Male 
der Erniedrigung unter der Last der unfreien, zumal körperichen Arbeit.”, p. 78, in, trad. port., p. 
63. 
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dessa ausência de sentido, vital para o Homem, que reside a verdade da arte. Esta 

apenas pode ser interpretada e não mostrada porque é pura ausência. 

      A ambiguidade da arte, enquanto elemento fora da sociedade e simultaneamente, 

agente social, deve-se ao facto que ela é um fenómeno estético e social. Estas duas 

visões têm de ser operadas para a existência de uma visão ajustada da arte do 

mesmo modo que a visão do olho esquerdo e direito nos permitem ter uma visão em 

estereoscopia. A arte, enquanto fenómeno social, sempre foi do domínio das classes 

poderosas, tanto dos faraós (apesar de o conceito não existir na época como existe 

hoje), da aristocracia como da Igreja ou, mais tarde, da burguesia dominante.  A 

integração de elementos do feio na arte sempre foi uma subversão do poder, uma 

apropriação dos instrumentos de poder por parte das classes oprimidas. Adorno data o 

nascimento deste “acto revolucionário” no feudalismo, atribuindo-lhe, a nosso ver, de 

certo modo, um sentido trans-histórico: “o motivo da admissão do feio foi anti-feudal: 

os camponeses tornaram-se capazes de arte”3. Estes fenómenos que, pela sua 

transgressão, têm um poder libertador revolucionário são sempre considerados, pela 

“bela vida da sociedade feia”4, utilizando aqui uma expressão de Adorno, como feios 

até já nada terem de revolucionário.  

      Um dos índices do progresso é a desumanização do Homem. O seu meio 

ambiente passa a ser algo estéril e semelhante ao mecanismo de um relógio, em que 

todas as peças encaixam umas nas outras. A maior parte destes progressos que 

permitiram manter o feio, o diferente, o imperfeito, à distância, foram do âmbito da 

medicina. Os retratos de rostos extremamente disformes realizados, por exemplo, por 

Brueghel, correspondiam, provavelmente, à realidade do quotidiano dos seus 

contemporâneos. As vacinas hoje existentes, acessíveis ao ocidental, permitem evitar 

o surgimento de doenças que provocavam efeitos atrozes como, ainda nos fins do séc. 

XIX, o “Homem-elefante”, facto verídico no qual Lynch se inspirou para realizar o filme 

do mesmo título. Estes monstros, assim como tudo o que era insólito, eram, sobretudo 

após o Renascimento, uma fonte de atracção e de divertimento na qual se misturava 

uma mórbida curiosidade com o prazer da certificação de que não se era, afinal de 

tudo, igual ao monstro, era-se “normal”. As pessoas que não aceitam os padrões e as 

normas vigentes, as figuras que não correspondem a nenhum compartimento social, 

numa determinada sociedade, numa determinada época, sempre forma consideradas 

feias ou monstros. Constituem os grupos minoritários que, em caso de crise social, 

são perseguidos. Deste modo, encarnam o abjecto da sociedade e os poderes 

                                                
3 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, «Das Motiv der Zulassung des Hässliche war antifeudal: die 
Bauern wurden kunstfähig”, p. 78, in, trad. port., p. 63. 
4 T. Adorno, op. cit., “[…] des schönen Lebens”, p. 78, in, trad. port., p. 63. 
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políticos encarregam-se de criar uma imagem negativa à sua volta que torna normal a 

sua exclusão: desempenham o papel de alvo inimigo, necessário para exemplificar o 

mal e limpar as consciências que, deste modo, se certificam que são sempre os outros 

os “anormais”, os “maus”. Servem, também, de medida estratégica de ameaça 

exercendo um poder persuasivo: preconizam o que acontecerá a quem não seguir as 

regras estabelecidas. Deste modo, uma sociedade não só se constrói, positivamente, 

pelas suas produções socioculturais, mas, também, por o que delimita e estabelece 

como perigo. Este processo de neutralização do perigo é exercido por um controlo 

social associado a um processo de normalização, ou seja, de neutralização do 

arbitrário. Tudo o que é ambíguo ou diferente ameaça as fronteiras assim 

estabelecidas entre o eu e o outro, a sociedade e o exterior.  

      Muitas vezes, o diferente, o monstro, é apenas o que o indivíduo ou a sociedade 

não quer reconhecer como seu e projecta na figura ficcional de um outro, que, no 

fundo, é o fantasma de si mesmo, a sua sombra inseparável. Este “outro” é mantido 

para lá das fronteiras que definem um sistema através de rituais que acompanham o 

amadurecimento de um sistema, tanto o sistema biológico da criança que se separa 

da mãe, como o sistema social que cria os seus “marginais”. A repetição desses rituais 

é reencenada sempre que existem momentos de crise de identidade, como demonstra 

o facto de em crises sociais se tender para o aumento do xenofobismo acompanhado 

por actos colectivos de violência. O mesmo se passa quando nasce uma nação – 

como, por exemplo, quando Bismarck, antes da criação da Alemanha, se lançou numa 

guerra contra a França para fortalecer o nacionalismo, ou, quando se deseja 

consolidar a sua união, que é, também, o caso dos E.U.A quando, após a guerra fria 

deixaram de ter um inimigo alvo criando o “eixo do mal”, como seu simétrico negativo, 

a fim de fortalecer o seu poder. Este fenómeno de exclusão colectiva sempre foi um 

dos processos de fortalecimento do sentimento de comunidade. Neste sentido, o 

estabelecimento colectivo daquilo que é feio é tão necessário como o estabelecimento 

do que é belo e do que é bom, pois, a afirmação pela negativa é o primeiro instinto ou 

reflexo de criação da identidade. O patinho feio só era feio por ser de uma outra 

espécie, por ser diferente. A definição colectiva, através de rituais ou mecanismos 

psicológicos de interiorização, faz parte do próprio processo de passagem do que 

poderíamos chamar por período de infância à idade adulta, tanto a nível individual 

como a nível colectivo. 

       Actualmente, contudo, existe uma falta de imagens negativas da sociedade, fora 

dela, que possam marcar as suas fronteiras enquanto diferenças. A fronteira, os 

contornos que tornam algo distinguível do fundo, nascem da diferença entre duas 

coisas que, assim, se separam, se individuam. Contudo, através dos progressos da 
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medicina, das tecnologias “Wellness”, das cirurgias plásticas, das próteses, da 

biotecnologia, o Homem, no mundo ocidental, assemelha-se cada vez mais ao seu 

próprio sucedâneo, ao seu action-man ou à sua barbie. Todos os sinais de 

envelhecimento ou signos que podem remeter para a sua origem visceral, são 

apagados. As estratégias de marketing publicitárias exploram esse desejo regressivo 

do homem de permanecer num eterno estado de devaneio infantil, apropriando-se da 

produção do belo, anteriormente do domínio exclusivo das artes. Daí que tudo o que 

seja, à primeira vista, belo, desperte no cidadão esclarecido a suspeita de uma 

intenção subjacente de vender algo, ou, ainda pior, de moldagem ideológica. Contudo, 

ironicamente, o contrário actualmente não é necessariamente verdade, pois, o 

mercado de consumo, sempre à procura de novos nichos, também se apropriou dos 

fenómenos que poderíamos denominar de “negativos”, comercializando a imagem do 

rebelde, do revolucionário, do macabro, do sadomasoquista, etc. O Ocidente, até há 

pouco tempo, moldava-se a si mesmo como o contrário do que ficcionalizou como o 

“Oriente”, mas, sendo essa imagem e a do “terceiro mundo” pouco a pouco 

desconstruída pelos próprios, existe a falta de verdadeiros não-mundos para lá do 

mundo. Com a globalização, passou a existir apenas um mundo: todos somos 

ameaçados pela mesma catástrofe ecológica e demográfica, assim como todos 

sentimos os efeitos do irracional progresso tecnológico e de um capitalismo sem 

escrúpulos que se auto-destrói juntamente com o seu único mundo. 

      Contudo, a sociedade não deve pactuar com esse apagamento do irreconciliável 

residindo a sua verdade reside no tornar visíveis essas contradições sem as diluir 

numa síntese. Nesse sentido, a arte deve integrar nela um elemento extra-artístico, o 

elemento social. No entanto, não é no partidarismo que ela desempenha a sua função 

social, mas na imanência da irreconciliabilidade das suas contradições formais pois, 

como nota Adorno, “ O espírito do partido, que não é menos a virtude das obras que a 

dos homens, vive na profundidade em que as antinomias sociais se tornam uma 

dialéctica das formas: os artistas, ao trazerem-nas à linguagem pela síntese da obra, 

assumem uma função social”, sendo na sua imanência artística que ela é 

verdadeiramente social: “A imanência da sociedade na obra é a relação social 

essencial da arte, não a imanência da obra na sociedade. Porque o conteúdo social da 

arte não está estabelecido fora do seu principium individuationis, mas é inerente à 

individuação, ela própria um elemento social, estando vedada à arte a sua própria 

essência social que só pela interpretação pode ser apreendida” 5.  

                                                
5 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Die Parteiischkeit, welche die Tugend von Kunstwerken nicht 
weniger als von Menschen ist, lebt in der tiefe, in der gesellschaftliche Antinomien zur Dialektik 
der Formen werden: indem künstler ihnen durch die Synthesis des Gebildes zur Sprache 
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      É o próprio processo de separação da arte da sociedade que é o elemento social 

na arte e não o que pode parecer a sua intenção de intervenção social. Neste sentido, 

como nota Adorno, mesmo as obras comprometidas ideologicamente podem ter o seu 

momento de verdade, porque revelam, na contradição entre a sua máscara petrificada 

e a vida “o sofrimento silente e renegado do sujeito alienado e a irreconciliação da 

situação” visível no exagero do make-up de um rosto já putrefacto. 

      Desde o séc. XVIII, com o início da Revolução Industrial e o consequente 

desenvolvimento da produção capitalista, que a crítica se instalou no seio da arte 

como a sua verdade essencial. As condições de vida inumanas em que vivia o 

proletariado operário tornaram a tarefa da arte mostrar o outro lado do progresso. 

Hogarth, nas suas gravuras, denuncia a corrupção de uma sociedade em que a vida 

humana perdia o seu valor, quer como objecto da ciência, numa mesa de autópsia, 

quer como presa do álcool e do jogo (por exemplo), quer como vítima da corrupção. 

Em A rua do gin , 1750-1751, vê-se, no canto esquerdo, uma criança a roubar o osso 

do cão enquanto que a figura central, uma mãe atingida por uma doença, deixa 

distraidamente cair o filho e, ao fundo, pode ver-se, entre outros, um enforcado e um 

corpo de uma mulher a ser deitado no sarcófago. Esta desumanização do Homem 

torna-se cada vez mais o tema da arte, culminando, de uma forma visionária, com 

Kafka. Mas, em Hogarth, era, ainda, sobretudo nas gravuras de pequena dimensão 

que as suas críticas se faziam mais directamente. Nas obras de maiores dimensões, 

nas pinturas a óleo, consideradas um género “sério”, as críticas eram feitas 

obliquamente e apenas a nível do conteúdo, não da forma. As belas formas, mesmo 

nas pequenas gravuras, não se desagregavam, eram ainda belas e minuciosas 

representações do feio que fascinavam pela virtuosidade da sua execução. 

      Neste contexto, desde os fins do séc. XIX, o surgimento intencional do que, para a 

época, era na arte considerado feio, surge como a assinatura da liberdade da arte face 

a uma sociedade cada vez mais decadente. Ainda que a emancipação da arte se 

possa também explicar por factores económicos, o facto de deixar de estar 

dependente das encomendas da burguesia e de não ter, assim, de produzir o belo 

culinário, não explica, por si só, a irrupção do feio no domínio que antes era exclusivo 

do belo. Claro que, anteriormente, também existiam representações feias na arte, 

mas, eram belas representações do feio que iam ao encontro do que o espectador 

esperava da arte. Não eram transgressões do próprio conceito de arte. A “moldura” 

                                                                                                                                          
verhelfen, tun sie gesellschaftlich das Ihre […] Die Immanenz der Gesellschaft im Werk ist das 
wesentliche gesellschaftliche Verhältnis der Kunst, nicht die Immanenz von Kunst.in der 
Gesellschaft. Weil der Gesellschaftliche Gehalt der Kunst nicht ausserhalb ihres principium 
individuations ist, ihrerseits einen sozialen, ist der Kunst ihr eigenes gesellschaftliches wesen 
verhüllt und von ihrer interpretation zu ergreifen”, p. 345, in, trad. port., p. 260. 
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artística permanecia, clara e transparente. Não era, ela mesma, problematizada. O feio 

como negação da expectativa artística que é criada culturalmente surge a partir do 

séc. XIX, não só como um desafio perante uma burguesia que procurava na arte o seu 

auto-reconhecimento idealizado, mas, também, como o ressurgimento do recalcado, 

daquilo que se procurava erradicar da face polida da sociedade, sobretudo, da 

sociedade urbana. Neste contexto, simboliza a verdade crua, o real desmaquilhado 

que é recalcado e mascarado pela mentira. 

      As primeiras manifestações do “feio”, nesta definição, como transgressão da arte, 

não se comparavam às actuais – que são fenómenos limite do horror, do nojo ou da 

estranheza –, eram, pura e simplesmente, reais e surgiram em oposição ao 

Romantismo. Quando Courbet pintou, em 1849, o célebre quadro O funeral de Ornans 

(fig. 1), este chocou e foi alvo de fortes críticas por representar, sem teatralidade, um 

funeral real: as personagens eram pessoas reconhecíveis da cidade natal de Courbet, 

as expressões não tinham a dramaticidade usual para a representação pictórica deste 

tema na época e o pintor renuncia ao ponto de vista privilegiado o que confere à cena 

um aspecto casual e prosaico. Fruto da aparente casualidade do enquadramento, ou 

resultado desta, o desequilíbrio da composição contribui para o sentimento de 

desconcerto do espectador da época: enquanto, no lado direito, predomina o preto, no 

lado esquerdo, onde é exclusiva a presença masculina, predomina o branco, o 

vermelho e o preto. Deste modo, o centro do quadro é deslocado para a esquerda 

onde o branco – pelo seu contraste – ganha maior peso. Além disso, este quadro 

também rompe com as convenções pictóricas devido à sua dimensão – 315 x 668 cm 

– pois as grandes dimensões eram, geralmente, reservadas exclusivamente para a 

pintura histórica. 

      Foi sobretudo em torno da polémica gerada pela pintura de Courbet que se 

consolidou o Realismo, enquanto corrente artística do séc. XIX. Este quadro – aquele 

que gerou mais controvérsia –, foi realizado pelo pintor entre Outubro de 1849 e o 

Verão de 1850 e exposta no Salon do mesmo ano. “feio” e os seus derivados foram os 

qualificativos mais comuns atribuídos ao quadro como expressão de desagrado ao 

ponto de o termo “Escola do feio” ter passado a ser sinónimo de Realismo, 

suplantando em fealdade, aos olhos dos críticos, o Romantismo já anteriormente 

também assim chamado6.  

 

                                                
6 Ver, a este respeito, Hässlich? Eine Diskussion über bildende Kunst und Literatur von Anfang 
des neuzehnten Jahrhunderts bis zum Beginn des zwanzigste Jahrhunderts, Ines Janet 
Engelmann, 2003, pp. 74-8. 
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      Mas, o que a denominação “feio”, neste caso, escondia, era, por um lado, a 

condenação do não “enobrecido” por uma “causa nobre” – como o Cristo crucificado 

ou o corpo deformado pela austeridade da ética burguesa e da moral do trabalho – e, 

por outro lado, a atitude de soberania do artista, que transparece nos quadros, o qual 

afirmava a sua independência face à tradição pictórica e à sociedade. O feio, dentro 

dos limites da moral, até então, não tinha constituído problema. É só quando este se 

emancipa do sistema e com este, do próprio belo, que se torna problemático. O que 

era sobretudo contestado através do riso do escarnecimento ou da ira pelos 

adversários de Courbet  era a sua atitude perante a tradição e as escolas de arte. 

Desde muito cedo que o pintor afirmou, falseando, a “letra” e não o “espírito” da sua 

biografia, não ter tido nenhum mestre além de si próprio e da Natureza7. Courbet 

absorveu, na sua aprendizagem, exemplos anteriores de representações realistas, 

como as obras de Rembrandt, Velásquez e dos irmãos Le Nain, entre outros, tendo-se 

dedicado à tradição sem distinção de escolas de “boa” ou “má” arte. Segundo a 

perspectiva do pintor, não se deveria mais justapor eclecticamente fragmentos do real 

para forjar um passado ideal mas dedicar-se ao presente na sua presença efectiva e 

quotidiana. Esta resolução excluía, à partida, os temas tradicionais da pintura histórica. 

      Estas demandas à arte – a verdade entendida como o que aparece – 

correspondem ao desejo do pintor de independência no seu sentido radical: da 

tradição, da academia, da igreja, dos críticos, do estado e dos mecenas. Exemplo 

ilustrativo deste fundamento essencial é o seguinte episódio: quando, em 1855, o 

superintendente das belas artes, o conde de Nieuwerkerke pediu a Courbet um quadro 

em grande formato para a feira mundial – que expunha, pela primeira vez, arte –, o 

pintor recusou por não querer submeter o seu quadro a um júri. Deste modo, o 

realismo de Courbet significa, antes de mais, autonomia de tudo o que algemava a 

existência da época, tudo o que era símbolo, de uma forma ou de outra, de um poder 

exterior à própria criação: as convenções pictóricas, as normas sociais e as 

instituições públicas. 

      Mas, o surgimento do feio na arte, enquanto negação das chamadas belas artes, 

desilusão do ideal de pureza que o Homem nutre por si, também tinha sido preparado, 

no campo da estética, pela valorização do Sublime. Como analisámos, no séc. XVIII, 

com Burke, o foco da estética desloca-se do objecto em si para os seus efeitos no 

observador. Neste contexto, até o que é considerado feio pode provocar o sentimento 

do Sublime, passando o feio, enquanto elemento do Sublime, a ser valorizado como 

seu possível catalisador. Como nota H. Eco, “o tema do Sublime tinha sido proposto 

                                                
7 I. J. Engelman, Hässlich? Eine Diskussion über bildende Kunst und Literatur von Anfang des 
neuzehnten Jahrhunderts bis zum Beginn des zwanzigste Jahrhunderts, p. 75. 
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na época helenística pelo Pseudo-Longino e fora descoberto através de algumas 

traduções modernas, entre as quais, as de Boileau (Tratado do Sublime e do 

maravilhoso, 1674) como reflexão teórica sobre o modo de exprimir poeticamente 

paixões grandes e avassaladoras”8. Não é o belo que era considerado passível de 

provocar o arrebatamento do Sublime, mas o terrível, “o informe, o doloroso e o 

tremendo”, i. e., tudo o que transgride o próprio conceito, a norma. O Sublime – tanto 

nas análises de Kant, que distingue o Sublime matemático do Sublime dinâmico, como 

de Schiller (Sobre o Sublime, 1800), como de Hegel (Estética) –, está ligado à 

vertigem abismal do infinito, ao fascínio e ao medo do vazio. No infinito todas as 

coisas, ao longo do tempo, se equivalem. Neste sentido, assemelha-se ao vazio: se 

todas as coisas hão-de experimentar todas as infinitas relações possíveis com todas 

as restantes coisas é indiferente qual delas escolher. O peso das decisões que 

acompanha o rumo da vida que escolhemos deve-se ao facto de serem sempre 

opções irreversíveis que implicam a negação de outras. No espaço infinito não 

existiriam verdadeiras opções, tudo se anularia numa eterna maré de indiferença. 

Existir, no tempo limitado, implica ocupar o lugar de outro, negá-lo: é esta sombra que 

confere profundidade à existência. 

      A diferença, na análise destes autores, está no modo como interpretam esta luta 

do Homem contra o apelo das profundezas abismais. Para Kant, esta batalha vivifica o 

espírito (no sublime matemático) ou o sentimento moral (no sublime dinâmico), para 

Schiller, o sentimento de soberania humana, e, para Hegel, dá conta da essência 

espiritual do homem que é capaz de ir mais além da pura “aparição” do espírito na 

matéria. O adversário é o desconhecido. Algo de que não se pode conceber uma 

forma, mas que apenas se sabe ser muito superior ao Homem, o que ultrapassa a 

forma. Daí que, sendo algo para além da razão enformadora, para além do que se 

conhece de antemão, é imaginado como algo que contem traços do feio, do disforme. 

O belo deixa de ser o tema central e o feio torna-se num objecto teórico, ainda que um 

objecto que, enquanto negação, seja confundido com o grau menos elevado daquilo 

que nega. Para Schlegel, enquanto “forma sensível daquilo que é mau”9, o feio é 

desejado como o veneno salutar que levará à morte da modernidade e à ressurreição 

da verdadeira arte, i. e., da arte clássica. Em Schlegel pressente-se a cisão entre o 

fascínio e o medo do desconhecido, aqui simbolizado pelo feio. Surge, pela primeira 

vez nas reflexões estéticas, malgrado seu, a primeira definição positiva do feio 

enquanto “interessante”. Deste modo, os terrenos que eram anteriormente 

                                                
8 U. Eco, História do feio, trad. António Maia da Rocha, Lisboa, Difel, 2007.  
9 U. Eco, História do feio, p. 278. 
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desprezados pela estética ganham positividade em si e não apenas enquanto 

negações. 

      É, assim, no início do séc. XIX que se dá esta brecha na arte e no seu conceito 

clássico de belo através da qual irrompe algo que era exterior a ela, o real, que passa 

a ser, paradoxalmente, o seu motor. As representações artísticas do feio anteriores ao 

séc. XIX eram, como já referimos, ou belas representações do feio, como as pinturas 

de Bosch ou de Brueghel, as gravuras de Dürer, ou, como as crucificações de 

Grünewald, pinturas religiosas que tinham como intuito inflamar a piedade e a 

compaixão, i. e., enquadravam-se naquilo que era suposto ser a função da arte, 

produzir o belo e exaltar a fé cristã. Foi aproximadamente nos princípios do séc. XIX 

que se deu o início de uma relação conflituosa entre a arte e a sociedade, semeando-

se a discórdia entre o público e a arte. Com a emancipação da arte, a sua função 

deixou de ser clara, passando grande parte da sua actividade a girar à volta da sua 

própria legitimação. O período de ingenuidade da arte passou (se é que podemos aqui 

utilizar uma escala de valores duvidosa mas útil), e esta – como o próprio indivíduo ou 

como a sociedade –, iniciou, à sua maneira, uma fase de passagem à afirmação, por 

negação, em relação ao passado da História da Arte.  

      É com Delacroix que surgem os primeiros indícios desse movimento de 

autonomização nas belas artes do qual emerge o seu próprio avesso. A Morte de 

Sardanapalo, realizada em 1827 e exposta em 1827/28 (fig. 2), é paradigmática dessa 

mudança, marcando, pela sua violência, o nascimento do avanço através da ruptura, 

isto é, do modernismo e do pós-modernismo. Ambos estes conceitos são negativos, 

não exprimem positivamente nada, exprimindo apenas uma negação, no primeiro 

caso, da tradição, no segundo, da própria negação da tradição. Significativamente, La 

mort de Sardanapale, que tem por tema o artista, tem o vazio no seu centro retratando 

o artista como um esteta da destruição. Quando Byron fez de Sardanapalo, o rei 

assírio, a personagem central da sua tragédia em verso, já o tinha concebido, também, 

sobretudo como esteta. A lenda de Sardanapalo remonta ao séc. IV e foi narrada por 

Ktesias na História Persa. A cena da morte de Sardanapalo tornou-se famosa e foi 

contada por Diodoro de Sicília10: quando a conquista do seu palácio já era dada como 

certa, Sardanapalo ordenou a morte de todos os membros da corte, mulheres, 

escravos e crianças. Seguidamente, mandou incendiar o palácio, ardendo ele mesmo 

entre as chamas. Foi esta descrição que serviu de base à pintura de Delacroix e que 

lhe deu o cunho violento. 

                                                
10 D. Sicília, Diodurus Siculus,Cambridge, trad. C. H. Oldfather, London, W. Heinemann, 1962-
70, vol. I, 2. 23. 1-4, 24. 4. 
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      A atitude de transgressão denota-se, à partida, na própria concepção da pintura 

que foi concebida como resposta à Apoteose de Homero de Ingres (fig. 3) que, na 

altura da realização do quadro, Novembro e Dezembro de 1827, já se encontrava 

exposto no Salon. La mort de Sardanapale foi aceite na exposição a 6 de Fevereiro de 

1828 e, como a Apoteose de Homero, tratava também o tema da figura do artista, aqui 

sob a figura de Sardanapalo, mas de forma totalmente contrária a Ingres: enquanto 

que a composição da Apoteose de Homero era totalmente equilibrada e todas as 

figuras festejavam a coroação de Homero colocado no centro superior, a composição 

de La mort de Sardanapale tem o vazio do leito real no centro, deslocando a figura 

central para o canto superior esquerdo. Em lugar de representar serenidade, 

representa a luta assimétrica de corpos distorcidos pela dor. Além disso, assim como a 

anteriormente estudada obra de Courbet, também choca pela sua dimensão – 392 x 

496 cm. 

      As obras de pintura eram caluniadas como feias por não servirem nenhum fim 

moral. Por exemplo, o crítico Deléduze declarou que Delacroix tencionava “criar o feio” 

caindo, para esse fim, no mesmo “logro dos efeitos supérfluos como os que 

procuravam desesperadamente o belo”11. É a quebra de um modelo de belo, aqui o 

ideal clássico, que se torna no próprio motor criativo do artista. Com a distância do 

tempo podemos ver que esta obra é simbólica, também, do voyeurismo 

contemporâneo pela destruição e da própria tematização do processo pictórico, pois, 

se, por exemplo, as cores sempre se obtiveram da mistura de outras, nas pinturas de 

Delacroix, este processo é mostrado pela justaposição das cores a fim de criar 

sombras mais ricas e luminosas. É o início do processo de desfasamento da tradição, 

do avanço no sentido inverso, como o desenrolar de um novelo que se enrolou. Daí o 

artista enquanto esteta da desagregação. Do mesmo modo, quando Gustav Klimt, 

cerca de um século mais tarde, exibiu pela primeira vez, na XIV Exposição da 

Secessão vienense (15. 04 – 27. 06. 1902), o seu Beethovenfries, os espectadores 

sentiram-se agredidos perante a representação da velhice, da doença e da loucura. 

Os críticos consideraram a crueza da representação como “repulsiva e transgressora 

de todas as ideias de belo até então”, como uma justaposição de coisas “repulsivas e 

nojentas”, “meias raquítico-tuberculosas”, “prostitutas meias obscuras-opulentas”, 

como “Sodoma e Gomorra up to date”, sendo o resto dos advérbios demasiado 

extensos para enumerar aqui extensivamente. 

      Já anteriormente, na XII Exposição da Secessão vienense, (8. 03 – 6. 04. 1900) as 

alegorias da Medicina, da Filosofia e da Jurisprudência, realizadas por Klimt como 

                                                
11 S. Keine, Zur Ästhetik des hässlichen von Sade bis Pasolini, Stuttgart, Metzler, 1997, p. 41. 
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motivos laterais do tema central A vitória da luz sobre a escuridão (fig. 4) – 

encomendada como decoração do tecto da Aula Magna da Universidade vienense –, 

despertaram uma grande polémica na sociedade vienense da época que se dividiu em 

duas frentes: a que considerava, como o filósofo Friedrich Jodl, o epíteto de “feio” 

como auto-esclarecedor da reprovação do quadro – “nós não lutamos contra a arte 

nua nem contra a arte livre, mas contra a arte feia”–  e uma minoria, entre a qual se 

conta o responsável pela disciplina de História de Arte da Universidade, Franz Wichoff, 

que apelava para a subjectividade do epíteto “feio” 12. 

      O painel A filosofia foi alvo de um abaixo assinado por parte de 11 professores da 

Universidade e assinado por mais 87 e enviado ao Ministério da Educação austríaco13 

e, além disso foi, como os outros dois painéis, criticado em vários artigos sendo, em 

todos eles, o denominador comum o atributo do passe-partout  “feio” que bastava, por 

um lado, para defini-lo como “não-arte”, e, por outro, para omitir as razões dessa 

reprovação. No geral, a Filosofia era considerada feia por representar a dúvida e a 

incerteza, a Medicina, por mostrar a doença e a morte e a Jurisprudência, a falta de 

esperança na Justiça, i. e., as próprias fendas do ideal das quais irrompe o real, como 

uma flecha no azul, pura tensão arqueada pela aspiração do Homem. O feio é, no seu 

sentido negativo, o motor da produção do real a que o Homem chama “progresso” que 

também se poderia chamar a sua fuga, a “fuga do feio”, duplo através do qual ele se 

identifica negando-se. Assim como Deus, o homem não gosta do vácuo e é na 

tentativa de o colmatar que ele se supera. Nesta medida, os valores negativos tendem, 

desde que não exista uma transcendência que os absorva, a afirmar positivamente a 

sua negação. Como bem notou Adorno no início da Teoria estética “tornou-se 

manifesto que tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si 

mesma como na sua  relação ao todo, e até mesmo o seu direito à existência” 

reagindo a arte a esta falta de evidência, “não através de uma alteração de 

procedimento mas por um alargamento do seu conceito, conceito este que constitui a 

sua própria algema” 14. De facto, a arte deixando de ter a sua razão de ser no exterior, 

torna-se num ponto de interrogação. Adorno nota que a arte. Segundo o filósofo de 

                                                
12 Ver, a este respeito, Sabine Keine, Zur Ästhetik des hässlichen von Sade bis Pasolini, pp. 46-
54. 
13 S. Keine, op. cit., p. 48. 
14T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Zur Selbsverstandlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunstt 
betrifft, mehr selbsverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum ganzen, nicht 
einmal ihr Existenzrecht […] Auf den Verlust ehrer Selbsverständlichkeit reagiert Kunst nicht 
bloss durch konkrete Änderungen ihrer Verhaltens – und verfahrungsweisen, sondern indem sie 
an ihrem eigenen Begriff zerrt wie an einer Kette; der, dass sie Kunst ist”, p. 9 e 32, in, trad. 
port, p. 11, “A arte não reage à perda da sua evidência apenas através de modificações 
concretas do seu comportamento e dos seus procedimentos, mas forçando a cadeia que é o 
seu próprio conceito. O de que seja arte”, p. 28. 
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Frankfurt, a tentativa da arte moderna, sua contemporânea, de chegar ao público 

através da dilatação do seu conceito leva a uma falsificação da sua essência. Apenas 

na medida em que a arte salvaguarda a sua total autonomia é que pode sobreviver: a 

única garantia de que não é, também, como a sociedade fetichista, falsa, é a sua 

radical autonomia. 

      A arte que apela à identificação, diminuindo a distância entre o observador e a 

obra está aquém da arte, fazendo-se valer por aquilo que não é. Em nome de uma 

democratização da arte retira-se-lhe o que ela tem de propriamente artístico a fim de 

tornar menor a diferença entre a vida mediana que é vivida e a arte. Para que o 

público não tome consciência da intangibilidade da sua existência, a arte torna-se 

“digerível” e consumível enquanto produto de luxo: “a diferença humilhante entre a arte 

e a vida que eles vivem e na qual não querem ser perturbados, porque já não 

suportariam o desgosto, tem de desaparecer: tal é a base subjectiva da classificação 

da arte entre os bens de consumo mediante vested interests [direitos adquiridos]”15. À 

medida que a burguesia aumentou o seu poder de compra, a propriedade material 

deixou de servir como distinção entre a burguesia e a aristocracia. A arte tornou-se no 

signo de uma mais valia, na moeda de algo inconvertível. Na visão sombria de Adorno, 

esta materialização de algo que é essencialmente espiritual torna-a num mero espelho 

do observador, ecrã das suas emoções subjectivas, uma “coisa entre as coisas”16, 

deixando de fazer transparecer o que está além do sujeito. 

      A autonomia da arte teria sido substituída por uma falsa autonomia resultante da 

ignorância (julgando-a superior a si mesmos) que se expressa no carácter fetichista 

das obras. Isto é, a autonomia da arte foi convertida, comercialmente, no selo de uma 

inacessibilidade que a torna no apanágio das classes altas, tornando-se numa marca 

de prestígio ao lado da Channel e Calvin Klein. É sintomático desta contaminação da 

arte pelos outros domínio da sociedade de consumo o artista conceptual Donald Judd 

ter realizado uma instalação na montra das prestigiadas lojas de Calvin Klein. Já 

ninguém se espanta quando os artistas tornam visível a sua cumplicidade com aquilo 

mesmo que anunciam ser o seu principal adversário17. 

       

                                                
15 T. Adorno, op. cit., “Die beschämende Differenz zwischen der Kunst und dem Leben, das sie 
leben und in dem sie nicht gestört warden wollen, weil sie den Ekel sonst nicht ertrügen, soll 
verschwinden: das ist die subjective Basis für die Einreihung der Kunst unter die Konsumgüter 
durch die vested interests”, p. 32, in, trad. port, p. 28. 
16 T. Adorno, op. cit., p. 33, in, trad. port, p. 29. 
17 Não é um dos da arte  minimal de trazer à consciência o carácter objectual da arte sem 
qualquer evocação ou associação de algo com o qual se relacione? E, não será precisamente 
este o oposto do modo como se percepcionam os produtos de consumo da montra? E, ainda, 
se pretendesse remeter para a crítica da sociedade de consumo estaria já a relacionar-se com 
algo exterior, a trair os seus fundamentos…. 
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      Na medida em que a arte oferece a sua face ou uma das suas faces à sociedade, 

esta colhe dela aquilo que é susceptível de ser comercializado sob o título de “produto 

cultural”, i. e., aquilo que é reproduzível e que é compatível com o momento da 

essência da arte: “Ao reduzir a obra de arte a simples factum, gesto típico do 

comportamento de hoje, vende-se também em saldo o momento mimético, 

incompatível com toda a essência coisal”18. Para se poder tornar numa mercadoria, o 

que Adorno denomina de “indústria cultural”, tem de formatar o estranho tornando-o 

adaptável aos circuitos de marketing. Deste modo, torna-o agradavelmente familiar, 

dado que, ideologicamente, as mentes estão, também, formatadas do mesmo modo, 

anulando o que anteriormente era estranho, diferente, incompreensível, em suma, o 

elemento artístico e poético da arte desaparece da arte. Formatada e etiquetada, a 

própria incompreensibilidade torna-se numa mercadoria inócua. A arte torna-se no 

domínio da criação de objectos incompreensíveis cujo grau de incompreensibilidade é 

garantido por um discurso lustroso e embalador da sua autenticidade. O que importa é 

a marca, neste caso, o conceito “Arte”. Daí que a arte, para escapar à sua petrificação, 

tente sempre fugir às formas com que é “coisificada” e empacotada.  

        Os movimentos da arte conceptual, da arte vídeo às performances, surgiram, em 

parte, como tentativa de escapar à reificação dos circuitos que a tornam visível, mas 

através do vidro de uma montra de museu. Dado que, ao contrário do que se passava 

anteriormente, a própria visibilidade da “anti-arte” está incorporada nestes circuitos, a 

arte tem, para se manter viva, de se modificar constantemente, o que pensamos, 

apesar de Adorno, atesta a sua força e riqueza. Mas, para aquele que viveu o 

extermínio dos judeus e que escreveu que depois da barbaria do Holocausto já não 

era possível escrever poesia, o amador de arte assemelha-se ao ateu que vai à igreja 

para o caso de “talvez Deus existir”, continuando a praticar os seus rituais como se 

Deus testemunhasse, comprazendo-se na indução voluntária, em recintos próprios, da 

ilusão de que Deus existe, como de uma pílula doce. Na versão actual, seria como um 

jogador viciado no jogo vídeo “encanto”. 

     Esta formatação homogeneizada dos bens espirituais traz consigo o perigo da 

alienação, não só no sentido de, como alertou Adorno, se tornar numa fuga a encarar 

a miséria da existência, mas também pelo facto de o “jogador” se tornar viciado no tipo 

de formatação para sentir algum encanto, sendo apenas capaz de participar 

virtualmente num jogo em que os papéis já estão estabelecidos e o riso é anulado. Isto 

é, os mecanismos de percepção só se abrem dentro de certos recintos, o museu, a 

                                                
18 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Indem von heute typischen Verhalten das Kunstwerk zum 
blossen Faktum gemacht wird, wird auch das mimetische, allem dinghaften Wesen 
unvereinbare Moment als Ware verschlachert”, p. 33, in, trad. port, p. 29. 
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galeria, para os quais o observador vai pré-disposto a encontrar algo que corresponda 

à ideia pré-concebida que tem do que seja arte. A própria ideia de “encanto” é algo 

que perdeu o seu “encanto” não passando de um título de um dos filmes antigos e 

bafiosos que se podem ver com um “happy end” que se sabe, de antemão, ilusório. 

      A nosso ver, a visão pessimista e catastrófica que muitos intelectuais adoptam é 

desfasada da realidade da sua posição privilegiada. Os que são vítimas da exploração 

e do estado de coisas do mundo não têm a opção de não se encantarem pelo mundo. 

A hiper-intelectualização de Adorno cega-o, a nosso ver, para a existência concreta da 

vida, do material que também é em si tão fugaz como o espiritual. Aliás, ambos se 

permeiam e a materialização da arte – que Adorno considera como a sua corrupção –, 

não implica a nosso ver, inevitavelmente, a sua morte. Contudo, as suas críticas à 

“indústria da cultura” são muito justas e profundas e levam, consideramos, a entender 

a complexidade do fenómeno da chamada autonomização da assim chamada arte. A 

sociedade impostora integrou as necessidades do Homem, acabando, elas mesmas, 

por ser produzidas pela própria necessidade do mercado. Assim, não se pode confiar 

na sua autenticidade, i. e., a necessidade de bens espirituais já não é uma garantia da 

natureza espiritual do homem pois, em si, é falsa, sendo o correlato da criação de uma 

procura de um produto espiritual pré-fabricado. Por isso, como Adorno nota, “talvez 

seja conveniente, à maneira kantiana, comportar-se hoje perante a arte como perante 

um dado: quem a defende consubstancia já as ideologias e a arte”19. Não existem 

formas de escapar à integração da arte no circuito das mercadorias. A própria crítica 

da arte cimenta a sua formatação enquanto bem de consumo cultural, entre outros 

produtos de luxo. Assim se alargam as promoções do transcendente sob a forma de 

bálsamo gerindo, deste modo, de forma adequada, a manutenção das necessidades 

inventadas. Contudo, a sociedade mais não faz do que explorar uma sede, existente 

sob forma latente, mas que apenas se pode manifestar, numa superfície onde tudo o 

que existe se coisifica, sob a forma deturpada de necessidade de consumo.  

      Paradoxalmente, o discurso analítico que procede à formatação coisal das 

existências, mesmo daquelas que são irracionais e que constituem, por vezes, a lei do 

movimento do real, não consegue dissolver todo o existente. Há algo que resiste à 

diluição quantitativa do discurso: “Enquanto que o conhecimento discursivo acede à 

realidade, mesmo nas suas irracionalidades, que, por sua vez, correspondem à lei do 

                                                
19 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Vielleicht steht es an, zu Kunst heute, kantish, als zu einem 
Gegebenen sich zu verhalten; wer für sie plädiert, macht bereits Ideologien und sie selbst zu 
einer”, p. 35, in, trad. port, p. 30. 
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seu movimento, há nela algo de inflexível em relação ao conhecimento racional”20. O 

conhecimento racional apenas pode conhecer a dor pela negativa, como o seu outro: 

experimentá-lo seria, por sua vez, conhecer-se como “outro” da razão. 

      Do mesmo modo que apenas podemos sentir a nossa pele pelo tacto, ou ouvir a 

nossa voz, ou vermos as nossas costas, na pele de outro, também a razão apenas se 

pode conhecer a si mesma do lado de lá, enquanto outro irracional. Não pretendemos 

aqui fazer um elogio à violência, que é, também, algo de irracional. A nosso ver a 

violência que emerge abruptamente, esporadicamente, como a lava de um vulcão, é 

consequência do recalcamento de uma parte do ser humano sob a etiqueta do 

“irracional”, decalcado sob o modelo científico do racional. Este último, é entendido 

como aquilo que é susceptível de ser divisível, quantificável e rentabilizado de forma 

económica, a fim de produzir os meios para a sua auto-reprodução. A razão, por 

definição, é instrumental mas o fim escapa-lhe. É como o software do homem para 

subsistir no meio da natureza, interior e exterior, adversa. Nasce do irracional estando 

para este como uma ilha está para o oceano. Dado que, antes de racionalizarmos 

algo, esse algo é, por definição, irracional, a potencialidade deste é praticamente 

infinita em relação ao racional. Os conceitos definem, uma vez por todas, a “morada” 

do fenómeno entre os outros, são as suas algemas, como disse Adorno. São, também, 

formas de evitarmos o trauma do real, evitando que ele nos atinja directamente. Daí 

que quanto mais ambígua e impermeável às palavras for uma obra de arte – mesmo 

se a sua impermeabilidade não for óbvia –, mais aumentam as suas possibilidades de 

nos tocar entre as defesas que criamos, de se esgrimir pelas palavras. Quando algo 

nos toca verdadeiramente, despertando o riso, a tristeza, ou a dor, sentimos uma 

sensação em que não é possível distinguir o lado físico do lado espiritual, sentimos 

com a alma toda, uma “alma corporizada”. São as palavras que, posteriormente, 

dividem as coisas. 

      A tendência psicológico-social para, legitimamente, assimilar o feio à expressão do 

sofrimento leva a que, projectivamente, este seja desprezado21. Na arte, o sofrimento 

manifesta-se, como no Homem, pela expressão. Esta constitui a sua rebelião contra a 

aparência, a qual, paradoxalmente, não pode deixar de se manifestar pela aparência. 

O ideal clássico do belo, que “aparece” sob a forma da harmonia, trai a sua própria 

essência pois, a aparência do ideal, a harmonia, tende à absorção das partes pelo 

todo, destruindo a tensão da qual nasce o belo. Quando a arte se realiza, 

crescentemente, no todo, a homeóstase do belo rompe-se: é a crise do belo e da arte 
                                                
20 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Während diskursive Erkenntnis an die Realität heranreicht, 
auch an ihre Irrationalitäten, die ihrerseits ihrem Bewegungsgesetzt entspringen, ist etwas an 
ihr spröde gegen rationale Erkenntnis”, p. 35, in, trad. port, p. 30. 
21 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, p. 69, in, trad. port, p. 64. 
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actual. Ao deslocar-se para a totalidade, o belo prolonga a sua formalização 

destruindo todo o elemento particular e heterogéneo e provocando a sua asfixia pelo 

vazio que cava em seu redor. A harmonia só pode ser verdadeira quando integra no 

seu aparecer a impossibilidade do seu estar-aí. Neste sentido, para Adorno, a 

dissonância é a verdade da harmonia estando contida na arte desde os seus tempos 

primordiais “enquanto momento da sua pretensão à verdade” mas, sendo uma 

expressão – é a antítese da aparência –, a dissonância sempre foi calada pela 

“pressão afirmativa da sociedade aliada à aparência estética”22.  

      Deste modo, podemos considerar, com Adorno, que o feio na arte é a sua forma 

de resistência contra o seu suicídio pela lei formal e, deste modo, também, a 

expressão da sua dor: “A dissonância é também expressão […]. Se a expressão 

dificilmente se deixa representar de outro modo a não ser como expressão de dor […] 

a arte encontra assim na expressão, de modo imanente, o momento pela qual ela, 

enquanto um dos seus constituintes, luta contra a sua imanência sob a lei formal”23. O 

sofrimento está para além das palavras e da possibilidade humana de 

conceptualização sendo que na arte “o momento do feio aparenta-se à sua 

espiritualização”24. A inserção do sofrimento na arte, sob a forma do feio, alarga a arte 

para além do seu próprio conceito. Neste sentido, a arte realiza uma 

transubstanciação, pois, ao incorporar um elemento inimigo, aumenta a sua sede de 

transcendência transformando-a em força de resistência. Se a arte tende a perecer 

pelo seu confinamento às fronteiras do ideal, mais vale o exílio nas terras do ódio e do 

mal: “O título de Spleen et Ideal  insinua isso, se, por detrás das palavras, se puder ver 

de outro modo a obsessão pela sua inflexibilidade contra a inserção numa forma, por 

algo inimigo da arte enquanto agente da arte, que amplia o seu conceito muito além da 

noção de ideal. Eis para que serve o feio na arte”25. 

      A dor ou o riso, nas suas diferentes nuances, abrem uma brecha no véu tecido 

pelo conhecimento discursivo, fazendo estalar a fina camada da sociedade, através da 

qual as coisas surgem na sua infinita intangibilidade. Esse real murmura à razão. 

Como um manto caótico, ele é o que embebe as raízes das frágeis manifestações que 

dele se separam individualizando-se, separando-se, metamorfoseando-se para depois 

voltarem ao magma informe de onde vieram. Tudo está em constante mutação, os 

conceitos, que são estáticos, tentam, em vão, aprisionar as coisas no seu curso. Deste 

modo, aquilo que escapa às malhas da chamada razão, ou o que é recalcado pela 

sociedade, é devolvido ao homem, obstinada e incessantemente, pelo “espelho da 
                                                
22 T. Adorno, op. cit., p. 123, in, trad. port, p. 130. 
23 T. Adorno, op. cit., p. 123, in, trad. port, p. 130. 
24 T. Adorno, op. cit., p. 69, in, trad. port, p. 64. 
25 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, p. 69, in, trad. port, p. 64.  
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verdade” da arte, como a pintura de Dorian Gray lhe devolve a sua sombra. É o 

retorno do passado, do que se rejeitou como não-eu, não-actual, que brota da fenda 

como de uma ferida aberta. Daí que o poder de atracção do recalcado seduza pela 

sua familiaridade. O prazer experimentado nesta identificação anula simultaneamente 

a capacidade de intervenção da estética no real. Deste modo, como nota Adorno, 

paradoxalmente, e, contrariamente às previsões de Hegel, a arte sobrevive através da 

sua invasão pela não-arte, a dor trazida pelas contradições do real, numa espécie de 

estado provisório, ao mesmo tempo que perde a sua eficácia sobre a realidade. Estas 

contradições são a sua verdade e, ao mesmo tempo, a sua impotência. 

      No contexto da crueldade do Holocausto, contemporâneo a Adorno, não é, a seu 

ver, a pretensa objectividade da desgraça nem a fuga num mundo ideal que 

constituem a autêntica arte contemporânea mas aquela que mostra a contradição 

entre a sua capacidade de mostrar o invisível e a incapacidade de o tornar real; aquela 

que não esconde a dor de trazer ao mundo o que foi reprimido, mostrando a sua 

impotência em resolver as contradições dentro de si. O seu momento de verdade 

consiste em mostrar as suas costuras, tornando visível que a sua novidade é a própria 

negatividade do mundo, mesmo se permanecer uma figura de luz e grãos de poeira 

projectados no muro branco da sua ruína: “No prazer do recalcado a arte recebe ao 

mesmo tempo a infelicidade, o princípio recalcante, em vez de se limitar a protestar 

em vão. Ao exprimir a infelicidade pela identificação, antecipa a sua perda de poder; 

isto, e não a fotografia da infelicidade nem a falsa beatitude, circunscreve a posição de 

uma arte actual autêntica relativamente à objectividade entenebrecida”26. 

      Neste contexto, o único modo que a arte tem de exprimir o real é através da sua 

negação recusando deixar-se contaminar por este. Se o próprio real ultrapassa, pela 

irracionalidade da sua razão, a imaginação, é apenas pela evocação do inimaginável, 

do absurdo que a arte pode dar uma imagem justa da realidade. Só renunciando, por 

um lado, ao realismo e, por outro, à ficção, é que pode permanecer fiel à verdade do 

tempo. Por outras palavras, se a arte só pode espelhar a verdade do estado de coisas 

e do ser humano pelo negativo do real; se a realidade e a ficção se fundiram no real, a 

arte só poderá sobreviver no que é completamente outro, diferente. Como Baudrillard 

notou, em Simulacros e simulação, se antes “a fábula de Borges em que os 

cartógrafos do Império desenham um mapa tão detalhado que acabava por cobrir 

                                                
26 T. Adorno, op. cit., “In der Lust am verdrängten rezipiert Kunst zugleich das Unheil, das 
verdrangende Prinzip, anstatt bloss vergeblich dagegen zu protestieren. Das sie das Unheil 
durch Identifikationen ausspricht, antezipiert seine Entmächtigung; das, weder die Photographie 
des Unheils noch falsche Seligkeit, umschreibt die Stellung autentischer gegenwärtiger Kunst 
zur verfinsterten Objektivität”, p. 35, in, trad. port, p. 31. 
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exactamente o território”27 podia ser considerada a alegoria por excelência da 

simulação, actualmente, só lhe resta o “discreto encanto dos simulacros de segunda 

categoria”: “Hoje a abstracção já não é a do mapa, do espelho ou do conceito. A 

simulação já não é a simulação de um território, de um ser referencial, de uma 

substância. É a geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade: hiper-

real. O território já não precede o mapa, nem lhe sobrevive. É agora o mapa que 

precede o território”28 gerando gerações de simulacros do real cujos vestígios vão 

apodrecendo nas zonas desérticas do mapa. De facto, esta alegoria nem invertida 

pode sobreviver pois é a própria diferença entre o modelo e o sucedâneo que 

desapareceu. Nela residia o “encanto da abstracção” resultante do hiato entre as 

coisas e as suas representações, entre as palavras e o mundo: nesta brecha 

germinava o balbuciar da humanidade.  

      Ao coincidir o real e a sua aparência deixa de existir um espaço para o imaginário, 

desaparecendo a metafísica. A natureza da simulação deixa de ser discursiva e passa 

a ser genética. Também deixa de ser racional pois o seu negativo, o irracional, 

desaparece. É um outro paradigma que nasce no qual se torna obsoleto falar de real 

ou irreal, racional ou irracional, belo ou feio. Estas polaridades apenas fazem sentido 

num universo com profundidade: na “sociedade de espectáculo”, que se tornou virtual 

e bi-dimensional, as categorias de opostos são meras coincidências operacionais. O 

real já desapareceu mas ainda ninguém notou que desapareceu. Tal deve-se ao real 

ter sido substituído pela sua ressurreição artificial nos sistemas de signos devido a 

estes serem uma matéria mais maleável do que o sentido, pois molda-se a todos os 

sistemas de equivalência. Um dos sinais evidentes de que o real já não existe é que já 

não existe o irreal: o imaginário encolheu até à dimensão do produzível e este alargou-

se até ao próprio virtual. Deste modo, tenta-se banir a morte, substituindo a morte da 

vida pela morte em vida. Um processo mórbido de prolongação ad infinitum de um 

interregno.  

     Assim, a arte falsa é uma arte de simulação, i. e., uma arte que simula a diferença 

entre a arte e a vida quando, na verdade, ambas compactuam com a moral subjacente 

ao funcionamento do sistema. É uma arte que não é inovadora, fingindo-se a si 

mesmo, enquanto que a arte autêntica é aquela que dissimula não existir diferença 

                                                
27 J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, «[…] la fable de Borgès où les 
cartographes de l´Empire dressent une carte si détaillée qu´elle finit par recouvrir très 
exactement le territoire», p. 9, in, trad. port., p. 1. 
28 J. Baudrillard, op. cit., Aujourd’hui l’abstraction n’est plus celle de la carte, du double, du 
miroir ou du concept. La simulation n’est plus celle d’un territoire, d’un être référentiel, d’une 
substance. Elle est la génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité : hyperréel. Le 
territoire ne précède plus la carte, ni ne lui survit. C’est désormais la carte qui précède le 
territoire, pp. 9-10, in, trad. port., p. 2. 
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entre a arte e a vida, porque é arte. Por outras palavras, não se assemelha a si, ou à 

ideia que se tem da arte. Quando nasce, é semelhante à não-arte, apropriando-se de 

um dos terrenos da vida ainda não conquistados pela arte estabelecida. Como 

acontece com os terrenos virgens, primeiro chegam os errantes, a seguir, os pacíficos 

antropólogos com as suas etiquetas e, depois, as empresas turísticas. Do mesmo 

modo, a arte também se petrifica sendo forçada, para não perecer, a estar sempre em 

“mudanças”, fugindo para as zonas mais periféricas onde ainda possa existir o 

espanto, sabendo, de antemão, que irá cair mais tarde também na banalização. 

     Neste contexto de erosão dos signos, o corpo e as emoções tornaram-se num 

campo privilegiado de expressão artística. Mesmo que não se utilize directamente o 

corpo, procura-se provocar uma experiência de sentido(s), despoletando conjuntos de 

reflexões e de questões. Aquilo que não pode ser mostrado ou exemplificado tem de 

ser evocado, ou diríamos nós, actualmente, feito sentir pelos sentidos. Onde as 

palavras não chegam, chega a linguagem da esperança dos desesperados. 

Paradigmaticamente, o corpo é um dos instrumentos que utilizam os prisioneiros 

quando lhes é roubado o poder da palavra, quer seja pela greve de fome ou por auto-

torturas que não se deixam explicar apenas pelo sentimento de masoquismo mas que 

testemunham um desejo de atingir os limites da própria linguagem. 

      Murielle Gaguebin relata, em Fascination de la laideur, a história, contada por 

Siniasvski, de um velho tísico condenado ao qual foi amputado metade do estômago e 

que sabe que não verá a cor da liberdade até ao fim dos seus dias. Compartilha a cela 

com um jovem com quem forma uma espécie de família. Para festejar a passagem do 

ano, sem nada à disposição para fazer a festa para além do seu próprio corpo, o velho 

deposita sobre o timbale de ferro branco o espumante do seu esperma, deitando-lhe 

por cima o sangue fresco das suas veias. Celebraram, deste modo, simbolicamente, o 

ano novo. Este episódio é testemunho de como o homem consegue recuperar a sua 

dignidade superando as condições mais adversas, pelo uso da linguagem do corpo. 

Gagnebin observa como muitos prisioneiros revelam um sentido de honra, expresso 

pelo corpo, que à sua maneira, os torna superiores à sua situação de prisioneiros, 

elevando-os espiritualmente. Ainda que sujeitos a torturas psicológicas e físicas, à 

fome e ao frio, muitos prisioneiros políticos sob Khrouchtev, tatuaram nas suas testas 

a inscrição “Escravos de Khrouchtev” mesmo sabendo que iriam, por isso, ser 

fuzilados29. Também como forma de se vingarem da soberania do destino e 

desafiarem a autoridade, muitos prisioneiros praticam diversas auto-torturas, como 

engolir colheres (sem poderem saber, ao certo, se algum cuidado de enfermagem os 

                                                
29 M.Gagneby, Fascination da la laideur, Paris, L´Age d´Homme, 1978, p. 301. 
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salvará da morte), pregar os seus testículos aos châlits sujos, enfiar no seu sexo o que 

chamam “âncora”, beber o seu próprio sangue, ou comer a sua própria carne, etc.  

      As acções da Body-art assemelham-se, pela sua radicalidade, às auto-mutilações 

dos prisioneiros, ambas exprimindo o desespero de quem não tem nada a perder e a 

força de quem se ganha na sua perda. Ambas são linguagens para quem as palavras 

se tornaram ocas, esvaziadas de sentido. Mas não é só da linguagem dos prisioneiros 

que a arte se apoderou, mas, também, da linguagem dos loucos, das crianças e das 

outras culturas consideradas periféricas, protestando contra a adopção do modelo 

científico pela crítica desse mesmo discurso que descura o sentido dos sentidos e não 

concede direito de residência à alma. Estas linguagens tentam alertar para um mundo 

subterrâneo, no qual foram enclausurados todos os “outros” deste mundo. Desde que 

os que são diferentes passaram a ser objecto de uma taxinomia e de um gradual 

afastamento da sociedade, o outro passou também, paradoxalmente, a ser integrado 

na arte sob a categoria do Novo que, na realidade, o absorve enquanto sempre-o-

mesmo. 

      Como vimos acima, o outro, o diferente, o desconhecido, que inicialmente é 

geralmente considerado feio, tornou-se, desde meados do séc. XIX, num domínio 

próprio da arte enquanto formas do novo o qual, com o Modernismo, se tornou numa 

categoria-motor da História. Considerando Baudelaire a primeira articulação teórica do 

Modernismo, Adorno via no Novo, causado pelo efeito de choque do feio, a raíz do 

“tom de infelicidade”30 do Modernismo, tendo, a propósito de Un martyre, de 

Baudelaire, alertado para o perigo do divórcio entre a estética e a ética, notando que 

“o extasiamento em face de um corpo nú decapitado” 31 está apenas a um passo do 

sensacionalismo bestial do fascismo. O Novo não nega as práticas artísticas 

anteriores, mas a tradição enquanto tal, acabando, “numa sociedade essencialmente 

não-tradicionalista”, por se tornar no elo de articulação entre o indivíduo e a sociedade. 

Neste contexto, o Novo é a marca da apropriação dos bens de consumo pela arte: “o 

sinal estético da reprodução ampliada, juntamente com a promessa de abundância 

ilimitada”32, tendo sido Baudelaire o primeiro a codificar a impotência da arte em 

“ignorar essa tendência”. A utopia da felicidade do instante, prometida pelo Novo, 

dissolve o tempo numa sequência de momentos sensacionais, desligados entre si e “a 

energia anti-tradicionalista” torna-se, segundo Adorno, num “turbilhão devorador”, 

criando o próprio vazio do qual se alimenta.  

                                                
30 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, p. 39, in, trad. port, p. 33. 
31 T. Adorno, Mínima moralia, Frankfurt am Main, 1951,Suhrkamp, “rausch im Angesichts des 
nackten enthaupteten Leibes”, cap. III, p. 181. 
32 T. Adorno,op. cit., p. 38, in, trad. port, p. 33. 
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  Na medida em que, pela sua intenção, o Novo se iguale sempre ao mesmo, o 

moderno torna-se, então, num “mito voltado contra si mesmo; a sua intemporalidade 

torna-se a catástrofe do instante”, e, num ciclo vicioso, passa a viver numa era 

catastrófica em permanente “estado de choque”. A partir do momento em que a arte 

se torna na manifestação do próprio sofrimento – em vez de desaparecer juntamente 

com as contradições que o causam –, como Hegel tinha predito, passa a ter a sua 

razão de ser na própria denúncia das contradições e “o tema hegeliano tornou-se 

assim oposição contra a sua própria condenação da arte”33. A irracionalidade da razão 

instrumentalista, que viria a culminar nas grandes guerras e na exploração massificada 

do homem pelo homem, fez com que a arte sacrificasse o ideal de unidade e pureza 

do belo ideal passando a espelhar a destruição e a irracionalidade do feio, tornando-

se, através desta operação, racional. Falando em termos hegelianos, a arte passa a 

ser a síntese da tradição e da sua condenação. Passando a alimentar-se da sua 

negação, encontra nesta, paradoxalmente, a sua forma mais radical de espiritualidade. 

      A incapacidade dos modernos de inventar positivamente o Novo e a condenação a 

que estavam sujeitos por essa procura levou a que o Novo se identifique, nas poesias 

baudelairianas, ao território do horrível e do desconhecido: “[...] contrariamente à 

magia, é incapaz de dizer o que ainda não existe e esforça-se, no entanto, por querê-

lo contra o envilecimento do “sempre-semelhante”: eis porque os criptogramas 

baudelairianos do modernismo equiparam o Novo ao desconhecido, ao telos oculto, 

como também o assemelham, em virtude da sua incomensurabilidade, ao sempre 

idêntico, ao horrível, ao goût do néant”.34 

      A arte caminhou desde meados do séc. XIX até ao pós-modernismo, como uma 

constante ultrapassagem do seu próprio record de forma a que cada nova criação 

anule as anteriores. Do ponto de vista de Adorno, esta categoria do Novo está, desde 

o início, imbricada com o carácter de mercadoria da arte devido à sua abstracção – “A 

sua abstracção [do conceito do Novo] está unida ao carácter de mercadoria da arte”35. 

A abstracção, i. e., a redução do irreduzível concreto das existências em algo de geral, 

                                                
33 T. Adorno, op. cit., p. 41, in, trad. port, p.35. 
34 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “[...] unversöhnlich dem Zauber, kann sie nicht sagen, was 
noch nicht war, und muss es doch wieder die Schmach des Immergleichen woollen: darum 
setzen die baudelaireschen Kryptogramme der Moderne das Neue dem Unbekanntenn gleich, 
dem verborgenen Telos sowohl wie dem um seiner Inkommensurabilität zum Immergleichen 
willen Grauenhaften, dem gout du néant”, p. 40, in, trad. port, p. 34. 
35 T. Adorno, op. cit.,“Seine Abstraktheit [des Concept des Neue] ist verkoppelt mit dem 
warencharakter der Kunst”, p. 38, in, trad. port, p. 33. Como nota Adorno, “Se, no seio do 
capitalismo monopolista, se continua a saborear o valor de troca, e já não o valor de uso, então 
a abstracção torna-se para a obra de arte moderna a indeterminação irritante daquilo e para 
aquilo que ela deve ser, a cifra do que é” daí “O Novo aparenta[r]-se com a morte”, in: op. cit., 
pp. 38-9, in, trad. port, pp. 33-4. 
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é a condição da comercialização das coisas tornando-as convertíveis umas nas 

outras, subtraíndo-se-lhe o que têm de inconvertível.     

      Ao mesmo tempo que se anuncia, o Novo anuncia, também, a sua morte. O 

aumento quantitativo de coisas que se anunciam como novas, próprio da lógica do 

consumo, gera o sempre-mesmo-diferente, o igual-a-si-mesmo. “o Novo é o sinal 

estético da reprodução ampliada, juntamente com a promessa da sua abundância 

ilimitada”, pois “só ao reduzir a sua imagerie à sua autonomia é que consegue superar 

o mercado da heteronomia”36. É pela reprodução da alienação da sociedade que a 

arte salvaguarda a sua autonomia. Escapa à hipocrisia da auto-consolação não 

retratando a alienação em si, mas tornando-se ela mesma abjecta. Deste modo, a arte 

protesta contra a abjecção no mundo, identificando-se com o que a sociedade e o 

indivíduo rejeitam de si mesmos: “ A arte é moderna através da mimese do que está 

petrificado e alienado” tendo tido o modernismo a sua primeira articulação em 

Baudelaire: “por isso, quando se articula pela primeira vez teoricamente, em 

Baudelaire, o modernismo possui desde logo o tom da infelicidade” 37. 

      A arte, para fugir ao estarrecimento do mesmo-novo deve identificar-se, de forma 

poética, com o recalcado, o abjecto. Esta será, segundo o autor, a única forma 

possível de protesto da arte moderna cuja essência se torna manifesta, pela primeira 

vez, em Baudelaire pois este “não reage violentamente contra a reificação, nem a 

imita; protesta contra ela na experiência dos seus arquétipos e o meio de tal 

experiência é a forma poética”38. Já o próprio poeta tinha sublinhado o poder alquímico 

da poesia comparando o poeta ao recolector de lixo das cidades, tendo a poesia o 

poder de transformar a sujidade do real no ouro dos poemas. O paradoxo da arte 

reside no facto de ser algo que é realizado como um fim em si mesmo. Pertencendo 

esse algo, no paradigma do modernismo, à categoria do Novo, este algo é, 

simultaneamente, algo que é desejado, enquanto vontade de mudança, e algo de 

indesejado, enquanto diferente: “ A fetichização exprime o paradoxo de toda a arte, 

que já não é evidente para si mesma, o paradoxo de que um “realizado” deve ser feito 

por si mesmo; e precisamente este paradoxo é o nervo vital da arte moderna. O Novo 

                                                
36 T. Adorno, op. cit., “Nur dadurch gelangt sie über den ihr heteronomen Mark hinaus, dass sie 
seine imagerie ihrer Autonomie zubringt” ”, p. 38, in, trad. port, p. 33. 
37 T. Adorno, op. cit., “Moderne ist Kunst durch Mimesis ans Verhärtete und Entfremdete […] 
Darum hat Moderne, wo sie erstmals theoritisch sich artikuliert, bei Baudelaire, sogleich den 
Ton von Unheil”, p. 38, in, trad. port, p. 33. 
38 T. Adorno,op. cit., “weder eifert Baudelaire gegen Verdinglichung noch bildet er sie ab; er 
protestiert gegen sie in der Erfahrung ihrer Archetypen, und das Médium dieser Erfahrung ist 
die dichterische Form” ”, p. 38, in, trad. port, p. 33. 
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é, por necessidade, alguma coisa de querido, mas, enquanto Outro, seria o “não-

querido”39.  

       Nesta delicada charneira se encontrava a arte, herdeira do historicismo 

modernista, em que, por um lado, é condenada a produzir o choque ou a sensação, e, 

por outro, tem de tornar o Novo aceitável através de um discurso de legitimação que o 

torna novamente familiar, digerível. A constante intenção de criar o Novo torna-o 

sempre o mesmo. Adorno vê na simulação do Novo, paradigmática da tradição 

modernista, o desaparecimento da invenção, pois, de certa forma, a integração do 

inimaginável leva a que deixe de existir uma verdadeira inovação. O tempo estagna no 

ritmo da constante ruptura como um disco riscado. O Novo morre de velho, e, com ele, 

a diferença que permite o passar dos segundos, o latejar do tempo. O Novo torna-se, 

num vazio devorador que anula a diferença e, com ela, o tempo, passando-se a viver 

numa eterna “catástrofe do instante”: “a energia antitradicionalista transforma-se num 

turbilhão devorador. Nesta medida o Moderno é um mito voltado contra si mesmo; a 

sua intemporalidade torna-se catástrofe do instante que rompe a continuidade 

temporal”40. 

      O Novo apaga assim a história sem trazer algo de positivo, pois, o seu conteúdo é, 

em si, negação, vazio, a-historicidade. Quando a desregra se torna na regra, a 

descontinuidade é estabelecida, paradoxalmente, como uma constante e a arte 

modernista representa o seu último espectáculo: o da sua morte, vivendo, agora, a sua 

pós-modernidade. Apesar de Adorno não poder ter conhecimento prévio dos factores 

positivos que, de certo modo, o progresso da comunicação veio trazer à criação – a 

nosso ver, o que se perde a nível da experiência não é colmatável pelas formas 

interactivas e colectivas de criação e pela democratização dos meios técnicos –, as 

análises adornianas sobre a alienação do homem pela reprodutibilidade das 

aparências e reificação do capital vieram a confirmar-se. A velocidade da informação 

digitalizada anula as distâncias e sobrepõe diferentes estratos históricos, justapondo-

os: à escala do tempo vertical sucede-se, assim, a horizontal. Este paradigma torna-se 

no paradigma da catástrofe do instante, numa espécie de turbilhão que suga o tempo 

e a diferença. 

      Houve várias transformações ao longo do séc. XX que vieram mudar a noção do 

tempo como um incessante progresso linear, noção essa herdeira do Cristianismo e 

                                                
39 T. Adorno, op. cit., “Fetischiesierung drückt die Paradoxie aller Kunst aus, die nicht mehr sich 
selbsverständlich ist: dass ein Gemachtes um seiner selbst willen sein soll; und gerade jene 
Paradoxie ist der Lebensnerv neuer Kunst. Das Neue ist, aus Not, ein Gewolltes, als das 
Andere wäre ist das nicht Gewollte”, p. 41, in, trad. port, p. 35. 
40 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Antitraditionalistische Energie wird zum verschlingenden 
Wirbel Insofern ist Moderne Mythos, gegen sich selbst gewandt; dessen Zeitlosigkeit wird zur 
Katastrophe des die Zeitliche Kontinuität zerbrechenden Augenblicks”, p. 41, in, tra.-port., p. 35. 
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que teve o seu último florescimento em Hegel. Algumas dessas transformações foram 

epistemológicas e remontam a Einstein. A teoria da relatividade demonstrou como o 

tempo e o espaço estão inter-ligados de uma forma dinâmica. O tempo deixa de ser 

uma linha refractando-se pelos indivíduos numa constelação de pontos, torna-se 

subjectivo, pelas próprias palavras de Einstein: “quando um corpo se move, ou uma 

força actua, a curvatura do espaço e do tempo é afectada e, por seu lado, a estrutura 

do espaço-tempo afecta o movimento dos corpos e a actuação das forças. O espaço e 

o tempo não só afectam como são afectados por tudo o que acontece no universo”41. 

        Por outro lado, Stephan Hawking revela, através do princípio da entropia, haver 

uma tendência, em qualquer sistema fechado sujeito a uma evolução temporal, para o 

caos e uma consequente ampliação do mesmo sistema. Segundo este princípio que 

remonta à segunda lei da termodinâmica, o tempo pode ser experienciado em três 

modos: pelo aumento da desordem ou da entropia; pelo sentir interior do sujeito; pela 

expansão do universo. Estes três modos dão um sentido ao tempo, designando-os, 

por isso, Hawking por setas do tempo, a saber, respectivamente, a seta 

termodinâmica, psicológica e cosmológica. 

      Do mesmo modo, os estudos linguísticos apontam para a constante 

interpenetração do tempo com a enunciação do sujeito e do local que actualizam a 

língua. O tempo é como o contorno que o corpo vivo da fala descreve cada vez que é 

articulada. Como demonstra Émile Benveniste “o que o tempo linguístico tem de 

singular é o facto de estar organicamente ligado ao exercício da fala“42 sendo 

indissociável da situação, i. e., de um conjunto de relações entre coisas. O tempo é 

considerado como uma rede, um sistema flexível de conexões. 

      Nesta superfície sem profundidade, os domínios tendem a contaminar-se e as 

fronteiras a diluírem-se. As identidades são combinações de aleatórios fenómenos 

cujo princípio e o fim é recombinável, meros pontos numa rede. De certa forma, a 

previsão de Marx – “tudo o que é sólido e estável se volatiliza”43 –, realizou-se para 

além das suas próprias expectativas. O motor de toda esta evolução é a economia que 

pressiona apenas os avanços tecnológicos mais rentáveis. O alargamento dos 

mercados, com a globalização, tornou obsoletas as fronteiras dos Estados-Nação. A 

pressão dos novos mercados exige a polivalência e a constante versatilidade dos 

agentes sociais em lugar da substância. Se, por exemplo, na sociedade tradicionalista, 

                                                
41 J. Fernandes e A. Guerreiro, Mais tempo menos história, Porto, Fundação Serralves, 1996, 
p. 12. 
42 J. Fernandes e A. Guerreiro, Mais tempo menos história, p. 12. 
43 K. H. Marx e F. Engels, Ausgewählte Werke, Berlin, Dietz Verlag, 1983, “Alles ständische uns 
stehende verdampft”, pp. 419-20, in, trad. port., p. 63. 
43 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, p. 153, in, trat.-port., p. 144. 
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a forte especialização constituía uma mais valia, nas sociedades modernas, exige-se, 

sobretudo, a capacidade de adaptação e deslocação, a versatilidade. O próprio 

homem tornou-se num capital, algo de abstracto e permutável, cuja identidade pode 

ser convertida, investida ou aplicada consoante a função exigida num determinado 

sector social. 

      A realidade, através da fetichização da mercadoria, tornou-se abstracta por 

excesso. A sua hipertrofiação torna-a incomensuravelmente maior do que o indivíduo 

pode experimentar, soterrando-o. Deste modo, como Adorno notou, todo o concreto 

passa a existir apenas como máscara do capital que serve para absorver todo o 

diferente na mesma entidade abstracta e universal, a economia, que, como um 

turbilhão, tudo amalgama destruindo todas as diferenças qualitativas: “nenhuma 

experiência […] deixou de ser minada. O que ocorre no cerne da economia, a 

concentração e a centralização, que usurpa para si o disperso e reserva as existências 

autónomas apenas para a estatística profissional, age até às mais íntimas 

ramificações do espírito, sem que muitas vezes seja possível tomar consciência de 

tais mediações”44.  

      As obras de arte apoiavam-se totalmente no conceito de duração. Dado que o 

duradouro se desvaneceu arrastando consigo a categoria da duração, tudo o que era 

herdeiro da ideia do clássico, que se corporizava no ideal do belo, se esvanece 

também. Assim, também o trágico se torna numa pálida sombra cómica. A ideia de 

“afirmação da morte” que, pelas palavras de Adorno, “no declínio do finito, iluminava o 

infinito”45 e conferia um sentido ao sofrimento, torna-se na razão da sua condenação. 

A morte surgia, antes, como uma derrota do destino que fazia ainda mais realçar o 

desejo de imortalidade do homem legitimando o sofrimento do presente pela grandeza 

da luta desenhada no futuro, em negativo, pela morte. Quando se desmorona o 

conceito de duração, deixa de existir o resgate futuro do presente que já não eleva o 

momento acima do instante e o trágico torna-se no alvo predilecto de paródia das 

obras de arte negativas. Segundo Adorno, a arte, para ser autêntica, deve incorporar 

em si esse momento do efémero, renunciando ao lifting da vida que a enclausura: “se 

a arte se desembaraçasse da ilusão, se integrasse a sua efemeridade por simpatia 

para com o vivo efémero, isso aconteceria segundo uma concepção da verdade que 

não a supõe tenazmente como abstracta”46. 

 

                                                
44 T. Adorno, op. cit., p. 153, in, trad. port, p. 144. 
45 T. Adorno, Ausgewählte Werke, p. 149, in, trad. port, p. 141. 
46 T. Adorno, op. cit., p. 149, in, trad. port, p. 141. 
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      A tradição historicista, como vimos, que se baseia na concepção linear do tempo 

como uma evidência da qual decorrem as relações de causalidade, e, 

consequentemente, a categoria do Novo, ao iniciar o processo do seu auto-

conhecimento, acabou por levar a cabo a sua desarticulação. A intenção do 

historicismo de comprovar a verdade histórica das épocas passadas, enquanto 

formações constitutivas do processo histórico, não escapou a este próprio processo 

que tinha em si já escrito o seu próprio fim no momento da sua auto-revelação.Todas 

as transformações sociais ao longo do séc. XX se repercutiram na concepção da 

História da Arte e, consequentemente, na própria criação artística, visto que esta, 

desde o Modernismo, se concebia reactivamente ao passado. Encontrando-se todas 

as épocas a igual distância, qualquer uma delas pode ser reactivada deixando de fazer 

sentido a sua cronologia histórica. Deixando de existir um passado e um futuro, os 

diferentes estilos e movimentos artísticos tornam-se regiões, compatíveis umas com 

as outras, ao invés de anéis de um colar quebrado, votados ao desaparecimento.  

     Deste modo, a categoria do Novo desmascara-se como um fruto da tradição 

historicista: sem um antes nem depois, existem apenas configurações que se 

desenham sem que, contudo, seja destrinçável uma linha de mudança. No entanto, 

este novo paradigma não emerge de uma forma totalitária, coexistindo obras herdeiras 

do historicismo modernista – que constituem o horizonte de expectativas construído 

pelos museus –, com obras que corporizam o instante dilatado do tempo. Por vezes, 

estas duas noções coabitam na mesma obra, ou, em diferentes momentos no mesmo 

artista. Contudo, a diferença do novo paradigma da arte em relação à criação herdeira 

do Modernismo, é a descomplexização da atitude recolectora , no sentido em que as 

citações do passado já não são nem justificadas por um pretenso tom irónico nem 

realizadas com o intuito de redimir o passado ou de o salvar em nome de um utópico 

futuro. Neste alargamento do instante, inconcebível como um caminho para lado 

nenhum, interessa utilizar aquilo que existe à disposição, “aqui e agora”, para criar o 

inesperado que é sempre o que caracteriza a arte autêntica. Deste modo, se um 

artista como Robert Gober, por exemplo, se apropria da linguagem surrealista, não é 

para se filiar ou para se opor ao surrealismo, criando uma meta-narrativa da arte, mas 

porque aquele meio contribui melhor, num determinado momento, para a força de uma 

determinada obra. 

       No contexto de uma sociedade que se apodera de tudo, integrando todos os 

elementos heterogéneos, a arte verdadeira torna-se, cada vez mais, no outro, 

armazenando a experiência do processo de segregação que leva à homogeneização 

social: “quanto mais total é a sociedade, tanto mais ela se reduz a um sistema 

unívoco, tanto mais as obras, que armazenam a experiência deste processo, se 
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transformam no seu Outro”47. Perante a crescente violência da mutilação de diferentes 

formas de vida, a arte autêntica, como nota Adorno, passa a “[…] transformar em seu 

próprio afazer o que é ostracizado enquanto feio, não já para o integrar, atenuar ou 

reconciliar com a sua existência pelo humor […] mas para, no feio, denunciar o mundo 

que o cria e reproduz à sua imagem”48. Deste modo, “para subsistir no meio dos 

aspectos mais extremos e sombrios da realidade, as obras de arte, que não querem 

vender-se como consolação, deviam tornar-se semelhantes a eles. Hoje em dia, a arte 

radical significa arte sombria, negra como a sua cor fundamental”49. Na perspectiva 

adorniana, a arte, para ser fiel a si mesma, não deve afastar de si os efeitos da 

corrupção do tempo nem os sinais da indigência do mundo que constituem a sua única 

necessidade objectiva depois da ideologia se ter apoderado da necessidade subjectiva 

e espiritual. Ao exceder o seu próprio conceito, o ideal clássico do belo, através da 

estética da anti-arte, a arte toma parte na dialéctica da Aufklärung [iluminismo]. 

            Num certo sentido, a dialéctica entre as categorias do belo e do feio é 

essencial para a vitalidade da arte: “tão inteiramente dinâmica é a categoria do feio 

como igualmente necessária é a sua contraparte, a categoria do belo. Ambas 

escarnecem de uma fixação definitória tal como é imaginada por qualquer estética”50 . 

Uma categoria contradiz a outra mas necessita dela para existir: no vaivém entre a 

sociedade e a arte, do movimento social de autonomização da arte à sua incorporação 

na sociedade, as duas categorias representam, a nosso ver, diferentes momentos dos 

fenómenos estéticos que denominamos arte.  

      A predominância actual de “dissonâncias” na arte, termo com que Adorno 

designou “a recepção através da arte daquilo que tanto a estética, como a ingenuidade 

chamam feio”51, constitui, face à falsa harmonia da sociedade, a verdade social da arte 

moderna. No pendor pelo feio e repulsivo, Adorno vê o carácter iminentemente crítico 

da arte moderna: “no pendor da arte nova pelo repulsivo e fisicamente repugnante […] 

transparece o motivo crítico e materialista, na medida em que a arte, mediante as suas 

forças autónomas, denuncia a dominação, mesmo a que está sublimada em princípio 

espiritual, e dá testemunho do que tal dominação reprime e nega”52. 

                                                
47 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “[…] je totaler die Gesellschaft, je vollständiger sie zum 
einstimmigen System sich zusammenzieht, desto mehr warden die Werke, welche die 
Erfahrung jenes Prozesses aufspeichern, zu ihrem Anderen”, 56, in, trad. port, p. 44. 
48 T. Adorno, op. cit., p. 74, in, trad. port, p. 63. 
49 T. Adorno, op. cit., “Um inmitten des Äussersten und Finstersten der Realität zu bestehen, 
müssen die Kunstwerke, die nicht als Zuspruch sich verkaufen woollen, jenem sich 
gleichmachen. Radikale Kunst heute heisst soviel wie finstere, von der Grundfarbe schwarz”, p. 
65, in, trad. port, p.53. 
50 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, p. 70, in, trad. port, p. 60. 
51 T. Adorno, op. cit., p. 70, in, trad. port, p. 60. 
52 T. Adorno, op. cit., p. 74, in, trad. port, p. 63. 
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      Na concepção estética da anti-arte que engloba o elemento da morte dentro da 

arte, a arte não oculta as forças antitéticas de cuja expurgação resulta a unidade 

abstracta e universal. Neste sentido, poder-se-á afirmar, com Adorno, que o feio 

constitui o seu momento de verdade. O repelente e o repugnante na arte moderna 

são, deste modo, o negativo da utopia que nenhuma teoria nem nenhuma arte pode 

realizar. Por não mostrar realizado o irrealizável – a utopia –, a arte mostra a 

contradição de um tempo que, tecnicamente, nunca esteve tão longe nem tão perto de 

a realizar enquanto que, efectivamente, nunca esteve tão próximo da sua destruição 

total: “o Novo enquanto criptograma é a imagem da decadência; só através da sua 

negatividade absoluta é que a arte exprime o inexprimível, a utopia. Nessa imagem 

reúnem-se todos os estigmas do repelente e do repugnante na arte moderna. Pela 

recusa intransigente da aparência de reconciliação, a arte mantém a utopia no seio do 

irreconciliado, consciência autêntica de uma época em que a possibilidade real da 

utopia – o facto de a terra, segundo o estado de forças produtivas, poder ser aqui e 

agora o paraíso – se conjuga num ponto extremo com a possibilidade da catástrofe 

total”53.  

 

                                                
53 T. Adorno, Ästhetishe Theorie, “Das neue als Kryptogramm ist das Bild des Untergangs; nur 
durch dessen absolute Negativität sprich Kunst das Unaussprechliche aus, die Utopie. Zu 
jenem Bild versammeln sich all Stigmata des Abstossenden und Abscheulichen in der neuen 
Kunst. Durch unversöhnlich Absage an den Schein von Versöhnung halt sie diese fest inmmiten 
des Unversöhnten, richtiges Bewusstsein einer Epoche, darin die reale Möglichkeit von Utopie 
– dass die Erde, nach dem Stand der Produktivkrafte, jetzt, hier, unmittelbar das Paradies sein 
könnte – auf einer äussersten Spitz emit der Möglichkeit der totalen catastrophe sich vereint”, p. 
55, in, trad. port, p. 46. 


