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IV.4  O ABJECTO 
Cristina Mateus; João Pedro Vale 
 

 

      O abjecto também se situa num espaço ambíguo que coloca em causa as 

fronteiras entre o Eu e o Outro, como o grotesco, mas acentua o seu lado visceral: 

através da representação de fluidos ou matérias excrementícias (como o sangue, o 

leite ou o cabelo); da representação da fragmentação do corpo; e também, 

metaforicamente, através da representação da matéria residual deixada em negativo 

pelo processo de formatação de identidade. Difunde um sentimento que se infiltra nas 

entranhas ainda mais profunda e inelutavelmente que o humor, a saber, o sentimento 

de repulsa ou do inquietante ancorado nos primórdios da formação da subjectividade. 

      Ao explorar a visceralidade e a linguagem do corpo de forma não tradicional 

incorporando o seu próprio corpo ou outras matérias não ligadas ao domínio artístico, 

Cristina Mateus é uma das artistas portuguesas cuja temática se insere numa estética 

do abjecto. Utilizando preferencialmente o vídeo, a artista recorre frequentemente à 

sua própria imagem ou à de modelos femininos para reflectir sobre a construção da 

identidade feminina, e, de uma forma mais geral, sobre o papel dos meios de 

representação no crescente processo de alheamento do sujeito da experiência de si. 

      Por outro lado, a forma interessante de abordagem de Cristina Mateus a esta 

temática consiste na tentativa de entrecruzar perspectivas diferentes, não se limitando 

ao ponto de vista redutor da arte dita feminista mas tornando-o como ponto de partida 

para um questionamento mais vasto sobre a precariedade da existência humana. A 

sua exploração da abjecção na arte reencena as fobias e obsessões pessoais de 

modo a desafiar a estabilidade do sujeito, formado no período do espelho, através da 

representação de um espaço que é, simultaneamente, um “Eu” e um não “Eu”.  

      Do lado do avesso da formação da unidade social – na qual a expiação do 

assassínio do pai actua como um factor organizador dos laços e rituais sociais e o 

tabu do incesto entre o filho e a mãe como fundador da função significadora –, a 

confrontação com o feminino constitui, segundo Kristeva, o paradigma da “outridade”: 

“O que designamos por “feminino”, longe de ser uma essência originária, esclarecer-

se-á como um “outro” sem nome, com o qual se confronta a experiência subjectiva no 

momento em que ela não para na aparência da sua identidade. Se todo o outro é 

anexado à função triangulante da interdição paterna, trata-se aqui de – para além e 
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através da função paterna –, um face-a-face com uma alteridade inomeável – rochedo 

de deleite (jouissance) assim como de escrita”1. 

      Durante o estado pré-edipiano, a criança experiencia o mundo de um modo 

totalmente narcisista, como algo de indiferenciado, sendo incapaz de o distinguir dos 

seus próprios desejos e necessidades imediatas. Durante este período, a mãe 

representa para a criança a primeira parte do todo, pela qual nutre uma afecto 

especial. Decorrendo das presenças ou ausências da mãe, da sua capacidade de 

satisfazer ou não os desejos da criança, esta divide esse objecto primário de afecto – 

contrariamente à ideia idealizada de uma infância inocente –, entre “bom” objecto e 

“mau” objecto, sendo a agressividade coextensiva ao sentimento de falta e, como este, 

parte integrante da formação de identidade. 

      Do mesmo modo que a constituição do sagrado compreendia, como Freud 

analisou, também o seu lado defensivo – que, no limite, tendia para a neurose 

obsessiva –, a frágil constituição da subjectividade – que se ergue a partir da díade 

arcaica mãe-filho(a), inacessível, antes da cisão, à palavra –, tem na fobia e no seu 

raiar psicótico os guardiões das suas fronteiras. Assim como a função significante, e 

paralelamente a esta, a constituição do objecto fóbico opera, em primeiro lugar, a 

passivação do objecto invertendo o seu modo activo para passivo, deslocando-o, e, 

em seguida, a sua metaforização. Deste modo, a ausência do seio da mãe é alvo da 

projecção da agressividade sendo exorcizada agora enquanto “ameaça” através da 

sua incorporação. Sendo esta aglutinação, por sua vez, alvo de uma interdição 

simbólica e paterna, o sujeito inverte os lugares: é essa parte, o outro que o devora e 

não ele.  

      Em Grito, (fig. 92), Cristina Mateus representa em vídeo esse buraco devorador 

através de uma boca escancarada corporizando esse momento fóbico em que o 

sujeito se alheia de si mesmo projectando no outro o seu lado abjecto, tornando-se 

num reflexo negativo de si. A oralidade tem, como nota a autora, neste processo de 

passivação uma importância primordial: “pela boca que eu preencho sobretudo de 

palavras em vez de mãe que me faz mais falta do que nunca, elaboro essa falta e a 

agressividade que a acompanha dizendo; […] é correcto supor que toda a actividade 

de verbalização, quer nomeie ou não um objecto fóbico que esteja ligado à oralidade, 

seja uma tentativa de introjectar (introjecter) os incorporados. Neste sentido, a 

                                                
1 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, «Ce que nous désignons par 
«féminin», loin d´être une essence originaire, s´éclarirera comme un «autre» sans nom, auquel 
s´affronte l´expérience subjective lorsqu´elle ne s´arrête pas à l´apparence de son identité. Si 
tout Autre est appendu à la fonction triangulante de l´interdiction paternelle, ce dont il s´agira ici 
c´est, au-delà et à travers la fonction paternelle, d´un face-à-face avec une altérité innommable 
– roc de jouissance comme de l´écriture», p. 73. 
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verbalização é desde sempre confrontada com este “abjecto” que é o objecto fóbico”2. 

Deste modo, o abjecto é aquele intolerável que faz despertar, como num sonho, do 

estado narcísico, aquele algo que atrai o sujeito para um abismo “onde o sentido se 

afunda”3, o que “solicita uma descarga, uma convulsão, um grito”4 e que fica sempre 

ligado ao trauma do nascimento da subjectividade, da separação da díade primordial. 

      Em Evasão (fig. 93), 1997, II Bienal de Arte de Famalicão, Cristina Mateus encena 

o seu próprio suicídio numa instalação-video confrontando o observador com o 

espectáculo de uma mulher que, calma e decididamente, corta os seus pulsos a 

sangue frio. O processo é lento e demorado ao contrário do típico suicídio masculino, 

por exemplo, o suicídio de Camilo, referido no texto do catálogo da exposição, feito por 

uma só bala, com uma rapidez que não permite a tomada de consciência do acto. No 

mesmo texto é incluída uma citação de Alexandre Cabral, salientando a coragem de 

Ana Plácido ao enfrentar a sociedade da época, correndo todos os riscos necessários 

para se encontrar com Camilo furtivamente. Contudo, esta sua ousadia foi deturpada 

pela visão dos biógrafos de Camilo que retratam, inversamente, Camilo como tendo 

sido levado pela mulher fatal a praticar actos do mais inusitado romantismo para ir ao 

seu encontro. 

      O posicionamento formal de Cristina Mateus, optando preferencialmente por 

utilizar dispositivos associados geralmente à tradição minimalista e conceptualista, 

terreno tipicamente masculino, é parte integrante de uma estratégia que visa impedir a 

reapropriação do seu discurso pelo discurso masculino e a sua relegação quer para os 

domínio de expressão dos sentimentos quer para a abstracção de uma arte 

exclusivamente “feminista” à qual é retirada toda a individualidade e, assim também, o 

poder de transgressão. A mulher tem sido sempre admirada pelo homem enquanto 

alteridade, pela sua fragilidade, sensibilidade emotiva, raramente pela sua destreza, 

coragem ou capacidade intelectual. No entanto, as tentativas da mulher de quebrar a 

ordem patriarcal acabam por ser recuperadas por essa mesma ordem perdendo o seu 

carácter subversivo.  

      A única forma de o discurso feminino não ser reapropriado pelo sistema patriarcal 

é regressar às raízes da construção da identidade do feminino para poder assim 

reescrever a sua história, criando um outro espaço, uma outra forma de pensar e de o 

habitar. O espaço normalmente conotado pelo homem como feminino é esse domínio 

                                                
2J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection,  “Par la bouche que je remplis de mots 
plutôt que de ma mère qui me manque désormais plus que jamais, j´élabore ce manque, et 
l´agressivité qui l´accompagne, en disant […] on est en droit de supposer que toute activité de 
verbalisation, qu´elle nomme ou non un objet phobique ayant trait à l´oralité, est une tentative 
d´introjecter les incorporats», p. 52.  
3J. Kristeva, op. cit., p. 9. 
4 J. Kristeva, op. cit., p. 10. 
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do repulsivo de que falava Rimbaud5, uma espécie de “sótão” da civilização que 

engloba todo o desconhecido, o inconsciente, o pulsional, o impuro, o demente, o 

horrível, etc. Esse espaço é repelido pelo sujeito pois torna-o num ab-jecto, nem 

sujeito nem objecto, na vertigem entre o fascínio e a repulsa. 

       O erotismo do corpo feminino banhado pelo sangue é, a nosso ver, parte 

integrante desta obra, fazendo o espectador vacilar entre a atracção e a repulsão, 

sendo solicitado pela imagem sem, no entanto, ser totalmente seduzido. A obra é, 

deste modo, simultaneamente ameaçadora e sedutora, duas características opostas 

cuja mistura perturba o observador. De certa forma, é a abjecção de si mesmo, do 

encontro dentro de si de algo fora-do-lugar que é exorcizado pelo abjecto. O mesmo 

efeito de atracção-repulsão é obtido pela exposição do corte dos pulsos. A visão de 

situações-limite leva o espectador para a vertigem do seu afundamento enquanto ser 

volitivo. Como Kristeva notou, no caso dos que se encontram nos limites de certas 

formas de loucura, a que Kristeva denomina de “borderline”: “o interior do corpo […] 

vem socorrer ao soçobramento da fronteira dentro/fora. Como se a pele, frágil 

contentor, deixasse de garantir a integridade do “puro”6, esfolada ou transparente, 

invisível ou estirada, cedesse diante da dejecção do conteúdo. Urina, sangue, 

esperma, excremento, vêem, então, assegurar um sujeito em falta do seu puro. A 

abjecção destes fluxos do interior torna-se, então, repentinamente, no único “objecto” 

do desejo sexual, um verdadeiro “ab-jecto” onde o homem, amedrontado, franqueia o 

horror das entranhas maternas e, nesta imersão que lhe evita o face-a-face com um 

outro, se poupa ao risco da castração. Mas, esta imersão, ao mesmo tempo, dá-lhe a 

força toda-poderosa de possuir, ou de ser, o mau objecto que habita o corpo materno. 

A abjecção faz, então, lugar de outro ao ponto de lhe proporcionar um deleite 

[jouissance], por vezes o único para o “borderline” que, deste modo, transforma o 

abjecto no lugar do outro” 7. 

                                                
5 A. Rimbaud, Lettre à Paul Demeny, Correspondence, (Carta de Rimbaud a Paul Demeny a 
15. 05. 1871),  «Quand sera brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par 
elle, l’homme, jusqu’ici abominable, — lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi! La 
femme trouvera de l’inconnu! Ses mondes d’idées différeront-ils des nôtres? — Elle trouvera 
des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses; nous les prendrons, nous les 
comprendrons.», “quando a longa era de escravatura da mulher tiver terminado, quando ela for 
capaz de viver para si e por si, então, o homem – até aí abominável –, tendo-lhe dado 
liberdade, ela será poeta também. A mulher descobrirá o desconhecido. Será o mundo dela, 
então, diferente do nosso? Ela descobrirá coisas estranhas, inimagináveis, repulsivas e 
delicadas. Iremos fazê-las nossas e compreendê-las” , pp. 66-73. 
6 Intraduzível, aqui, o jogo de palavras com a ambiguidade do “propre”, que significa “limpo” 
mas também “próprio”. 
7 J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, «L´intérieur du corps vient dans ce cas 
suppléer à l´effondrement de la frontière dedans/dehors. Comme si la peau, contenant fragile, 
ne garantissait plus l´intégrité du propre», mais qu´écorchée ou transparente, invisible ou 
tendue, elle cédait devant la déjection du contenu. Urine, sang, sperme, excrément viennent 
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      Estes casos extremos apenas radicalizam uma tendência já existente de identificar 

toda a excrescência do foro íntimo com a matriz materna.8 Quando nem a mãe nem o 

pai – o intolerável outro – não se conseguem exorcizar simbolicamente através do 

significante, a lei dá lugar ao abjecto e o Eu liquida-se através do deleite: “encenação 

vertiginosa de um aborto, de um parto de si mesmo, sempre recomeçado e a 

recomeçar infinitamente, a esperança de renascer é curto-circuitada pela própria 

clivagem: o evento de uma identidade pura pede uma lei que mutila, enquanto que o 

deleite [jouissance] exige uma abjecção onde se ausenta a identidade”9. No caso limite 

dos “borderline”, não é apenas a perdição parcial, a castração, o risco que é corrido no 

acto da significação mas – dado confundir-se ele mesmo com o abjecto –, o risco da 

perdição total. Daí que o “borderline” evite a todo o custo a cisão, esvaindo-se. No 

limite, o deleite do sujeito no abjecto pode ir até à morte, à sua total dissolução na 

excrescência do interior.  

      Neste contexto, o erotismo do abjecto refreia esta tendência tecendo, na distância 

do desejo, um véu de desejo que sustem o Eu no limiar da morte. Deste modo, esta 

simulação de suicídio também pode ser interpretada como uma simulação de uma 

tentativa de nascimento sempre de novo regurgitado pelo sujeito, puro, que se 

constitui pelo reconhecimento do “outro” no emergir do seu próprio foro interior, do 

abjecto.  

     Pela forma premeditada com que realiza o seu “suicídio” simulado, Cristina Mateus 

torna-se sujeito de desejo ainda que seja do seu próprio termo, contrariando, assim, o 

papel passivo para o qual a mulher ainda na sociedade portuguesa é remetida. A 

mesma análise poderíamos trasladar, a nível colectivo, para a sociedade como um 

todo. Analogamente, esta constitui-se como sociedade masculina através da 

conotação de tudo o que é do seu foro interior com o feminino que se alarga, então, a 

tudo o que não pertence à sua fachada masculina. Ao apropriar-se desse espaço 

visceral do feminino – investindo-o de características tidas como masculinas –, Cristina 

Mateus questiona este processo de criação de identidade que vai excluindo toda a 

                                                                                                                                          
alors rassurer un sujet en manque de son propre. L´abjection de ses flux de l´intérieur devient 
soudain le seul «objet» du désir sexuel – un véritable «ab-ject» où l´homme, apeuré, franchit 
l´horreur des entrailles maternelles et, dans cette immersion, en même temps, lui donne la 
toute-puissance de posséder, sinon d´être. Le mauvais objet qui habite le corps maternel. 
L´abjection lui tient alors lieu d´autre, au point de lui procurer une jouissance, souvent la seule 
our le bordeline, qui de ce fait transforme l´abject en lieu de l´Autre», p. 65. 
8Como nota ainda Kristeva, “[…] les dévots de l´abjet n´arrêtent pas de chercher, dans ce qui 
fuit du “for intérieur» de l´autre, le dedans désirable et terrifiant, nourricier et meurtrier, fascinant 
et abject, du corps maternel», “os devotos do abjeto não param de procurar naquilo que se 
esvai do foro interior do outro, o dentro desejável e terrífico, nutriente e assassino, fascinante e 
abjecto do corpo materno” in, J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, p. 66. 
9J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection, p. 66. 
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mistura, todo o espaço de fronteira para fora de si até, por fim, se tornar numa fronteira 

que se exclui a si mesmo. 

      Metaforicamente, “o que não respeita os limites, os lugares, as regras”10, o que 

está fora-do-lugar, é conotado com o impuro, a mácula que causa a abjecção. Nesse 

sentido, também o lado desconhecido e insolúvel, sempre pegado às coisas, as 

marcas dos actos de coragem realizados na sombra, o sofrimento humano, as ilusões, 

a solidão a que cada ser está condenado, constitui uma massa abjecta muda, uma 

matéria bruta. Ao nomear esse processo de abjecção, valoriza-se esse espaço 

ambíguo, tornando-o numa fonte de energia e ganhando um valor transgressivo. 

      Em Não digas nada, 1998, Cristina Mateus convidou quatro mulheres a 

preencherem esse espaço de diálogo entre o público e o privado, que constitui uma 

exposição, dando-lhes total liberdade de acção. As filmagens daí resultantes serviram 

de ponto de partida para a exposição: no lado exterior da galeria, num espaço todo 

pintado de vermelho – à semelhança das montras na zona de prostituição de 

Amesterdão –, exibiam-se os filmes, em monitores vídeo, de um discurso cuja 

ausência de som torna absurdo. No interior, fragmentos do desempenho das quatro 

mulheres são lançados ao visitante sem qualquer fio narrativo que possa conduzir a 

uma possível visão da sua totalidade: fotografias de instantes das performances, 

excertos de textos dos discursos que não se ouviram inseridos em objectos 

minimalistas, formam um conjunto desconexo que aumenta ainda mais o sentimento 

de frustração e de impotência já sentido pelo visitante à entrada. É em vão que se 

tenta encontrar, na última sala, a peça-chave que permitiria juntar as várias peças do 

puzzle numa só imagem.  

      Deste modo, Cristina Mateus critica o silenciamento do abjecto que constitui a 

verdadeira abjecção – e que é feito paradoxalmente pela proliferação das palavras –, 

desconstruindo as duas formas que assume, pessoal e colectiva, e que compõem o 

tecido social: o papel abjecto ao qual é remetido a mulher, intimada ao silêncio e a 

abjecção social perversa, constituída pela fetichização do próprio espaço feminino que 

segrega para as margens, criando uma barragem de vidro entre o interior e o exterior. 

Significativamente, Cristina Mateus utiliza para esta sua crítica a linguagem 

minimalista do conceptualismo que corporiza, de certa forma, o máximo de exclusão 

entre a arte e a sociedade, sob a forma de uma reflexão exclusivamente centrada 

sobre si mesma.  

      De uma maneira implícita, Cristina Mateus critica também o universo artístico 

identificando-o com o espaço feminino. Também a arte, como a mulher, é alvo de uma 

                                                
10J. Kristeva, Pouvoirs de l´horreur- Essai sur l´abjection,  p. 12. 
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sublimação que ameaça retirar-lhe o seu poder de comunicação e que é fruto de um 

processo de abjecção que gira em parafuso: quanto mais a sociedade exclui de si 

mesmo o elemento criativo e simbólico, projectando-o no exterior – a arte 

contemporânea erege-se sobre esta clivagem –, mais a arte – à semelhança do 

feminino -, é fetichizada sob a forma perversa de mercadoria. O erotismo ou o fascínio 

pelo outro exercido pela arte nasce, assim, também, do que mina a ponte que poderia 

estabelecer o diálogo. 

      Na sua intervenção na Museu de História de Medicina, em A Experiência do Lugar, 

2001 (fig. 94), Cristina Mateus salienta o abjecto de um corpo que se tornou numa 

prótese, mera parte de um prolongamento pela técnica com que é exorcizado o horror 

pela natureza carnal do ser humano. Utilizando material filmográfico e os elementos já 

existentes no lugar, a artista contrapõe o universo tecnológico e a sua linguagem 

funcional a fragmentos do corpo humano expostos em vitrinas cujas feias partes 

interiores são apenas contidas pelo fino invólucro da pele. No limite, o homem gostaria 

de se livrar dessa sua origem das entranhas da mulher e de recriar uma outra origem 

tecnológica. 

    Numa fotografia exposta vêem-se corpos nus de mulheres com manchas cutâneas 

que lembram as manchas provocadas pela SIDA, fazendo despertar o medo social da 

contaminação e, de forma mais vasta, do sujo e do impuro. Ao mostrar aquilo que 

geralmente permanece oculto, Cristina Mateus torna, deste modo, o corpo 

problemático, contrariando a forma convencional em que o corpo feminino é, 

geralmente, representado pelos media: infunde, não a languidez do olhar, mas um 

sentimento profundo de mal-estar que questiona os tabus sociais que rodeiam a 

representação de tudo o que está associado à origem visceral do homem. 

 

       Pela ambiguidade dos sentimentos que a sua obra desperta, entre a atracção e a 

repulsa, pelo apelo, sempre barrado, ao toque e pela utilização de materiais com 

conotações simultaneamente a limpo como a sujo, a pesquisa artística de um núcleo 

de obras de João Pedro Vale apropria-se das mesmas distinções discriminatórias que 

tornam algo abjecto para as devolver ao circuito simbólico, reinvestidas de um 

significado positivo. 

      Em Can I wash you, (fig. 95), apresentado em 1999 na exposição de finalistas da 

F.B.A.U.L. – peça constituída por 90 barras de sabão azul e branco, dispostas no chão 

de pedra e recortadas circularmente com a inscrição em alto relevo “Can I wash you” -, 

a ambiguidade entre o sujo e o limpo é patente na evocação, por um lado, do 

minimalismo de Washing hands, de Bruce Nauman, e, por outro, na promiscuidade 

implícita no acto de lavar, na qualidade reles do sabão, utilizado geralmente para lavar 
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a roupa – portanto, um material impuro, sem perfume –, que contrasta com o seu 

tratamento “nobre”,  semelhante ao do trabalho medalhístico em pedra. Em Have you 

had enough, a mesma evocação do sujo e do limpo é efectuada pela utilização de 

luvas de cozinha, dispostas de forma semelhante a tetas de vaca e colocadas em 

frente do sexo do artista cujas mãos simulam o gesto de mugir a vaca. Em Please 

don´t go, (fig. 96), de 1999, Galeria Zé dos Bois, constituído por um tapete formado por 

3500 pastilhas elásticas com aroma de morango calcadas com a inscrição do título, 

esta ambivalência é reforçada pela integração do odor intenso. O tapete é 

simbolicamente o que as pessoas pisam e ignoram. Longe da vista, faz parte de um 

mundo invisível que, através do mesmo acto de calcamento vai sendo amolgado numa 

massa amorfa. 

      As referências efectuadas nestas obras às secreções do corpo – suor, leite, 

esperma ou saliva -, colocam em causa, metaforicamente, o processo de formação da 

identidade social feita a partir da abjecção/exclusão do interior. João Pedro Vale joga 

com as conotações associadas com os materiais geralmente considerados repulsivos 

ou degradantes, imbricando-os num forte apelo sensorial que remete para a fase pré-

lógica da infância, em que a criança ainda não se separava desse mundo feito de 

sensações. Deste modo, a incorporação de materiais associados que se consomem 

na sombra subverte, pela sua efemeridade e carga matérica, a noção de materiais 

artísticos “nobres” ligada ao ideal do belo clássico. 

      Na instalação Goalball – realizada em 2000 no âmbito da mostra O Carteiro Toca 

Apenas Duas Vezes realizada pela Maumaus, a cobertura de alguns aparelhos de 

matérias viscosas e odoríferas integrava-se numa estratégia irónica de 

desmantelamento dos mecanismos de uniformização estabelecidos que subjazem às 

compartimentações sociais masculino/feminino, normal/anormal, fazendo um ataque 

mordaz à espectacularização fastichizoíde dos desportos que cimentam esses 

mecanismos. Partindo do acompanhamento que fez a uma visita guiada a um grupo 

de invisuais, João Pedro Vale recriou um ginásio da modalidade desportiva 

mencionada no título. Praticada geralmente por atletas portadores de deficiência 

visual, acrescentou à disposição de alguns aparelhos de Goalball – uma baliza, uma 

bola e o respectivo equipamento vestuário -, a apresentação fílmica, num monitor, de 

uma visita guiada a invisuais; o texto descritivo das normas de funcionamento e regras 

do jogo em vinil preto com letra de tamanho 30, para poder ser lido por pessoas com 

insuficiências visuais; as mesas de marcação dos tempos e resultados; a respectiva 

tradução do texto em Braille apresentado em vinil numa sala previamente pintada de 

amarelo. A convencional e absurda separação, estabelecida pelas práticas aí fixadas 

entre as diferentes categorias normativas com base em critérios de deficiência visual 



267 
 

ou na identidade de género, é aqui ludicamente subvertida pelos “equipamentos” ou 

coberturas com que João Pedro Vale “veste” os aparelhos, ora de cetim preto ou 

camuflado, ora de uma substância odorosa. 

       No mesmo ano, na sua primeira exposição individual realizada na Galeria Módulo, 

em Lisboa, duas outras obras, Lick Balls e Body Sculpture utilizavam o odor como 

elemento constitutivo da obra: a primeira é constituída por um aparelho de musculação 

coberto com pastilha elástica com aroma a menta, contendo a inscrição do título em 

relevo; a segunda, por uma estrutura metálica com um cesto de basquetebol no qual 

foram colocadas duas bolas de parafina com corante e aromatizante de tangerina e 

em cuja base se pode ler “Lick my balls”. A utilização de substâncias moles e viscosas 

nestas obras e a difusão de um odor penetrante, imediatamente reconhecível, 

contraria a fria distância da percepção, predominantemente visual, que se tem 

geralmente nos museus e contribui para uma maior sensualização da experiência. 

      Estas obras, juntamente com Beefcake, Don´t leave me this way e Don´t ask, 

Don´t tell, Don´t pursue, apresentadas na mesma exposição, abrem para uma temática 

frequentemente abordada por João Pedro Vale, a saber, o universo gay e as questões 

ligadas à construção da identidade sexual. Beefcake é composta por um conjunto de 

halteres em esferovite e parafina revestidos a batôn vermelho e refere-se à polémica 

revista do mesmo nome, publicada nos EUA, que constituía a leitura de educação 

sexual obrigatória da comunidade homossexual durante os repressivos anos 50, tendo 

sido frequentemente citada por vários artistas, como Robert Mapplethorpe, entre 

outros, que utilizam o imaginário gay. 

      Em Don´t leave this way, João Pedro Vale utiliza a frase de uma famosa música 

pop do mesmo nome do ícone homossexual Jimmy Sommerville na sua peça feita 

com algodão, vaselina e uma manta de silicone – materiais utilizados nas actividades 

sexuais, seja como lubrificantes, seja no fabrico de implantes ou brinquedos sexuais –, 

de forma a salientar a carência que está na base do desejo nas relações amorosas e 

que a fobia do puritanismo não consegue disfarçar com o verniz anti-séptico da 

sociedade de consumo. O gosto de João Pedro Vale por aquilo que pode ser 

partilhado por todos, leva-o a adoptar preferencialmente os materiais mais comuns, 

recorrendo, por vezes, a títulos de música pop que são, na era da comunicação de 

massas, o veículo de maior difusão pública. Deste modo, também em Too much love 

will kill, João Pedro Vale utiliza a frase de uma música dos Queen para realizar a sua 

obra feita de gesso aderente sobre papel.  

       Don´t ask, Don´t tell, Don´t pursue, é constituída por um conjunto de halteres com 

discos cobertos com camuflagem, cada um contendo a inscrição do título. A evocação 

do universo homo-erótico das revistas de culturismo, dos ambientes dos clubes 
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desportivos e das academias militares é feita por João Pedro Vale de forma a salientar 

a ambiguidade do seu exibicionismo, fruto de uma construção vinda do exterior e, 

simultaneamente, afirmação de uma identidade própria. O título da obra refere-se à 

política sobre a homossexualidade dos E.U.A. que foi introduzida como uma forma de 

compromisso por Bill Clinton, em 1993, e mantida, subsequentemente por George W. 

Bush. Esta política conhecida sob o nome “Don´t ask, don´t tell”que, na altura, 

representava, já, um progresso em relação à anterior, que excluía do serviço militar 

todos os não heterossexuais, proibindo qualquer pessoa que “demonstre uma 

propensão ou intenção de se empenhar em actos homossexuais” de servir no exército 

dado constituir “um risco inaceitável para os elevados standards de moral, de boa 

ordem, disciplina e coesão unitária que são a essência da capacidade militar”11. Aqui, 

o acento é dado ao acto de demonstrar: o que é proibido – e aqui se revela a 

homofobia da sociedade – é o acto de se mostrar, ou falar sobre a homossexualidade. 

O mesmo silenciamento imposto é abordado por João Pedro Vale em Silent Pole, 

2001, através da disposição horizontal de um mastro de nove metros de estrutura 

flexível coberto de lona de camuflado militar e que, tal como o altifalante instalado ao 

lado, é votado à inutilidade pois nunca poderá içar a vela. 

      No seu ensaio Beyond the logic of repudiation12, Judith Butler identificou a 

abjecção como uma estratégia utilizada para destruir a ameaça que os homossexuais 

representam para a masculinidade tradicional, quer de castração e feminização, no 

caso da homossexualidade masculina, quer sob a forma de “falacização” do feminino, 

no caso da homossexualidade feminina. A constituição da identidade sexual 

heterosexual erege-se sobre a identificação velada com a homossexualidade e o seu 

subsequente repúdio, sendo que, “a identificação heterossexual normativa tem lugar 

não através da recusa da identificação enquanto homossexual, mas através da 

identificação com uma homossexualidade abjecta, uma identificação que não se deve 

mostrar como tal”13. Deste modo, o abjecto não é algo como uma “essência” ou uma 

característica inerente ao homossexual, mas é algo que resulta da construção da 

heterossexualidade normativa. 

      Foucault, em Histoire de la Sexualité, analisou o modo como o desenvolvimento, 

no séc. XIX, dos discursos sexuais na psiquiatria e noutros domínios científicos não 

apenas permitiu um alargamento da área de superfície do controlo social, como 

também contribuiu para a emancipação do que era anteriormente ignorado, pois a 

                                                
11 In: internet www. Wikipedia.org. 
12 J. Butler, Bodies that matter, New York, Routledge, 1993, pp. 111-121. 
13J. Butler, op. cit.,  “normative heterosexual identification takes place not through the refusal to 
identify as homosexual, but through an identification with an abject homosexuality, an 
identification that must, as it were, not show”, p. 123. 
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apropriação das categorias pelas minorias que aquelas descriminavam começou a ser 

assumidamente utilizada para reverter este processo. Segundo Foucault, esse 

desenvolvimento do discurso sexual conduziu a “um grande avanço do controlo social 

em áreas de “perversidade”, mas também tornou possível a formação de um discurso 

contrário: a homossexualidade começou a falar por si, a reivindicar que a sua 

legitimidade ou “naturalidade” fosse reconhecida, frequentemente no mesmo 

vocabulário, utilizando as mesmas categorias através das quais foi medicamente 

desqualificada”14. Deste modo, a adopção assumida de um certo tipo de imaginário, 

que é geralmente utilizado pela sociedade patriarcal de forma a tornar a 

homossexualidade abjecta, faz parte de uma estratégia de subversão utilizada pelos 

artistas, ganhando o seu poder pela liberdade de escolher para si mesmo a sua 

identidade abjecta, apresentando-a como algo diferenciado em lugar de deixar que 

lhes seja imposta uma do exterior, como algo amorfo e indiferenciado.  

      A sexualidade tornou-se no lugar onde se prorrogou o impensável, o abjecto, na 

sociedade moderna sem Deus, i. e., sem uma entidade exterior que constitua limite do 

pensável. Através da multitude de categorias médicas e psicológicas que a 

perverteram em inúmeros casos de desvio da normalidade, a sexualidade tornou-se 

no próprio limite de todas as transgressões. Daí as questões com ela relacionadas 

adquirirem uma importância central na definição das identidades sociais. Como notou 

Foucault, “o que caracteriza a sexualidade moderna […] é ter sido, pela violência dos 

seus discursos [de Sade a Freud] “desnaturalizada” – lançada num espaço vazio onde 

ela apenas encontra a fina forma do limite e, aí, onde ela apenas encontra um além e 

um prolongamento no frenesim que a rompe. Não libertamos a sexualidade, mas 

levamo-la, exactamente, ao limite: limite da nossa consciência, dado que ela dita, 

finalmente, a única leitura possível para a consciência da nossa inconsciência; limite 

da lei, dado que ela aparece como o único conteúdo absolutamente universal do 

interdito; limite da nossa linguagem”15. 

      Em When you wish upon a star, 2001, a ambiguidade entre o sujo e o limpo é 

corporizada pelo contraste entre o local em que é realizada a instalação – uma antiga 

carpintaria das instalações do Museu da Electricidade –, e pelo cetim azul celeste de 

que é feito o boneco Pinóquio. Neste contexto, a história clássica de Pinóquio conta 

aqui uma história do ponto de vista de seu pai, da sua solidão e do seu desejo de ter 

um filho, simbolizado pelo cetim azul do nariz de Pinóquio que alude ao vestido da 

fada que promete a vida ao mesmo. Gepetto é aqui representado sob a forma de um 

conjunto de tábuas revestidas a cetim azul que se vai transformando num enorme tubo 

                                                
14 M. Foucault, Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard, 1976, p. 101. 
15 M. Foucault, Dits et écrits, p. 236. 
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de tecido onde se pode ler a frase do título bordada e que se vai prolongando, à 

maneira de um cordão umbilical, até desembocar no nariz de Pinóquio. A clara 

metáfora sexual do nariz, que se vai retorcendo por entre o pó e a fuligem até às 

bancadas da carpintaria, evoca a disfuncionalidade da família cujos filhos são, aqui 

literalmente, uma prolongação do seu falo, da sua vontade de perpetuação e dos seus 

desejos por realizar.  

      Na mesma linha de pensamento, também podemos ler a opção de João Pedro 

Vale de utilizar o cor-de-rosa no tecido do balão de ar quente da instalação I have a 

dream, 2002, (Fábrica da Pólvora em Barcarena) – que foi repetida no ano seguinte no 

Porto –, e no mapa aí juntamente instalado onde foram localizados – em vários tons 

de rosa bordados – os países em que ainda existem leis que punem a 

homossexualidade como uma forma de despertar os potenciais energéticos da 

imaginação e de tudo o que é recalcado. O título recria a famosa frase do discurso de 

Marthin Luther King. A utilização simbólica do cor-de-rosa, a cor do triângulo utilizado 

pelos nazis nos campos de concentração para a descriminação dos homossexuais – 

reverte-se numa forma de subverter o processo de construção da homossexualidade. 

       O balão, construído a partir da forma do palácio da Bela Adormecida da Disney, 

alude ao filme, realizado por Julian Schnabel, Antes que anoiteça, baseado na obra do 

mesmo nome do escritor homossexual cubano Reinaldo Arenas, 1991, onde se retrata 

o momento ficcionado da tentativa imaginária do escritor dissidente de escapar de 

Cuba numa balão de ar quente. Deste modo, torna-se numa forma de manter sempre 

acesa, mesmo sobre as cinzas, a crença na capacidade de transmutação do real 

através do sonho pois o que importa é o voo do pensamento, como diz o artista, 

simbolicamente, é a abertura: “o balão poderá nunca sair do edifício, mas as janelas 

abertas, juntamente com o mapa, podem levar o público a imaginar aquele objecto a 

subir em direcção ao céu”16. 

      À semelhança da utilização de frases de músicas pop, João Pedro Vale faz, por 

vezes, referência a certos elementos narrativos de filmes como é o caso em Dorothy, 

2001, e Scarlett, 2002. Este último é composto por uma boneca cujo vestido é 

concebido a partir do utilizado por Vivien Leigh no seu papel de Scarlett O´Hara no 

filme Gone with the wind realizado em 1939 por Victor Flemming e baseado no livro 

homónimo de Margaret Mitchell. As pernas da boneca vestem collants e calcinhas com 

o texto impresso com o monólogo da heroína. Um ventilador colocado por baixo do 

vestido fá-lo levantar-se como se de uma verdadeira pessoa se tratasse. O filme 

reflecte anda a mentalidade racista da causa federada apresentando uma visão 

                                                
16 Ó. Faria, O mundo cor-de-rosa de João Pedro Vale, Público (01 Jun.), Lisboa, 2002. 
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idealizada da sociedade do sul durante a guerra civil estadunidense ao retratar os 

senhores dos escravos como nobres e benevolentes protectores. 

      Dorothy consiste, também, numa boneca sem cabeça com a recriação do vestido 

utilizado por Judy Garland na clássica adaptação fílmica do livro do autor americano L. 

Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz, em 1939, e do qual apenas se vêem umas 

pernas de um manequin masculino usando collants e uns sapatos de homem. Na sola 

dos sapatos pode ler-se a inscrição There is no place like home. Ao lado da boneca 

encontra-se um cesto de verga. Nos livros de Oz, Dorothy é uma órfã educada pelos 

tios no Kansas. Ao ser arrastada com o seu cão, Toto, por um ciclone, Dorothy chega 

à terra de Oz. À semelhança de Alice no país das maravilhas, de Lewis Caroll, Dorothy 

penetra aí num mundo mágico onde as criaturas falam e o tempo não envelhece. O 

seu desejo de retornar a casa vai enfraquecendo à medida que ela vai travando 

amizade com a princesa Ozma. É para esta terra utópica que Dorothy, no sexto livro 

de Oz, The Emerald City (1910), traz os seus tios que deixam de poder pagar as 

prestações da quinta. 

       Contudo, na adaptação fílmica do livro, a terra de Oz não passa de um mero 

sonho não constituindo um verdadeiro refúgio onde se possa escapar quando as 

coisas correm mal. Por outro lado, enquanto que Dorothy nos livros de Baum tem uma 

idade aproximada de onze anos, Judy Garland, no filme, tinha dezasseis e a sua idade 

tinha de ser disfarçada utilizando uma tira em torno do peito. É dito no livro que 

Dorothy não deve sair da terra utópica pois quando um desejo a transporta para um 

cenário de um filme, em Hollywood (em The Lost King of Oz, 1925), começa a 

envelhecer muito rapidamente até aos seus 20 anos, sendo de novo levada para a 

terra de Oz para retornar ao seu estado natural. Deste modo a casa é, nas duas 

interpretações, algo distante, uma utopia, um lugar para o qual não há retorno 

possível. 

      O transvestismo, longe de imitar um modelo, imita uma forma de imitar, 

salientando a inexistência de um original17. Como notou Baudrillard, “não é o simulacro 

                                                
17 Referindo-se ao fenómeno do Drag, que, no fundo, caricaturiza o feminino, Judith Butler 
refere que Drag “constitui uma forma mundana através da qual os géneros são apropriados, 
teatralizados, usados e feitos […] Se isto é verdade, parece não haver um género original ou 
primário que o Drag  “imita”, mas o género é uma espécie de imitação para o qual não há um 
original; na verdade, é uma espécie de imitação que produz a própria noção do original como 
um efeito e consequência da própria imitação”, “constitutes the mundane way in wich genders 
are appropriated, theatricalised, worn, and done…If this is true, it seems, there is no original or 
primary gender that drag imitates, but gender is a kind of imitation for which there is no original; 
in fact, it is a kind of imitation that produces the very notion of the original as an effect and 
consequence of the imitation itself”, in, p. 20.. 
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que esconde a verdade, mas a verdade que esconde o facto de que não há verdade. 

O simulacro é real”18. 

 

                                                
18 J. baudrillard, La condition postmoderne, Paris, Minuit 1979, p.102. 


