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CONCLUSÃO 
 
 

     Dado que actualmente tudo se pode tornar arte, uma estética que englobe todos os 

fenómenos artísticos actuais terá de contemplar também a existência do feio. 

Enquanto, até ao séc. XX, eram apenas toleradas, no domínio artístico, belas 

representações do feio, a partir desta data, a arte passou a integrar em si o feio, 

precisamente devido ao seu carácter repulsivo. E se as belas representações do feio 

não colocavam em causa os cânones artísticos era, justamente, por que o feio, 

anulado pela distância estética, não questionava o estatuto artístico. Agora, o próprio 

questionamento é utilizado como uma componente da obra de arte a qual passou, 

sobretudo após o paradigmático ready made de Duchamp, a ter um carácter reflexivo. 

O gesto de Duchamp abriu, neste contexto, uma clivagem lógica entre a arte e o belo, 

a qual veio a ser colmatada pelo movimento Dada. É nesse hiato entre a arte e o belo 

que puderam, então, emergir outras qualidades estéticas, como o feio. 

      Este era anteriormente excluído do campo estético como algo inestético, exclusão 

essa que tinha, subjacente, a ligação do feio ao mal moral, correlato da identificação 

do belo ao Bem. Ambos, o belo e o feio, são, no fundo, herdeiros da metafísica, como 

procurámos demonstrar, que cria o efeito do real das ideias através da separação 

entre a matéria e o espírito e, subsequentemente, da criação das dicotomias 

homem/natureza, mulher/homem, vida/morte. Estas funcionam como estruturas do 

real alimentando-se da sua projecção fantasmática no outro, que passa a 

desempenhar o papel de imaginário negativo. 

      Consequentemente, a emancipação dos termos negativos destas dicotomias, 

consumada no pós-modernismo, não trouxe a sua tão procurada autonomia mas o 

desaparecimento de ambos os termos. De facto, é inegável que a integração do feio 

nas práticas artísticas levou a uma diminuição do seu poder provocativo de tal modo 

que as formas mais explícitas de subversão dos valores dominantes são hoje aceites 

nos museus e aplaudidas pelos críticos. Esta foi a culminação de um processo iniciado 

no Modernismo que, ao instaurar a negação da tradição – o novo –, como categoria 

principal, tornou a transgressão num imperativo levando à erosão das oposições. 

Deste modo, a exigência do inédito conduziu à reprodução do mesmo e ao 

esgotamento das criatividades artísticas. A rebelião tornou-se, no contexto artístico, 

num produto de marca e a crítica retórica, numa cerimónia ritual. 

      Contudo, se é verdade que o feio como pura transgressão do belo deixou de fazer 

sentido, também é certamente verdade que existem vários fenómenos artísticos que 

integram um elemento repulsivo – entre os quais, como analisámos, o grotesco, o 



288 
 

abjecto, o monstruoso, etc. –, que poderemos considerar como formas positivas  do 

feio, i. e., manifestações do feio que não recorrem ao belo. Efectivamente, não existe 

nenhuma razão interna à arte que faça com que o belo tenha de ser seu elemento 

constitutivo. Novos estudos psicológicos como, por exemplo, as análises de Kristeva, 

demonstraram como a reacção de repulsa é importante no desenvolvimento do 

Homem, estando ligada ao mais primordial apego à preservação da vida e 

desempenhando um papel importante na existência humana, para além do prazer. No 

entanto, no debate filosófico e na teoria estética continuam a ser utilizados os mesmos 

conceitos de feio e de belo herdeiros da tradição metafísica. Daí que exista, 

frequentemente, uma clivagem entre os fenómenos artísticos e o discurso estético que 

acaba, por fim, por anular o poder subversivo das obras através do recurso à 

legitimação do feio, utilizando os mesmos critérios do belo, i. e., justificando-o pela sua 

função didáctica, social ou moral. Esta aversão ao feio, subjacente na sua 

consideração como algo indigno de ser objecto da teoria, é ainda, como vimos, 

reminiscente da tradição metafísica, estando enraizada na filosofia da Antiguidade. 

      A nosso ver, a legitimação estética do feio não deve estar ligada a critérios 

exteriores que conduzam à sua conversão no belo e no sentimento de prazer positivo 

que o caracteriza, i. e., através da sua justificação como fundo de contraste ou na sua 

iluminação de um certo ponto de vista sob o qual o feio surge como belo. Podemos 

apontar como um dos motivos para a sua integração no domínio estético o facto de 

podermos dar satisfação ao fascínio que sentimos pelos fenómenos feios o qual, no 

quotidiano, não podemos expressar. O grotesco e o abjecto fazem parte apenas da 

história recente da reflexão estética. Nos textos clássicos, apenas era discutido o belo 

e, desde Burke e Kant, foi-lhes acrescentado o Sublime. Mas, assim como as formas 

de feio que delinámos neste estudo, existem muitas outras que ainda não encontraram 

a sua expressão teórica, pois o que caracteriza o feio em si é, precisamente, 

apresentar-se sempre através de uma manifestação sensível particular, não existindo 

“o feio”, mas “os feios”.  A nosso ver, apenas nos casos em que o feio faz parte da 

génese da obra – não sendo possível retirá-lo ou modificá-lo sem a alterar –, 

poderemos falar de feio artístico na medida em que, na sua forma particular, foi 

utilizado conscientemente para provocar um determinado efeito, encontrando-se na 

base da própria concepção da obra. São essas as obras de arte que  cremos ter aqui 

analisado. 

      O humor pode ser considerado a forma mais aristocrática do feio artístico tendo 

sido tolerado, desde a Antiguidade, no domínio estético devido ao seu efeito moral. O 

livro II da Poética, no qual Aristóteles planeava transmitir as suas reflexões sobre a 
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Comédia foi, infelizmente, perdido. Mas, é provável que aí definisse a Comédia 

analogamente à sua definição da Tragédia no Livro I, i. e., como uma forma de 

expurgação através do terror e da piedade. Nesse caso, a Comédia visaria, do mesmo 

modo, realizar uma catharsis mas através do efeito libertador do riso. Aristóteles, nos 

textos em que menciona o risível, define-o como sendo apenas a forma de feio, i. e., 

da “deformidade” à qual não está ligada uma forte emoção. Enquanto as personagens 

das comédias são, geralmente, diminuídas em espessura psicológica de forma a 

encarnar apenas um defeito numa personagem tipo, às personagens das tragédias é 

concedida uma maior profundidade psicológica de modo a reflectirem o ideal heróico 

abstracto. Deste modo, o feio está, desde o início, ligado a uma manifestação sensível 

particular em contraste com o belo que se caracteriza pela universalidade geral e 

abstracta. O facto de a Comédia ser considerada, na Antiguidade, como a sombra da 

Tragédia levou a que o feio, enquanto elemento do humor, fosse desprezado e o 

humor considerado um sub-domínio artístico, algo relegado apenas para os momentos 

de ócio. 

      Outra das razões pela qual o feio, enquanto risível, ter, desde a Antiguidade, uma 

conotação negativa é a de suscitar uma paixão mista, portanto, impura, não se 

coadunando com o ideal de ascetismo platónico. Esta tendência tinha ligações 

estreitas com teorias da Antiguidade, tendo sido a causa da, acima referida, 

desvalorização da esfera do riso que foi colocado em oposição à seriedade da razão.      

Dado que o humor é o jogo do possível, materializando todos as hipóteses do real, o 

feio constitui nele uma parte integrante devido a  apresentar-se sempre sob uma forma 

diferente da norma numa manifestação sensível. O humor faz sempre realçar o 

detalhe, a pequena verruga ou protuberância, aumentando o real e tratando-o como se 

fosse o ideal. O sujeito do humor, de certo modo, abdica da sua posição definida, 

alternando ora por um, ora por outro ponto de vista nunca se deixando apanhar pela 

gravidade da coerência.   

      Sobre o conceito de “kinismo”, baseámo-nos nas manifestações artísticas 

contemporâneas que podem ser analisadas à luz deste conceito, dando-nos conta 

que, para se compreender o “kinismo”  na arte, na sua complexidade, este tem que ser 

englobado no fenómeno mais vasto que teve início nos meados do séc. XIX, com o 

modernismo,  no qual a arte passou a integrar a sua própria negação enquanto 

elemento constitutivo. O termo “kinismo” deriva do termo “Kio”, cão. Eram assim 

designados porque “ladravam”, i. e., criticavam a hipocrisia das convenções da 

sociedade em que viviam. A sua crítica, como o termo “ladrar” indica, não era 

realizada de uma forma discursiva mas através da linguagem do corpo. Paradigmático 
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desta forma de argumentação é o  episódio em que se conta que, quando Aristóteles 

definiu o Homem como um animal bípede, Diógenes apareceu na Academia 

empunhando uma galinha o que levou Aristóteles a acrescentar “sem penas” à sua 

definição do Homem. Os cínicos da Antiguidade corporizavam, através de actos, o seu 

ideal segundo o qual o Homem devia viver de acordo com a natureza e ser 

absolutamente livre. Deste modo, levavam uma vida ascética, vestindo-se apenas com 

uma túnica ou uma manta e renunciando aos bens mundanos. À semelhança do seu 

mestre, traziam, também, um cajado e uma bolsa de duas faces, e praticavam todas 

as suas acções em público. O hiper-desenvolvimento do conhecimento discursivo, 

decalcado no modelo científico do conhecimento – que os cínicos viam corporizado na 

Academia de Platão e contra o qual se opunham -,  face ao conhecimento empírico, 

levou a que, na modernidade, a própria crítica se tornasse num instrumento da 

ideologia. Na medida em que todos “sabem o que fazem mas continuam a fazê-lo”, 

retomando a frase de Sloterdijk evocando a célebre frase de Marx, vivemos assim num 

ambiente de cinismo difuso que caracteriza os tempos modernos.  A consciência de 

que a própria crítica mascara o facto de se continuar agindo com uma mão enquanto 

que com a outra se constroem grandes teorias, leva à declaração do procedimento 

crítico-ideológico clássico como obsoleto e ao apelo para uma crítica encarnada que 

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

primeiro ressurgimento do cinismo na arte, neste sentido, deu-se com o Dadaísmo por 

ser, essencialmente, uma acção filosófica que tenta, através da ironia, contraplacar 

tudo o que é do âmbito da metafísica. 

      Na nossa definição do grotesco tivemos sobretudo em mente o grotesco 

carnavalesco, sistema de imagens da cultura popular que tem por princípio o corporal 

e que se manifesta sob o carácter universal da festa. O grotesco carnavalesco surgia, 

na Idade Média, nos locais sagrados, nos rituais em que se comemorava o 

renascimento da vida sobre a morte, o reaparecimento das estações do ano e a eterna 

mudança da natureza, sendo uma forma de abolir as fronteiras e viver, efectivamente, 

uma união com o todo contrariamente ao espírito de sectarização do poder oficial.  

     O abjecto, conceito desenvolvido por Julia Kristeva, foi um termo que surgiu nos 

anos 90 na arte aplicado, retrospectivamente, às práticas artísticas transgressivas dos 

anos 70 e, mais do que definir um conjunto de obras ou de artistas, permite 

conceptualizar certos procedimentos artísticos que têm como tema o próprio processo 

de abjecção ou que utilizam materiais geralmente considerados abjectos – como o 

sangue, o esperma, o leite, o suor e o excremento –, ou materiais que os evocam. 

Nesta categoria podemos considerar as obras de artistas que utilizam materiais que 
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causam repulsa – como o belga Wim Delwoye em Cloaca Original (2000) ou Piero 

Manzoni  que declarou o “fim do estilo” em 1957, e que, quatro anos depois 

confeccionou as oitenta latas Merda d´artista  de 30 gramas colocando-as à venda a 

preço de ouro – como, também, as obras que tratam temas que são geralmente 

repudiados. O  processo de abjecção é uma parte integrante do processo de 

constituição da subjectividade que permite a formação do sujeito não apenas como ser 

desejante, mas também, como ser que excluí para fora de si. À medida que a mãe – a 

primeira parte do mundo exterior por quem a criança sente uma apego especial – vai 

fazendo sentir – através das suas presenças ou ausências –, um sentimento de 

satisfação ou de frustração, a criança vai projectando os seus sentimentos, dividindo 

aquilo que sente ainda, numa fase intermediária, como algo indiferenciado do seu 

mundo, entre um «bom» objecto e um «mau» objecto. Deste modo, Kristeva tenta 

colmatar as análises de Freud que não dão suficiente relevo às fases intermediárias 

da formação da subjectividade. Deste modo, à fase pré-edipiana, em que a criança 

não se distingue do mundo exterior, sucede uma fase em que a criança projecta, não 

apenas os seus sentimentos de amor, mas, também, os seus sentimentos de ódio 

para certa parte desse mundo exterior. Contra esse algo devorador, então, a boca não 

cessa de falar, de tentar expulsar para fora de si esse vazio incorporado.  

      O abjecto é, assim, o ambíguo, o que está entre-fronteiras e que desperta o grito. 

É para tentar vencer a ambiguidade primordial entre o eu e o outro que nasce a 

capacidade de simbolizar tentando sempre calar um horror primordial. Este momento, 

que podemos considerar como uma “cena primária”, é obsessivamente reencenado 

pelas representações ficcionais do horror que fazem reviver a ambiguidade entre o 

prazer preverso sentido pelo desejo do indiferenciado, do visceral, e o sentimento de 

repulsa que visa a sua expulsão. Este processo efectua-se de um modo análogo a 

nível colectivo. Deste modo, também a sociedade, para assegurar a coerência das 

suas fronteiras, “expulsa” ritualmente certas minorias étnicas, raciais ou sexuais, ou, 

de forma a estabelecer a hegemonia do poder especificamente masculino, constituí o 

feminino como o outro, o seu reflexo especular negativo. A adopção, consciente e 

deliberada, dessa categoria do abjecto por certas práticas artísticas, ao antecipar e 

substantivar o abjecto de forma positiva, subverte este processo, transformando-o 

numa fonte de poder e energia. 

      Finalmente, o monstruoso remete para as práticas artísticas que denunciam a falsa 

eternização da vida na sua forma letal e abstracta. O monstruoso sempre foi 

concebido pelo Homem como o limite entre o possível e o impossível de forma a 

delinear o limite do pensável numa determinada época. Na Idade Média cristã, o 
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monstro era aquele excesso de real que simbolizava a existência de um corpo inóspito 

à alma que tornava pensável, como seu contrário, o corpo do homem fiel, enquanto 

dualidade corpo/espiríto – tornava, assim, possível a existência de um ser formado por 

duas entidades distintas, um corpo e uma alma nele albergada. Na sociedade 

moderna, o monstruoso é o excesso de real sem a troca, a acumulação sob a qual 

sucumbe o sistema que se concebe no limiar de um infinito simbolizado pelo capital. 

Esta acumulação do real gera a sua própria morte da qual o sistema, paradoxalmente, 

se alimenta na sua fuga para a frente, na sua liquidação vertiginosa do instante. O 

monstruoso é a morte tornada inconcebível por um sistema regido pela lei da 

equivalência geral em que tudo é comutável entre si, anulando-se na salvação 

automática da sua simultaneidade instântanea. É a redundância das instâncias curto-

circuitadas que transforma as oposições em massa cinzenta digital, guardada nas 

memórias dos computadores que, como tumbas, albergam a informação, o capital, 

para uma eternidade sempre desalcançada. Monstruoso é, assim, não a decadência, a 

luta, o sofrimento, mas o seu desaparecimento sob o lifting  da vida na sua coerência 

letal perfeita, a indiferença generalizada e o próprio desaparecimento do sentimento 

de vazio que a sua ausência poderia causar. 

       As obras que têm por tema a monstruosidade do sistema salientam a fobia da 

perda, que motiva o processo vertiginoso de acumulação do real sob o peso do qual 

este, por fim, rui, opondo a imagem do instante, onde a vida se encontra logo aí 

realizada com a morte.e das obras de alguns artistas à luz destes conceitos 

procurámos demonstrar como esta abordagem pode trazer um novo olhar e como as 

possíveis formas de transgressão do ideal oferecem, também uma “promessa de 

felicidade”, ainda que negativa. Este prazer negativo afirma-se, deste modo, como 

uma liberdade de gozar o efémero, o particular, o passageiro instante. A consolidação 

de conceitos, mais variados, que exprimem as diferentes formas do feio artístico 

parece-nos, neste contexto, ser a única forma de, verdadeiramente, deixarmos de 

percorrer os mesmos caminhos trilhados pela metafísica desde Platão a Kant e que 

vão desembocar na ideia da arte como produtora exclusiva do belo. Deste modo, a 

conceptualização das diferentes formas do feio na arte e da sua origem contribuem, 

pensamos, para aumentar o leque da sensibilidade a diferentes formas do 

pensamento. 

 

 


