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TRANSGRESSÕES DO BELO: INVENÇÕES DO FEIO NA ARTE PORTUGUESA 
CONTEMPORÂNEA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

    O ponto de partida desta tese foi o de tentar definir positivamente o feio sem 

recorrer aos critérios do belo. O feio não finge que é belo, não aparece ao Homem 

como uma promessa de felicidade, não representa nada: ele é. Devido a manifestar-se 

sempre na sua irredutibilidade presencial não é possível reduzi-lo a uma lei. e. esse 

carácter de ser-igual-a-si-mesmo que faz do feio o ponto de partida ontológico, o 

impensável. Respondendo ao desafio de tentar pensar essa mesmidade, distinguindo-

a da ausência do belo, procuraremos fundamentar filosoficamente o feio como uma 

categoria estética. Sendo o olhar estético um olhar desinteressado, no sentido de não 

utilitarista, que, sem recorrer aos instrumentos analíticos da razão – e, por isso mesmo 

–, é capaz de percepcionar as linhas subjacentes à existência das coisas em si, não 

existe nenhuma razão a priori para que este olhar tenha de ser sempre acompanhado 

por prazer, podendo ser acompanhado por desprazer ou, mesmo, pelo nojo, que 

geralmente acompanham a percepção do feio.  

    É precisamente pelo vínculo do feio ao real – o que se oferece aos sentidos antes 

de ser conceptualizado –, que este passou, na Modernidade, a ganhar relevância no 

domínio estético. No séc. XX, a liberdade da arte fez com que cada obra de arte 

colocasse em questão, directa ou indirectamente, tanto o próprio estatuto da arte 

como o fundamento da sociedade que a legitima. Como forma de reacção a esta 

perda de evidência, a arte dilatou o seu próprio conceito. É assim que, desde o início 

do séc. XIX, assistimos ao alargamento dos domínios que eram considerados 

passíveis de serem matéria estética. Através de Baudelaire, passámos a ver 

integrados na poesia temas que eram anteriormente considerados indignos de serem 

tratados pela poesia, como um cadáver, a doença, a velhice, o vício, os detritos das 

cidades. Também na pintura, Delacroix, com o seu famoso quadro Le Radeau de la 

Meduse ou La Mort de Sardanaple, passou a integrar a destruição da pintura na 

própria pintura. A diferença entre estas manifestações artísticas e as anteriores que 

também representavam o horrível e o abjecto, como em Grünewald ou Bosch, é que 

estas chocam com o próprio conceito de arte, enquanto que as outras eram ainda 

“belas representações do feio”. Através das pinturas de Delacroix ou de Courbet, são 
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as próprias convenções dos géneros pictóricos que são colocados em causa. É assim 

inaugurada uma era que até hoje não tem deixado de explorar os domínios infinitos da 

negação do ideal de belo em cujo classicismo se baseia o próprio conceito de arte. 

    Este questionamento é fruto, em última análise, do estilhaçamento do sujeito como 

uno e homogéneo. O belo, como ideal de universalidade do homem, deixou de ser 

algo susceptível de ser produzido através de fórmulas e o seu estatuto passou a ser 

algo sempre a questionar. Os primeiros reflexos, na arte, deste novo paradigma, foram 

a elevação do sublime a categoria estética e, deste modo, à tolerância do feio na arte 

enquanto elemento do Sublime teorizado por Edmund Burke. Para Kant – que 

entendia a arte como o domínio exclusivo da produção do belo –, o belo já não era a 

manifestação de uma verdade transcendente no exterior do Homem, mas o livre 

acordo das faculdades, qualitativamente diferentes entre si, da sensibilidade e do 

entendimento, no interior do próprio Homem. Nesta viragem, as categorias estéticas já 

não se encontram objectivamente nas coisas, mas na subjectividade do Homem 

apelando para algo que Kant denomina de senso comum, uma espécie de substrato 

supra-sensível inerente ao Homem. A não confinação da arte a um determinado sector 

ou função da sociedade passou a ser o selo da sua autonomia. O estético alargou-se 

assim a outros domínios para além do que, num dado momento, é considerado ser o 

domínio artístico.  

    Apesar de o feio ainda ser utilizado com um fim provocatório, ganhou, actualmente, 

uma positividade que exige a criação de novos conceitos que permitam abordar a sua 

riqueza e complexidade de uma forma mais aprofundada. Neste contexto, torna-se 

pertinente investigar o conceito filosófico do feio para encontrar os seus possíveis 

fundamentos filosóficos enquanto categoria estética. Baumgarten, ao inaugurar a 

disciplina da estética como uma disciplina à parte dentro da Filosofia, definiu-a como o 

domínio do conhecimento sensível, que ainda sendo “obscuro”, era passível de ser 

considerado [lado a lado] ao nível do conhecimento teórico. Deste modo, conferiu, pela 

primeira vez, um estatuto ontológico ao conhecimento sensível que era, anteriormente, 

pura e simplesmente, desprezado. Apesar de o feio ser por Baumgarten assimilado à 

imperfeição do conhecimento sensível, estavam assim abertas as portas ao feio – que 

sempre foi associado, directa ao indirectamente, ao sensível – no território estético.  

      Seguindo este fio condutor, tentaremos reanalisar os filósofos ou teóricos que 

impregnaram este conceito pelo seu lado avesso. Começaremos pela “estaca zero” do 

feio, i. e.,por Platão, que o considerava como o nada ontológico, por não existir uma 

ideia do feio. Sendo as ideias o próprio real e as coisas as sombras das ideas, ao 
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informe, ao qual não corresponde nenhuma forma, não pode ser atribuída uma 

existência real: é o feio por excelência  o que é indigno da forma. Seguidamente, 

analisaremos as obras dos seguintes autores que consideramos que foram autores-

charneira nesta questão: Kant, que afirmou a positividade dos prazeres negativos e, 

deste modo, do feio, enquanto elemento do Sublime; Burke, que considera o feio como 

um elemento do Sublime; Victor Hugo, para o qual o feio, sendo mais verdadeiro que o 

belo ideal, era valorizado; Baudelaire, para o qual o tédio era  “a jóia mais horrível de 

todas” sendo, em comparação, o feio, um “doce bálsamo”; Adorno, para o qual, num 

mundo sem beleza, apenas pela negativa, a arte podia ser autêntica; Mikhail Bakhtine, 

que considera o feio uma forma social de transgredir os padrões mantendo  assim o 

funcionamento do sistema; e, finalmente, Julia Kristeva, que, tentando completar as 

teorias freudianas, analisa o fenómeno da rejeição e o papel que desempenha na 

formação da identidade.   

     Dado que, enquanto cada época ou filósofo tem um, e um só conceito de belo, são 

infinitas as possíveis formas do feio daí decorrentes –  Como Victor Hugo notou, numa 

célebre frase, enquanto que “o belo só tem um tipo, o feio tem mil!”1 – tentaremos, 

definir positivamente algumas possíveis categorias do feio delineando numa escala 

crescente, os conceitos de humor, kinismo, grotesco, abjecto e monstruoso. O humor, 

enquanto risível, pode ser considerado uma forma de feio. Como exemplo do kitsch na 

arte – uma forma artística do feio que parodia, não o kitsch, mas a aversão ao kitsch 

desafiando as fronteiras entre o “bom” gosto e o “mau” gosto e a pretensão a uma 

verdade única –, analisaremos a obra de Pierre et Gilles, entre outros exemplos que 

poderíamos citar da utilização estratégica do kitsch na arte, quer apenas como um 

ingrediente crítico, como é caso de Carlos Carreiro, quer como elemento dominante, 

como Jeff Koons. No outro pólo do kitsch, a forma mais ligeira do feio humorístico, 

encontra-se a sua forma mais pesada, o humor negro, que tira partido da sua própria 

queda, como são exemplo as figuras sorumbáticas de Philip Guston, entre o cómico e 

o trágico. Eduardo Batarda – na sua fase inicial – e João Tabarra  são dois artistas que 

se situam entre estes dois pólos. Enquanto o humor de Batarda representava, no 

período da ditadura fascista uma forma de afirmação do superficial contra a pretensa 

profundidade dos valores impostos pela ditadura, o humor um pouco melancólico de 

Tabarra perscruta sobretudo a forma manipuladora com que o sistema mediático se 

apropria dos conteúdos subvertendo os seus códigos, reflectindo sobre a precária 

condição humana.  

                                                        
1 V. Hugo, Œuvres Complètes, p. 12. 
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      No capítulo sobre o kinismo, conceito desenvolvido por P. Sloterdijk e que, como o 

cínismo da Antiguidade Clássica, se impõe sobretudo contra a dicotomia corpo/alma, 

damos particular relevo à performance, ainda que nem toda a performance se possa 

agrupar neste conceito, mas apenas a que tem um marcado carácter intervencionista. 

As fronteiras entre o cinismo moderno, que utiliza o próprio cinismo como ideologia 

para ocultar a sua prática, e o cinismo clássico, a que Sloterdijk denominou kinismo, 

são difíceis de destrinçar, encontrando-se por vezes as duas formas de cinismo na 

mesma mente. A arte reflecte a arte essa cisão interior, albergando as duas formas de 

cinismo, como é exemplo a obra de Maurizio Cattelan que, apesar de utilizar as 

técnicas de subversão, não coloca em causa o estado geral das coisas e de Gianni 

Motti que se realiza sobretudo fora do circuito artístico procurando recuperar algo que 

poderíamos denominar, com Sloterdijk, de “razão comunicativa” a qual herda a noção 

de transmissão terapêutica inerente à pedagogia cínica grega. Sendo o kinismo  

sempre um desafio ao poder que utiliza a provocação do mesmo modo como 

Diógenes utilizava o gesto para contrapor a solenidade dos discursos metafísicos de 

Platão, algumas  performances de Albuquerque Mendes, quer pela sua interrogação 

crítica, quer pela sua capacidade de fazer comunicar o público – parte inerente da 

obra –, com a própria obra, podem, neste contexto, ser consideradas kínicas. Dos 

artistas das gerações mais recentes, Paulo Mendes é, a nosso ver, o artista mais 

paradigmático do kinismo devido ao seu trabalho de intervenção crítica, à sua 

constante versatilidade e transdisciplinaridade. Não sendo a pertença a um género 

artístico, como a performance, que define o kinismo, mas uma atitude de desafio ao 

poder que bebe na fonte da tradição satírica, analisaremos, também, algumas pinturas 

de Albuquerque Mendes e o percurso de Pedro Portugal, a partir da década de 90, 

que participam do espírito kínico pelo seu trabalho da margem face ao poder e pela 

sua ruptura face ao pensamento padronizado. 

      No capítulo sobre o grotesco, o conceito é assumido como um estado de espírito 

que radicaliza as práticas cínicas realizando a forma de subversão paródica que 

caracterizava as festas populares na Idade Média e no início do Renascimento e a que 

Bakhtine denominou de grotesco. Para além da ênfase no corpo, já dado pelo kinismo, 

o grotesco carnavalesco caracteriza-se pelo espírito comunitário e pela ideia da festa. 

Nesse sentido, a metamorfose é a figura mais significativa do grotesco. Paradigmático 

desta atitude é o grupo Homeostético, que poderemos considerar mais como um 

movimento do como um grupo definido historicamente. O que mais encarna, nesse 

sentido, para além da actividade do grupo, o grotesco-carnavalesco é Manuel João 

Vieira, assumindo a sua vertente mais teatral, enquanto Pedro Proença evolui para 
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uma linguagem visual mais próxima dos grotescos como género decorativo, mas que 

participa, no entanto, no mesmo espírito de fusão da festa caro à homeostética. 

Analisaremos, também, neste contexto, obra de Paula Rego a partir de 1980, data da 

introdução da figuração na sua pintura, pela importância que tem, na sua obra, a 

metamorfose e a figura do “mundo às avessas”, quintessência do grotesco-

carnavalesco. Se, no humor e no kinismo o feio se afirma sob o pano de fundo do 

belo, no grotesco poder-se-á dizer que o feio cria uma estética própria; o gosto pelo 

diferente, pelo anormal, por formas abertas e pelo culto do excêntrico formam o que se 

poderia denominar uma qualidade do feio. 

      O abjecto, por sua vez, acentua o lado visceral do grotesco retirando-lhe todo o 

humor e explora o sentimento de repulsa como constituinte da formação da 

subjectividade. No capítulo sobre o abjecto analisaremos primeiro as formas mais 

explícitas da utilização do abjecto, no uso e representação de matérias abjectas nas 

acções de Paul McCarthy, ou nas esculturas de Diether Roth, passando depois para a 

análise da representação metafórica do abjecto em artistas como Robert Gobert ou 

Mona Hatoum. Finalmente, analisaremos as obras de Cristina Mateus e JoãoPedro 

Vale. Cristina Mateus reflecte sobre o processo de formação da identidade feminina e 

o papel que o abjecto nele representa. João Pedro Vale, pela utilização de materiais 

que indirectamente evocam as secreções do corpo – a saliva, o leite, o suor ou o 

esperma –, joga com a ambiguidade de sentimentos que o abjecto provoca, 

remetendo para o processo de formação da identidade social feita a partir da 

abjecção/exclusão do interior. Ambos os artistas apropriam-se do abjecto, 

substantivando-o de forma positiva e antecipando, assim, o processo de abjecção para 

o restituir ao circuito simbólico investido de uma carga positiva. 

   O monstruoso, enquanto meio sem fim, é uma imagem do infinito. É este vazio que 

cria a monstruosidade do monstro. O Homem sempre se definiu em relação a esse 

impossível, a esse “Outro”, que o monstro torna assim visível. Enquanto o profundo 

sentimento do religioso de Witkin, do verdadeiramente Outro, o faz estar ligado à ideia 

da transubstanciação, da queda e da redenção, a verdadeira monstruosidade, 

actualmente, está no desaparecimento do monstruoso, do “Outro”. A obra de Jake & 

Dinos Chapman, que cria um imaginário do monstruoso ligado ao desenvolvimentno 

bio-tecnológico, testemunha o desaparecimento deste Outro que deixa de ser o 

impossível e passa a ser o meramente improvável. Finalmente, no capítulo sobre o 

monstruoso, analisaremos, a obra de Pedro Tudela que reflecte sobre aquilo que se 

tornou impensável para o homem contemporâneo: num sistema de produção e 

acumulação, virtualmente eternas, o improvável é a perda, i. e., a morte. Esta torna-se 
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numa obsessão, um “acte manqué” latente em todas as suas instâncias, como a 

sombra que o sistema tenta sempre ocultar, produzindo mais e mais coisas. Se o 

Homem anteriormente criava o monstruoso e os seus deuses projectando-os no 

exterior e comunicando com este através de sinais, presságios e monstros, para se 

poder conceber a si como seu contrário, actualmente, o sistema implodiu gerando, 

infinitamente, do seu interior, o seu único transcendente: o vazio e abstracto capital 

que, no fundo, mais não é do que a mumificação de todas as coisas existentes.  

 

      

 

 

 

 

 


